
#16127 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน สวนฮิตาชิซีไซดพาร
ค ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว โอไดบะไดเวอรซิตี้ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอาทเลต ภูเขาไฟฟูจิชั้น5
วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ อิบารากิ ฟรีเดย 1 วันเต็ม!! วัดนาริตะซัง อิออนม
อลล



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิต้ี
โตเกียว พลาซา - ยามานาชิ - ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาท
เลต - ออนเซ็น

  

Alexander
Royal Resort
Yamanakako
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ - อิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด   

Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

16 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

23 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

5 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,900

10 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,900

17 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,900

19 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,900

25 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿18,777 ฿18,777 ฿18,777 ฿7,900

1 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

5 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 ฿20,777 ฿20,777 ฿20,777 ฿7,900

10 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

15 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

18 ก.ค. 65 - 22 ก.ค. 65 ฿19,777 ฿19,777 ฿19,777 ฿7,900

25 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿20,777 ฿20,777 ฿20,777 ฿7,900

30 ก.ค. 65 - 3 ส.ค. 65 ฿20,777 ฿20,777 ฿20,777 ฿7,900



25 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿20,777 ฿20,777 ฿20,777 ฿7,900

30 ก.ย. 65 - 4 ต.ค. 65 ฿21,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿7,900

3 ต.ค. 65 - 7 ต.ค. 65 ฿21,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿7,900

10 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 ฿22,777 ฿22,777 ฿22,777 ฿7,900

15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 ฿21,777 ฿21,777 ฿21,777 ฿7,900

21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 ฿23,777 ฿23,777 ฿23,777 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - กันด้ัม ฟรอนท
โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - ยามานะชิ - ลองเรือโจร
สลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3 รวมน้ําหนักสัมภาระถือ
ขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือเพ่ิมตองเสียคาใชจาย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.45 น. เหินฟาสูเมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XW 102

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเปาและทําภารกิจสวนตัว
เรียบรอย

นําทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองท่ีมีความทันสมัยมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทอง
เท่ียวยอดฮิต แหลงชอปป้ิงและรานอาหารท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไมขาดสาย

เดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะท่ีสรางขึ้นไวเป็นแหลงชอปป้ิงและแหลงบันเทิงตางๆในอาวโตเกียว นอกจากมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีสีเขียว

อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันด้ัมขนาดใหญยักษ ท่ีตั้งตระหงานอยูดานหนา หางสรรพสินคาไดเวอร
ซิตี้โตเกียว เปิดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาท่ีเปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอ
ไดบะ ท้ัง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาท่ีมีชื่อเสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญ่ีป ุนและแหลงบันเทิง ไดเวอรซิตี้แหง

้ ้ ่ ่



น้ีมีรานอเมริกัน อีเกิ้ล เอาทฟิตเตอรส/แอรี่ เป็นแหงแรกในหางสรรพสินคาญ่ีป ุน รวมถึงแบรนดระดับโลกอยาง Old Navy
แหงแรกของญ่ีป ุนจากอเมริกาเหนือ แตท่ีเดนสุดคือสวนนิทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนท่ีชื่นชอบการตูนกันด้ัมไดมาชื่นชม

บาย

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลา รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟ ูดคอรทหางไดเวอรซิตี้

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติมากมายเน่ืองจากลอม
รอบดวยภูเขา นอกจากน้ีในบรรดาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของยามานาชิก็มีเมืองน้ําพุรอนออนเซ็น

ใหทานไดอิสระผอนคลายทามกลางธรรมชาติ ลองเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะ เป็นทะเลสาบ
อันเงียบสงบอันมีภูมิทัศนสวยงามเพราะรายลอมไปดวยภูเขาและปาไมอันอุดมสมบูรณ เรือโจรสลัด คือ เรือโดยสารแบบประจํา
ทางท่ีแลนเชื่อมระหวางทาเรือฮาโกเนมาจิ (Hakone Machi Port) ทาเรือโมโตะฮาโกเน (Motohakone Port) และทาเรือโทเง็น
ได (Togendai Port) รวม 3 แหง เรือโจรสลัดมีท้ังหมด 3 แบบ แตละแบบมีดีไซน ท่ีแตกตางกันออกไป เวลาท่ีเรือโจรสลัดแลน
สวนกันนั้นดูย่ิงใหญอลังการมาก

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิงท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนท่ีดังไปท่ัวโลก พบ
กับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด เลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมย่ีหอดัง เลือกดูเครื่องประดับ นาฬิกาหรู รองเทาแฟชั่น และอ่ืนๆ
มากมายไดท่ีน่ี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรม

หลังรับประทานอาหารใหทานไดอิสระ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียน
โลหิตและใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Alexander Royal Resort Yamanakako Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียว

โอไดบะ

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture



่ ่ ่

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

ยามานาชิ

ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

 บาย

เป็นซ่ึงจังหวัดท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญ่ีป ุน จังหวัดน้ีไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ท่ีอุดมสมบูรณ มีลุมน้ําโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนรวมท้ังภูเขาฟูจิ

ลองเรือโจรสลัดชมบรรยากาศทะเลสาบอาชิอันงดงาม โดยเสนทางการเดินเรือจะว่ิงวน
เป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-ko – Hakonemachi โดย
เรือจะว่ิงวนเป็นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของ
ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ
ท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชั้นนําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Alexander Royal Resort Yamanakako Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - วัดเซนโซจิ (วัดอา
ซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - อิบารากิ - สวนฮิ
ตาชิ ซีไซด

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟ ูดคอรทหางไดเวอรซิตี้

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหา รของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นท่ี 5 เป็นท้ังจุดชมวิวยอดนิยมสําหรับนักทองเท่ียว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยูท่ีจังหวัดยามานาชิ ประเทศญ่ีป ุน ภูเขาไฟฟูจิถูกแบงออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับ
ตามเสนทางในการปีนขึ้นไปสูยอดเขา เน่ืองจากระบบการคมนาคมท่ีถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหในปัจจุบันรถบัสสามารถว่ิงขึ้น
มาไดถึงบริเวณชั้นท่ี 5 สงผลใหไดรับความนิยมอยางมากในหมูนักทองเท่ียวท่ีตองการขึ้นมาชม

เย่ียมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติแผนดินไหว
และการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดง
เหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูตางๆ
และโซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญ่ีป ุนตางๆ ผลิตภัณฑเครื่องป้ันดินเผาและของฝากอีกมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูป้ิงยาง เสิรฟพรอมผักสดๆนานาชนิดและน้ําจ้ิมรสเด็ดตนตํารับญ่ีป ุนแทๆ

จากนั้นนําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI) วัดน้ีไดชื่อวามีความ
ศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ตลอดท้ังปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู
ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ”

ตัววัดมีถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปป้ิงชื่อดัง ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

เดินทางสู เมืองอิบารากิ จังหวัดแหงสีสันใกลโตเกียวท่ีเท่ียวไดทุกฤดู มีสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเสนหในแบบของอิบา
รากิท่ีจะตองจดจําใหขึ้นใจกับดินแดนเปล่ียนสีไดแหงน้ี มีพ้ืนท่ีกวางใหญและเต็มไปดวยความหลากหลายทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจมากมายไมแพจังหวัดอ่ืนๆ ในภูมิภาคคันโตเลยทีเดียว

สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไมฮิตาชิ ซีไซด HITACHI SEASIDE PARK จุดเดนของสถานท่ีแหงน้ีคือมีทุงดอกไมท่ี
สลับกันมาเบงบานตลอดท้ังปีในแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว ถือเป็นสวนท่ีสามารถมาเท่ียวชมดอกไมท้ัง 4 ฤดู และยังมี
พ้ืนท่ีสําหรับบารบีคิว กิจกรรมกีฬากลางแจง และป่ันจักรยานดวย ดวยเน้ือท่ีขนาดกวางท่ีจะทําใหทานอ่ิมเอมไปกับความงดงาม
ของดอกไมท่ีท่ีแตกตางกันไปตามฤดูกาล เหมือนดินแดนในฝันท่ีพรอมใหทานไดแชะภาพกันอยางประทับใจ (การบานของ
ดอกไมแตละชนิดขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพอากาศ)

ภูเขาไฟฟูจิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจิน้ีถือเป็นหัวใจ
สําคัญท่ีเป็นสัญลักษณหน่ึงของความเป็นญ่ีป ุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถึงบริเวณชั้น 5 ซ่ึงมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ตรงชั้น 5 น้ีจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามของทะเลสาบท้ัง 5 ท่ี
ลอมภูเขาไฟได



่

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูป้ิงยาง

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

อิบารากิ

สวนฮิตาชิ ซีไซด

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหน่ึงเมืองของญ่ีป ุนท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ท้ังภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเท่ียวท่ีงดงามโดดเดนไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียว ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ สวนดอกไม
แหงน้ีมีขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี 1.9 ลานตาราเมตร มีชื่อเสียงเรื่องดอกไมท่ีจะบานใหชมผัด
เปล่ียนสายพันธุ ตลอดท้ังปีตามฤดูกาล นอกจากน้ียังมีเสนทางป่ันจักรยานท่ีนักทอง
เท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืนๆอีกมากมายท่ีนาสนใจ เชน สวนสนุก
สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และสถานท่ีทําบารบีคิว เป็นตน

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

การบานของดอกไมท่ีสวนฮิตาชิในแตละชวง (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

ดอกเนโมฟีลา จะบานชวงปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม

ดอกโคเชียเขียว จะบานชวงเดือนกรกฎาคม

ดอกโคเชียสม จะบานชวงปลายเดือนกันยายน ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม

ดอกโคเชียแดง จะบานชวงเดือนตุลาคม

ดอกคอสมอส จะบานชวงเดือนตุลาคม

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในโตเกียว

ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) เปิดทําการมาตั้งแตปี 1935 เป็นตลาดปลาท่ีใหญท่ีสุดในโตเกียวและเป็นตลาดปลาแหง
หน่ึงท่ีเกาแกท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน เปิดใหบริการมายาวนานมากกวา 80 ปี ถือเป็นรากฐานของวงการอาหารญ่ีป ุนท่ีเต็มไปดวย
วัฒนธรรมท่ีถายทอดความเป็นญ่ีป ุนไดอยางชัดเจน สิ่งท่ีขึ้นชื่อของยานน้ีก็คงหน้ีไมพนรานอาหารประเภทซูชิหรือพวกปลาดิบ
ตลาดปลาซึกิจิมีสินคามากมายหลายระดับ ตั้งแตสาหรายทะเลถูกๆไปจนถึงไขปลาคาเวียรราคาแพงหรือปลาทูนาท่ีถูกประมูลไป
ในราคาสถิติโลก ตลาดแหงน้ีแบงออกเป็น 2 สวนหลักๆ คือตลาดชั้นใน สําหรับการจําหนายอาหารทะเลสดๆ และตลาดชั้นนอก
ซ่ึงเป็นสวนของรานอาหาร รวมถึงรานผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปตางๆ ท่ีเป็นจุดเย่ียมชมหลักของบรรดานักทองเท่ียว
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวท่ีเป็นเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญ่ีป ุน การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอร
การตูนตางๆโอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย นารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็ก
เล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปป้ี คิตตี้ คาแรคเตอรตาง ๆ

ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหน ุมสาวชาวแดนปลาดิบ และ
หามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปป้ันสุนัขแสนรู ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหน ุมสาว อัพเดทแฟชั่นจากรานคา
มากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังท่ีเป็นสัญลักษณของยาน

OPTION B : ซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด หรือ ดิสนียซี ไกดใหคําแนะนําเสนทาง ผูใหญทานละ 3,000 บาท เด็กอายุไม
เกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถึง 2 ปี ไมเสียคาตั๋ว (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)

เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลาน
เยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ โตเกียวดิสนียแลนดไดรับ "รางวัล Travelers'
Choice" ซ่ึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของ TripAdvisor ท่ีมอบใหแกสถานท่ีทองเท่ียวและสถานประกอบการทอง
เท่ียวตางๆ ท่ีมีบริการ คุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา "ท่ีดีท่ีสุด"
• ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN 
• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง 
• น่ังเรือผจญภัยในปากับ JUNGLE CRUISE
• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS
เครื่องเลนภายในดิสนียแลนดจะถูกตกแตงใหเป็นธีมตัวละครตางๆจากคายดิสนีย ราวกับยกฉากของการตูนมาไวเลยทีเดียว ซ่ึง
แนนอนวามาถึงดิสนียแลนดท้ังทีจะตองหามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวละครจากดิสนีย ท่ีขนกันมาอยางคับค่ังเพ่ือมา
มอบความสุขใหกับสาวก WALT DISDEY กันอยางเต็มท่ี เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนท่ีทานชื่นชอบ เชน มิกกี้
เมาส, มินน่ีเมาส,โดนัลดัก๊ ฯลฯ หรือชอปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจ

เพ่ือเป็นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

่



วันท่ี 5 วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับ
รานคาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นับวามีความเกาแกและมีชื่อเสียงอยางมากแหงเมือง
นาริตะ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 1,000 ปี และไดรับการกลาวถึงอยางลนหลามวาเป็น “นาริตะโนะโอฟุโดซะมะ” วัดแหง
น้ีเป็นท่ีรูจักอยางแพรหลายในนามศูนยรวมพลังแหงความโชคดีท่ีรายลอมดวยสถาปัตยกรรมและมีปอมปราการทาง
ประวัติศาสตรตั้งอยู รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท้ังหาท่ีไดรับการแตงตั้งใหเป็นทรัพยสินทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญโดยรัฐบาล

จากนั้นอิสระชอปป้ิง อิออนมอลล คือหางท่ีรวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปป้ิงมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครัน
ตั้งแตเสื้อผาเครื่องน ุงหม เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรี
ดวย ภายในมีศูนยอาหารใหเลือทางระหวางรอเดินทางไปยังสนามบิน มีรานอาหารนาทานมากมาย เชน ขาวหนาปลาไหล ราเมน
โซบะ เช็ตขาวญ่ีป ุน ใหทานไดอ่ิมทองพรอมออกเดินทางกันตอเลย

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน

บาย

13.55 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101

ค่ํา

19.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดนาริตะ

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศ หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเท่ียว

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาธรรมเนียมการย่ืนวีซา หากมีการย่ืนวีซาแลว และคาบริการ หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามท่ีระบุไวในรายการ หรือถูกปฏิเสธ การเขา-ออกจากประเทศใดๆ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีลูกคามิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทฯ พรอมการชําระเงินมัดจํา

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง การนัดหยุดงาน อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
หรือการบริการของสายการบิน เป็นตน

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ (อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ี
ทางบริษัทฯ เสนอราคา)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

7. ตําแหนงท่ีน่ังบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตางๆ 

บริษัทฯ ไมสามารถเลือกตําแหนงท่ีน่ังไดเอง 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณอักษรเทานั้น และทางเจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปา หรือสิ่งของใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานจองทัวรและชําเงินระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน และโปรดอานขอมูล
รายการทัวรทุกครั้งกอนทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ีกอนทําการจอง

การชําระเงิน
กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000 บาท หลังทําการจองภายใน 3 วัน 

การจายสวนท่ีเหลือท้ังหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 30 วัน

กรณีทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วัน

หมายเหตุ : ระบบจะทําการตัดท่ีอัตโนมัติหากไมไดรับเงินภายในวันตามท่ีกําหนด

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเสนทาง และสายการบินพรอมน้ําหนักกระเปาตามท่ีระบุ

ไวในรายการ รวมท้ังคาภาษีสนามบินทุกแหง

คาท่ีพัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากท่ีระบุไวในรายการ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม มินิบารในหอง คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต คา

ซักรีด คาทําหนังสือเดินทาง และคาพาหนะ

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาภาษีน้ํามันท่ีทางสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง



หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปล่ียนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรานอาหารตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพภูมิ

อากาศ การจราจร ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาสวนใหญเป็นหลัก

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีกอนทําการ  เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

จอยแลนดไมใชตั๋ว 11,990 บาท

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี 7,990 บาท กรณีเพ่ิมเตียงเสริมสําหรับเด็กใหคิดเป็นราคาผูใหญทุกกรณี

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับ และไกดนําเท่ียว 1,700 บาท /ทริป/ทาน

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคา หรือเล่ือนการเดินทาง\

การยกเลิก
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหน่ึงรอยของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว คืนอัตรารอยละหาสิบของเงินคาบริการ

แจงยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันกอนวันนําเท่ียว ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินคาบริการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคิดเงินคาธรรมเนียมตัดบัตรท่ีเกิดขึ้นจริง กรณียกเลิกเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน ภายใน 120 วัน (นับจากวันท่ีเลือกเดินทาง)

หมายเหตุ : การยกเลิกการเดินทางจะตองสงแฟกซ อีเมลล หรือเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


