#16127 ทัวรญี่ปุน 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

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง



2

ทา อากาศยานนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - กันดัม
้ ฟรอนท โตเกียว - ไดเวอรซิตี้
โตเกียว พลาซา - ยามานาชิ - ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาท
เลต - ออนเซ็น

3

ภูเขาไฟฟูจ ิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟา คํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ - อิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด











โรงแรม



-



Alexander
Royal Resort
Yamanakako
Hotel หรือเทียบ
เทา



Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบ
เทา

4

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม







Keisei Miramare
Hotel หรือเทียบ
เทา

5

วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทา อากาศยานนาริตะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
23.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก Terminal1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคาน เตอรสายการบิน NOK SCOOT เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง BOEING 777-200 จํานวน 415 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-4-3 รวมนํ้ าหนั กสัมภาระถือ
ขึ้นเครื่อง 7 กก./ทาน และสามารถโหลดใตเครื่อง 20 กก./ทาน หากตองการซื้อเพิ่มตองเสียคาใชจาย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียว - โอไดบะ - กันดั้ม ฟรอนท
โตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา - ยามานะชิ - ลองเรือโจร
สลัดทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต - ออนเซ็น
เชา
02.45 น. เหินฟ าสูเมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XW 102
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รับกระเป าและทําภารกิจสวนตัว
เรียบรอย
นํ าทานขึ้นนรถโคชเดินทางสู มหานครโตเกียว เมืองที่มีความทันสมัยมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ ง เป็ นเมืองที่รวมสถานที่ทอง
เที่ยวยอดฮิต แหลงชอปปิ้ งและรานอาหารที่ดึงดูดนั กทองเที่ยวไมขาดสาย
เดินทางสู ยานโอไดบะ (ODAIBA) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเป็ นแหลงชอปปิ้ งและแหลงบันเทิงตางๆในอาวโตเกียว นอกจากมี
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามตั้งอยูมากมายแลว แตก็ยังคงความเป็ นธรรมชาติไวดวยความอุดมสมบูรณของพื้นที่สีเขียว
อิสระใหทานไดเก็บภาพประทับใจกับ เจาหุนยนตกันดั้มขนาดใหญยักษ ที่ต ั้งตระหงานอยูดานหน า หางสรรพสินคาไดเวอร
ซิต ี้โตเกียว เปิ ดบริการในปี 2012 ภายใตแนวคิด "เมืองแหงโลกมายา" หางสรรพสินคาที่เปรียบเสมือนแลนดมารกของยานโอ
ไดบะ ทั้ง 7 ชั้น มีรานเสื้อผาที่มีช่ อ
ื เสียงจากอเมริกา, แบรนดแฟชั่นหรูหรา, รานขายของญี่ปุนและแหลงบันเทิง ไดเวอรซิต ี้แหง
้

้

่

่

นี้ มีรานอเมริกัน อีเกิ้ล เอาทฟิต เตอรส/แอรี่ เป็ นแหงแรกในหางสรรพสินคาญี่ปุน รวมถึงแบรนดระดับโลกอยาง Old Navy
แหงแรกของญี่ปุนจากอเมริกาเหนื อ แตที่เดนสุดคือสวนนิ ทรรศการเล็กๆอยูบนชั้น 7 ใหคนที่ช่ น
ื ชอบการต ูนกันดั้มไดมาชื่นชม
บาย
เพื่อไมเป็ นการรบกวนเวลา รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟ ูดคอรทหางไดเวอรซิต ี้
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองยามานาชิ ดินแดนแหง "ภูเขาไฟฟูจิ" มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติมากมายเนื่ องจากลอม
รอบดวยภูเขา นอกจากนี้ ในบรรดาสถานที่ทองเที่ยวที่มีช่ อ
ื เสียงของยามานาชิก็มีเมืองนํ้ าพุรอนออนเซ็น
ใหทานไดอิสระผอนคลายทามกลางธรรมชาติ ลองเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือทะเลสาบฮาโกเนะ เป็ นทะเลสาบ
อันเงียบสงบอันมีภูมิทัศน สวยงามเพราะรายลอมไปดวยภูเขาและป าไมอันอุดมสมบูรณ เรือโจรสลัด คือ เรือโดยสารแบบประจํา
ทางที่แลนเชื่อมระหวางทาเรือฮาโกเน มาจิ (Hakone Machi Port) ทาเรือโมโตะฮาโกเน (Motohakone Port) และทาเรือโทเง็น
ได (Togendai Port) รวม 3 แหง เรือโจรสลัดมีทั้งหมด 3 แบบ แตละแบบมีดีไซน ที่แตกตางกันออกไป เวลาที่เรือโจรสลัดแลน
สวนกันนั ้นดูยิ่งใหญอลังการมาก
จากนั ้นอิสระใหทานชอปปิ้ งที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานํ าเขาและสินคาแบรนดญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก พบ
กับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด เลือกซื้อกระเป าแบรนดเนมยี่หอดัง เลือกดูเครื่องประดับ นาฬิกาหรู รองเทาแฟชั่น และอื่นๆ
มากมายไดที่นี่
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม
หลังรับประทานอาหารใหทานไดอิสระ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา จะทําใหระบบหมุนเวียน
โลหิต และใหผิวพรรณสวย (แชครั้งละประมาณ 20 นาที ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง)
นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Alexander Royal Resort Yamanakako Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

โตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

โอไดบะ
เป็ นเกาะถมที่สรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซึ่งเป็ นหนึ่ งใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว
สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดั้มแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็ น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็ นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากนี้ ยังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิ ดตั้งแต 10.00-20.00 น

ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา
เป็ นหางดังอีกหางหนึ่ ง ที่อยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางนี้ ก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาด
เทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางกันดั้ม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต องไปที่ กันดั้มฟรอนท
(Gundam Front) ซึ่งอยูในบริเวณหาง



ยามานาชิ

บาย

เป็ นซึ่งจังหวัดที่ต ั้งอยูในภูมิภาคชูบุของญี่ปุน จังหวัดนี้ ไมมีทางออกสูทะเล มีหุบเขากลาง
ที่อุดมสมบูรณ มีลุมนํ้ าโคฟุ ลอมรอบดวยภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุนรวมทั้งภูเขาฟูจิ

ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
ลองเรือโจรสลัดชมบรรยากาศทะเลสาบอาชิอันงดงาม โดยเสนทางการเดินเรือจะวิ่งวน
เป็ นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-ko – Hakonemachi โดย
เรือจะวิ่งวนเป็ นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของ
ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบ
ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลัง

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต
เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ปุน และแบรนดเนมชั้นนํ าระดับโลกมาไวดวย
กันที่นี่ บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นั บวาเป็ นเอาทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ปุน เป็ นสถานที่ที่
ใหคุณชอปปิ้ งไดอยางไมรูจบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน ของภูเขาฟูจิ แคสถานที่
ตั้งก็ดึงดูดความสนใจจากนั กทองเที่ยวไดเป็ นอยางดี



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Alexander Royal Resort Yamanakako Hotel หรือเทียบเทา
่

่

่



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็ นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนั ดหมาย
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ฟ ูดคอรทหางไดเวอรซิต ี้

วันที่ 3



กิจกรรม

ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - วัดเซนโซจิ (วัดอา
ซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - อิบารากิ - สวนฮิ
ตาชิ ซีไซด
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหา รของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 เป็ นทั้งจุดชมวิวยอดนิ ยมสําหรับนั กทองเที่ยว และจุดเริ่มตนในการเดินเทาขึ้นไปสูยอด
ภูเขาไฟฟูจิสําหรับบรรดานั กปี นเขา ตั้งอยูที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุน ภูเขาไฟฟูจิถ ูกแบงออกเป็ น 10 สถานี หรือ10 ระดับ
ตามเสนทางในการปี นขึ้นไปสูยอดเขา เนื่ องจากระบบการคมนาคมที่ถ ูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหในปั จจุบันรถบัสสามารถวิ่งขึ้น
มาไดถ ึงบริเวณชั้นที่ 5 สงผลใหไดรับความนิ ยมอยางมากในหมูนักทองเที่ยวที่ต องการขึ้นมาชม
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว เป็ นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคนใหรับรูถ ึงผลกระทบจากภัยพิบัต ิแผนดินไหว
และการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก หองแสดงภาพแผนดินไหวหองแสดง
เหตุการหลังแผนดินไหว หองจําลองแผนดินไหว หองอุทกภัย หองเขาวงกตกระจกโซนถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรูต างๆ
และโซนชอปปิ้ งสินคางานฝี มือญี่ปุนตางๆ ผลิต ภัณฑเครื่องปั้ นดินเผาและของฝากอีกมากมาย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูปิ้งยาง เสิรฟพรอมผักสดๆนานาชนิ ดและนํ้ าจิ้มรสเด็ดตนตํารับญี่ปุนแทๆ
จากนั ้นนํ าทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI) วัดนี้ ไดช่ อ
ื วามีความ
ศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือมากที่สุดแหงหนึ่ งในกรุงโตเกียว ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต ั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู
ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ”
ตัววัดมีถ นนจากประตูเขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา “ถนนนากามิเซะ” ถนนช็อปปิ้ งชื่อดัง ซึ่งเป็ น
ที่ต ั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทาน
ไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เดินทางสู เมืองอิบารากิ จังหวัดแหงสีสันใกลโตเกียวที่เที่ยวไดทุกฤดู มีสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติที่มีเสน หในแบบของอิบา
รากิที่จะตองจดจําใหขึ้นใจกับดินแดนเปลี่ยนสีไดแหงนี้ มีพื้นที่กวางใหญและเต็มไปดวยความหลากหลายทางธรรมชาติ
ประวัต ิศาสตร วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมากมายไมแพจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคคันโตเลยทีเดียว
สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไมฮิต าชิ ซีไซด HITACHI SEASIDE PARK จุดเดนของสถานที่แหงนี้ คือมีทุงดอกไมที่
สลับกันมาเบงบานตลอดทั้งปี ในแบบสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว ถือเป็ นสวนที่สามารถมาเที่ยวชมดอกไมทั้ง 4 ฤดู และยังมี
พื้นที่สําหรับบารบีคิว กิจกรรมกีฬากลางแจง และปั่ นจักรยานดวย ดวยเนื้ อที่ขนาดกวางที่จะทําใหทานอิ่มเอมไปกับความงดงาม
ของดอกไมที่ที่แตกตางกันไปตามฤดูกาล เหมือนดินแดนในฝั นที่พรอมใหทานไดแชะภาพกันอยางประทับใจ (การบานของ
ดอกไมแตละชนิ ดขึ้นอยูกับฤดูกาลและสภาพอากาศ)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาไฟฟูจิมีอิทธิพล
ตอศิลปะวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกไดวาภูเขาไฟฟูจินี้ถ ือเป็ นหัวใจ
สําคัญที่เป็ นสัญลักษณหนึ่ งของความเป็ นญี่ปุน การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจินั้นหากใช
พาหนะจะสามารถขึ้นมาไดถ ึงบริเวณชั้น 5 ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,300 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ตรงชั้น 5 นี้ จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน ที่สวยงามของทะเลสาบทั้ง 5 ที่
ลอมภูเขาไฟได

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูปิ้งยาง

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ที่คนนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ
เป็ นถนนคนเดินที่อยูต ิดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกที่มีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน ถนนเสนนี้ มี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหต ลอดทั้งปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

อิบารากิ
เป็ นหนึ่ งเมืองของญี่ปุนที่เต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ทั้งภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเที่ยวที่งดงามโดดเดนไมแพที่ใดในญี่ปุน

สวนฮิตาชิ ซีไซด
เป็ นสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียว ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ สวนดอกไม
แหงนี้ มีขนาดใหญ มีพื้นที่ 1.9 ลานตาราเมตร มีช่ อ
ื เสียงเรื่องดอกไมที่จะบานใหชมผัด
เปลี่ยนสายพันธุ ตลอดทั้งปี ต ามฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีเสนทางปั่ นจักรยานที่นักทอง
เที่ยวสามารถปั่ นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่นๆอีกมากมายที่นาสนใจ เชน สวนสนุก
สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทําบารบีคิว เป็ นตน



คํ่า

 Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
่



หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
การบานของดอกไมที่สวนฮิต าชิในแตละชวง (ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)
ดอกเนโมฟี ลา จะบานชวงปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม
ดอกโคเชียเขียว จะบานชวงเดือนกรกฎาคม
ดอกโคเชียสม จะบานชวงปลายเดือนกันยายน ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม
ดอกโคเชียแดง จะบานชวงเดือนตุลาคม
ดอกคอสมอส จะบานชวงเดือนตุลาคม

วันที่ 4


กิจกรรม

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
OPTION A : อิสระเพลิดเพลินในกรุงโตเกียว หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบปิ้ งชื่อดัง
แนะนํ าสถานที่ทองเที่ยวในโตเกียว
ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) เปิ ดทําการมาตั้งแตปี 1935 เป็ นตลาดปลาที่ใหญที่สุดในโตเกียวและเป็ นตลาดปลาแหง
หนึ่ งที่เกาแกที่สุดในประเทศญี่ปุน เปิ ดใหบริการมายาวนานมากกวา 80 ปี ถือเป็ นรากฐานของวงการอาหารญี่ปุนที่เต็มไปดวย
วัฒนธรรมที่ถ ายทอดความเป็ นญี่ปุนไดอยางชัดเจน สิ่งที่ขึ้นชื่อของยานนี้ ก็คงหนี้ ไมพนรานอาหารประเภทซูชิหรือพวกปลาดิบ
ตลาดปลาซึกิจิมีสินคามากมายหลายระดับ ตั้งแตสาหรายทะเลถูกๆไปจนถึงไขปลาคาเวียรราคาแพงหรือปลาทูนาที่ถ ูกประมูลไป
ในราคาสถิต ิโลก ตลาดแหงนี้ แบงออกเป็ น 2 สวนหลักๆ คือตลาดชั้นใน สําหรับการจําหน ายอาหารทะเลสดๆ และตลาดชั้นนอก
ซึ่งเป็ นสวนของรานอาหาร รวมถึงรานผลิต ภัณฑอาหารทะเลแปรรูปตางๆ ที่เป็ นจุดเยี่ยมชมหลักของบรรดานั กทองเที่ยว
ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบกับการแตงตัวที่เป็ นเอกลักษณ แหวกแนว ตามสไตลวัยรุนญี่ปุน การแตงกายเลียนแบบคาแรคเตอร
การต ูนตางๆโอโมเตะซันโด ราน Kiddyland ศูนยรวมของเลนหลากหลาย น ารัก และแปลกๆ เหมาะสําหรับเป็ นของฝากเด็ก
เล็ก เด็กโต ตุกตาบลายด สนูปปี้ คิต ตี้ คาแรคเตอรต าง ๆ
ยานชิบูยา ยานวัยรุนชื่อดังอีกแหงของมหานครโตเกียวทานจะไดต่ น
ื ตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหน ุมสาวชาวแดนปลาดิบ และ
หามุมถูกใจถายภาพคูกับ "ฮาจิโกะ" รูปปั้ นสุนัขแสนรู ที่กลายเป็ นจุดนั ดพบยอดฮิต สําหรับหน ุมสาว อัพเดทแฟชั่นจากรานคา
มากมาย มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็ นสัญลักษณของยาน
OPTION B : ซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนี ยแลนด หรือ ดิสนี ยซี ไกดใหคําแนะนํ าเสนทาง ผูใหญทานละ 3,000 บาท เด็กอายุไม
เกิน 12 ปี ราคา 2,500 บาท / เด็กไมถ ึง 2 ปี ไมเสียคาตั๋ว (ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลาน
เยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ โตเกียวดิสนี ยแลนดไดรับ "รางวัล Travelers'
Choice" ซึ่งถือเป็ นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของ TripAdvisor ที่มอบใหแกสถานที่ทองเที่ยวและสถานประกอบการทอง
เที่ยวตางๆ ที่มีบริการ คุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา "ที่ดีที่สุด"
• ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN
• ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง
• นั่ งเรือผจญภัยในป ากับ JUNGLE CRUISE
• ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS
เครื่องเลนภายในดิสนี ยแลนดจะถูกตกแตงใหเป็ นธีมตัวละครตางๆจากคายดิสนี ย ราวกับยกฉากของการต ูนมาไวเลยทีเดียว ซึ่ง
แน นอนวามาถึงดิสนี ยแลนดทั้งทีจะตองหามพลาดชมขบวนพาเหรดของเหลาตัวละครจากดิสนี ย ที่ขนกันมาอยางคับคั่งเพื่อมา
มอบความสุขใหกับสาวก WALT DISDEY กันอยางเต็มที่ เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการต ูนที่ทานชื่นชอบ เชน มิกกี้
เมาส, มินนี่ เมาส,โดนั ลดัก
๊ ฯลฯ หรือชอปปิ้ งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอยางจุใจ
เพื่อเป็ นการไมรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย
คํ่า
่

นํ าทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
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อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนี ยแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็ม
ไปดวยเสน หแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็ นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง หรือชอปปิ้ งในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
ศูนยรวมวัยรุนแหลงชอบปิ้ งชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบปิ้ งกับ
รานคาหลากหลายสองฝั่ งถนนทาเคชิต ะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปปิ้ งตอยาน“ชิบูยา”
รานคามากมาย มากกวา 100 รานคา



คํ่า
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วันที่ 5


กิจกรรม

 Keisei Miramare Hotel หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทา
อากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู วัดนาริต ะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) นั บวามีความเกาแกและมีช่ อ
ื เสียงอยางมากแหงเมือง
นาริต ะ มีประวัต ิศาสตรยาวนานมากกวา 1,000 ปี และไดรับการกลาวถึงอยางลนหลามวาเป็ น “นาริต ะโนะโอฟุโดซะมะ” วัดแหง
นี้ เป็ นที่รูจักอยางแพรหลายในนามศูนยรวมพลังแหงความโชคดีที่รายลอมดวยสถาปั ต ยกรรมและมีปอมปราการทาง
ประวัต ิศาสตรต ั้งอยู รวมไปถึงสถาปั ต ยกรรมทั้งหาที่ไดรับการแตงตั้งใหเป็ นทรัพยสินทางวัฒนธรรมที่สําคัญโดยรัฐบาล
จากนั ้นอิสระชอปปิ้ ง อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ต และชอปปิ้ งมอลลไวดวยกัน มีสินคาหลากหลายครบครัน
ตั้งแตเสื้อผาเครื่องน ุงหม เครื่องใชไฟฟ า หนั งสือ ยาชนิ ดตางๆตลอดจนสินคาประเภทอาหารและมีบริการกลองสําหรับแพ็คใหฟรี
ดวย ภายในมีศูนยอาหารใหเลือทางระหวางรอเดินทางไปยังสนามบิน มีรานอาหารน าทานมากมาย เชน ขาวหน าปลาไหล ราเมน
โซบะ เช็ต ขาวญี่ปุน ใหทานไดอิ่มทองพรอมออกเดินทางกันตอเลย
นํ าทานเดินทางสู สนามบินนาริต ะ เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ ระหวางรอขึ้นเครื่องใหทานอิสระชอปปิ้ งสินคาปลอดภาษีดิว
ตี้ฟรีภายในสนามบิน
บาย
13.55 น. เหินฟ าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 101
คํ่า
19.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูที่เมืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ นสนามบินที่
รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใชการทองเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินคาธรรมเนี ยมการยื่นวีซา หากมีการยื่นวีซาแลว และคาบริการ หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามที่ระบุไวในรายการ หรือถูกปฏิเสธ การเขา-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกคามิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทฯ พรอมการชําระเงินมัดจํา
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัทฯ เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง การนั ดหยุดงาน อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
หรือการบริการของสายการบิน เป็ นตน
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋ว
เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ (อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่
ทางบริษัทฯ เสนอราคา)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กําหนด
7. ตําแหน งที่นั่งบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมูคณะของสายการบินตางๆ
บริษัทฯ ไมสามารถเลือกตําแหน งที่นั่งไดเอง
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ เวนแตมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ เป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น และทางเจาหน าที่จะไมรับฝากกระเป า หรือสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อทานจองทัวรและชําเงินระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับขอตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจงแลวขางตน และโปรดอานขอมูล
รายการทัวรทุกครั้งกอนทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหน าที่กอนทําการจอง

การชําระเงิน
กรุณาชําระเงินมัดจํา 10,000 บาท หลังทําการจองภายใน 3 วัน
การจายสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 30 วัน
กรณีทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 14 วัน กรุณาชําระเงินเต็มจํานวนภายใน 1 วัน
หมายเหตุ : ระบบจะทําการตัดที่อัต โนมัต ิหากไมไดรับเงินภายในวันตามที่กําหนด

อัตรานี้รวม:
คาบัต รโดยสารเครื่องบินไป - กลับชั้นประหยัด (Economy Class) ตามเสนทาง และสายการบินพรอมนํ้ าหนั กกระเป าตามที่ระบุ
ไวในรายการ รวมทั้งคาภาษีสนามบินทุกแหง
คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากที่ระบุไวในรายการ อาทิเชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม มินิบารในหอง คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ ต คา
ซักรีด คาทําหนั งสือเดินทาง และคาพาหนะ
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,700 บาท
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาภาษีนํ้ามันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และรานอาหารตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิ
อากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาสวนใหญเป็ นหลัก
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่กอนทําการ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน
จอยแลนดไมใชต ั๋ว 11,990 บาท
ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี 7,990 บาท กรณีเพิ่มเตียงเสริมสําหรับเด็กใหคิดเป็ นราคาผูใหญทุกกรณี
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับ และไกดนําเที่ยว 1,700 บาท /ทริป/ทาน
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 25 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเปลี่ยนแปลงราคา หรือเลื่อนการเดินทาง\

การยกเลิก
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วันกอนวันนํ าเที่ยว คืนอัต รารอยละหนึ่ งรอยของเงินคาบริการ
แจงยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 15 วันกอนวันนํ าเที่ยว คืนอัต รารอยละหาสิบของเงินคาบริการ
แจงยกเลิกการเดินทางน อยกวา 15 วันกอนวันนํ าเที่ยว ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนเงินคาบริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคิดเงินคาธรรมเนี ยมตัดบัต รที่เกิดขึ้นจริง กรณียกเลิกเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน ภายใน 120 วัน (นั บจากวันที่เลือกเดินทาง)
หมายเหตุ : การยกเลิกการเดินทางจะตองสงแฟกซ อีเมลล หรือเซ็นเอกสารเป็ นลายลักษณอักษรเทานั ้น
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

