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ทัวร์ญีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (SL)
ทัว ร์ญ ีปุน , 5 วั น 3 คืน , 14-18 สิงMาคม 2562 , 15-19 สิงMาคม 2562 , 16-20 สิงMาคม 2562 , 21-25 สิงMาคม 2562 , 22-26 สิงMาคม
2562
AROOE RD INTHONRTIE NRL NROITR UE THL

, FJ CI LRND SPE LH ZLRหR UE THL

โตเกี ย ว - Mอคอยโตเกี ย วสกายทรี - วั ดอาซากุ ส ะ - ถนนนาคามิ เ ซ - Mุบ เขาโอวาคุด านิ
โกเทมบะแฟคทอรีเอ้า ท์เ ล็ต - แช่ น าแร่ - ภูเ ขาไฟฟู จิช ัน 5 - ศาลเจ้ า โคมิ ต าเคะ - พิ พิ ธภัณ ฑ์แ ผ่น ดิน ไMว
ทุ่ ง ดอกลาเวนเดอร์ - ดิ ว ตี ฟ รี - ย่ า นชิ น จุ กุ - อิ ส ระเต็ ม วั น - ดิ ส นี ย์ แ ลนด์

กําMนดการเดินทาง
สิ ง Mาคม 2562
14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28 ส.ค.-1 ก.ย. , 29 ส.ค.-2 ก.ย. , 30 ส.ค.-3 ก.ย.
กั นยายน 2562
4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 (เต็ม) , 27 ก.ย.-1 ต.ค. (เต็ม)

รายละเอียดการเดินทาง
วัน ที 1
กร ุ ง เทพฯ - สนามบิ น ดอนเมื อ ง
22.00 น.
พร้อมกันที สนามบิ น นานาชาติ ด อนเมื อ ง ชัน 3 อาคารผู้โดยสารระMว ่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิ น TUR I LIE N R IO Mมายเลข 8
เจ้าMน้าทีของบริษัทฯ คอยใM้การต้อนรั บ และอํานวยความสะดวกในการเชค็ อนิ

สายการบิ น TUR I LIE N R IO ใช้เ ครือง R IOฎJ S R 330-300 จํา นวน 392 ทีนัง
เครืองใMม่ ลํา ใMญ ่ มี จ อที ว ี การบริก ารทุก ทีนัง
จัด ทีนังแบบ 3-3-3 มีบ ริก ารอาMารว่า งเสิร ์ฟ ทังขาไปและขากลับ
( นาMนัก กระเปBา 20 กก. / ท่ า น Mากต้อ งการซือนาMนัก เพิ ม ต้ องเสี ย ค่ า ใช้ จ ่า ย )
วัน ที 2
นาร ิ ต ะ - วั ดอาซากุ ส ะ - ถ่ า ยรู ป กั บโตเกี ย วสกายทร ี - โอวาคุ ด านิ - ช้อ ปป งโกเทมบะเอ้า ท์เ ล็ท - อาบน าแร ่ ธ รรมชาติ
ทานขาปู ย ัก ษ์
01.00 น.
เMิร ฟ+าสู่ เมื อ งนาร ิ ต ะ ประเทศญีปุ น โดยสายการบิน TUR I LIE N R IO เทียวบินที SL300
09.10 น.
ถึง เมื อ งนาร ิ ต ะ ประเทศญีปุ น Mลังจากผ่านขันตอนศุล กากรแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ โตเกี ย ว นําทา่ น เกบ็ ภาพประทับใจกับคูก่ ั บแลนด์มาร์ กแMง่ ใMมข่ องกร ุงโตเกยี ว ณ ร มิ แมน่ าสุมดิ ะ Mอคอยโตเกี ย วสกายทร ี
(To”ko S”k tree) Mอส่งสัญ ญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก เปดใM้บริการเมือวันที 22 พyษภาคม 2555 โดยMอนีมีความสูง 634 เมตร
สร้างด้ว ยเทคนิคทางสถาปฤตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย
ในช่ว งทีเกิดแผ่นดินไMวครังใMญ่MอคอยแM่งนีได้พิสูจน์ใM้เM็นถึงโครงสร้างทางสถาปฤตยกรรมทีแข็งแรงทนทาน
เพราะไม่เกิดความเสียMายแม้แต่น้อย
ชม วั ดอาซากุ ส ะ วัดทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุ ทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา
นอกจากนันท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด
และยังสามารถเลือกซือเครืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ
Mร ือเพล ิดเพล ินกับ ถนนนาคามิ เ ซ ถนนช้อปปงทีมี ชือเสียงของวัด มีร ้านขายของทีระลึกมากมายไม่ว ่าจะเปนเครืองรางของขลัง ของเล ่นโบราณ
และตบท้ายด้ว ยร้านขายขนมทีคนญีปุน มายังวัดแM่งนีต้องมาต่อคิว กันเพือลิมลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย
นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดทีเก่าแก่ของญีปุนแล้ว
ถนนช้อปปงนาคามิเซก็ยังเปนถนนช้อปปงทีมีชือเสียงของวัดอีกด้ว ยแล้ว จะไม่ใM้มีขนมขึนชือของวัดได้อย่างไร
ขนาดองค์จักรพรรดิยังรับสังคนสนิทใM้มาซือทีนี เมนูนันก็คือ ! เมล่อนปฤง เปนขนมปฤงแบบดังเดิมของญีปุน
บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเปนขนมปฤงสอดไส้เมล่อน แต่จริง“ แล้ว คือขนมปฤงอบแล้ว ยด้านบนมีล ายแตก“ ซึงเMมือนผิว เมล่อนของญีปุน
เปนทีมาของชือ ! เมล่อนปฤง นันเอง ซึงปกติก็จะMาทานได้ทัวไปแม้กระทังในร้านสะดวกซือต่าง“ แต่ทีขึนชือก็ต้องยกใM้ร ้าน Rsa” usa ๆaKetsu-go
ทีขายเมล่อนปฤงรสดังเดิมและซอฟครีมMลากรส ทีร้านนีจะทําใMม่“ อบเสร็จจากเตาร้อน“ ขนมเมล่อนปฤงจะกรอบนอกนุ่มใน
Mวานกําลังดีซึงเปนเมนูแนะนําทีมาถึงวัดอาซากุสะแล้ว ต้องลอง M้ามพลาดกันเลยทีเดียว
เทียง
บร ิการอาMารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
จากนันนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ Mุบ เขาโอวาคุ ด านิ ทียังครุกรุ่นด้ว ยควันจากบ่อกํามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา
ชมบ่อนาแร่กํามะถันซึงสามารถต้มไข่ใM้สุกได้ โดยชาวญีปุนมีความเชือว่าMากได้ทานไข่ดําMนึงฟองจะสามารถทําใM้อายุยืนยาวขึนอีกประมาณ 7 ปd
MลังจากนันใM้ท่านได้ช้อปปงสินค้าแบรนด์เนมชือดังที โกเทมบะ แฟคทอรี เอ้ า ท์ เล ็ ต แMล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญ ีปุนทีดังไปทัวโลก
พบกับคอลเลคชันเสือผ้าใMม่ล ่าสุด อาทิ Aๆ AIPUHL ๆLHIN, AE O RN, HLLH, PGNTUIR OEWLHG ฯลฯ
เลือกซือกระเปBาแบรนด์เนมยีM้อดังได้ทีร้าน ฎRLLG, ZORDR, J PPI, DIHSHL, TJ AE I, RZ, ROARNI ฯลฯ เลือกดูเครืองประดับ
และนาYิกาMรูอย่าง TR UHJ OH, R HTH, S.T.DJ ZE NT, TRSRๆI, LE N INHS ฯลฯรองเท้าแฟชัน UJ SU ZJ ZZIHS, SPETPU ORIN,
SๆHPUHOS, UE RN ฯลฯ
คา
รั บประทานอาMารคา ณ M้องอาMารของโรงแรม ใM้ท่านได้อิมอร่อยกับมือ พิ เ ศษทีมีข าปู ย ัก ษ์
ใM้ท่านได้ล ิมลองรสชาติปูพร้อมนาจิมสไตส์ญ ีปุนอย่างจุใจ
ทีพั ก
FJ CI LR ND SPE LH ZLR หR UE THL Mร ือระดับเดียวกัน

ใM้ท่านได้ผ่อนคลายกับ การแช ่น าแร ่ ธ รรมชาติ เชือว่าถ้าได้แช่นาแร่แล้ว จะทําใM้ผิว พรรณสวยงามและช่ว ยใM้ร ะบบMมุนเวียนโลMิตดีขึน
วัน ที 3
ภูเ ขาไฟฟู จ ิ - พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ผ่น ดิน ไMว - ทุ่ ง ดอกลาเวนเดอร์ - ดิว ตีฟรี - ช้อ ปป งชิน จูก ุ
เช้ า
บร ิการอาMารเช้า ณ M้องอาMารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเ ขาไฟฟู จ ิ ทีตังตระMง่านอยู่เMนือเกาะญีปุนด้ว ยความสูง3,776เมตร จากระดับนาทะเล นําท่านขึนชมความงามกันแบบใกล้ชิด
ยังบร ิเวณ ! ชัน 5 ของภูเขาไฟฟู จิ (ขึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที สามารถมอง
เM็นทะเลสาบทังM้ากระจายอยู่โดยรอบ ใM้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิบนยอดเขาฟู จิ ถ่ายภาพทีระลึก
กับภูเขาไฟทีได้ชือว่ามีสัดส่ว นสวยงามทีสุดในโลก ซึงเปนภูเขาไฟทียังดับไม่สนิท และมีความสูงทีสุดในประเทศญีปุน
นอกจากนีด้านMลังยังมี ศาลเจ้ า โคมิ ต าเคะ ของศาสนาลั ทธชิ นิ โต เปนทีสัการะบูชาและอธิ านขอพร อีกทังยังเปนทีสําMรับบวงสรวงท่านเทนกุ
โดยมีความเชือว่าทีบริเวณโดยรอบของฟู จิซังชัน 5 นี ถูกเร ียกว ่า ! สวนของท่านเทนกุโดยมีความเชือว่าทีนีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นันเอง
และยังว ่ากันว ่า ศาลเจ้าแM่งนีมีสมบัติของท่านเทนกุMลงเMลืออยู่มากมาย อย่างเชน่ ขวานขนาดใMญ่ทีมีนาMนักกว่า 375
กิโลกรัมตกอยู่ทีพืนในสวน ซึงในสมัยก่อนมีผู้คนนิยมมาทดลองยกขวานนีกันมากมาย เปนต้น
สําMรับท่านทีMลงใMลในกลินMอมกรุ่นของกาแฟนัน
บริเวณด้านMน้าภูเขาไฟฟู จิมีคาเฟกาแฟไว้บริการทุก“ ท่านใM้ใช้บริการไว้ดืมดารสชาติกาแฟพร้อมชมวิว ภูเขาไฟฟู จิได้อย่างเพลิดเพลิน
Mรือจะเลือกช้อปปงของฐากผลิตภัณฑ์ของภูเขาไฟฟู จิซึงมีบริการอยู่ทีภูเขาไฟฟู จิทีเดียวMาไม่ได้จากทีไMนอีกแล้ว อาทิเชน่ โคคา โคล ่า
ลายภูเขาไฟฟู จิ อันล ิมิเต็ด , นาแร่ธรรมชาติภูเขาไฟฟู จิ เปนต้น
นําท่านเยียมชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์แ ผ่น ดิน ไMว ทีจําลองเรืองราวของภูเขาไฟฟู จิ
และใM้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไMวทีเกิดขึนในประเทศญีปุน
จากนันอิสระใM้ท่านได้เลือกซือของทีระลึกตามอัธยาศัย
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ทุ่ ง ดอกลาเวนเดอร์ ทีบานสะพรังเMมือนพรมสีม่ว งในyดูร ้อนทีดึงดูดใM้นักท่องเทียวมากมาย
มาเทียวชมและถ่ายรูปเปนทีระลึกอย่างเต็มอิม สามารถชมความงามและสัมผัสกลินMอมเย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่ว ง
ซึงโดยปกติทุ่งดอกลาเวนเดอร์จะเริมบานในช่ว งวันที 16 มิถนุ ายน-17 กรกฝาคมของทุกปd(ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)
***Mากทุ่งลาเวนเดอร์ ไม่บานMร ือMมดyดูแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนโปรแกรมโดยการนําท่านเดินทางสู่ Mมู่บ้านโอชโิ นะฮัคไค
นําท่านเจาะลึกตามMาแMล่งนําบริสุทธิจากภูเขาไฟฟู จิ ทีเปนแMล่งนําตามธรรมชาติตังอยู่ในMมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานช ิ
Mรือพู ดในทางกลับกันคือกลุ่มนําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกทีย่างเท้าเข้าไปในMมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ
และไอเย็นจากแMล่งนําธรรมชาติทีมีใM้เM็นอยู่ทุกมุม โดยในบ่อนําใสแจ๋ว มีปลาMลากMลายพันธุ์แMวกว่ายสบายอารมณ์
แต่ขอบอกเลยว่านําแต่ล ะบ่อนันเย็นเจียบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่Mนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุณMภูมิในนําเฉลียอยู่ที 10-12
องศาฯนอกจากชมแล้ว ก็ยังมีนําผุดจากธรรมชาติใM้ตักดืมตามอัธยาศัย และทีสําคัญ Mมู่บ้านโอชิโนะยังเปนแMล่งช้อปปงสินค้าโอทอปชันเยียม
เทียง
บร ิการอาMารกลางวั น ณ ภัตตาคาร
บ่ า ย
จากนันนําท่านช้อปปงสินค้าเครืองสําอางค์ อาMารเสร ิม เครืองประดับคุณภาพดีทีร้านค้าปลอดภาษี ณ ดิ ว ตี ฟ ร ี
อิสระใM้ท่านได้เลือกช้อปปงย่านดัง ย่ า นช นิ จ ุกุ ใM้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซือสินค้านานาชนิด ได้จากทีนี ไม่ว ่าจะเปน ร้ านซานร ิโอะ
ร้านขายเครืองอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจติ อล นาYิกา เครืองสําอาง ต่าง“ กันทีร้าน ARTSJ AETE
แMล่งรวมเMล่าบรรดาเครืองสําอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้าMู้, โฟมล้ างMน้า WUIZ FERA ทีราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 เท่า, คร ีมกันแดดชเิ ซโด้
แอนเนสซ่าทีคนไทยรู้จักเปนอย่างดี และสินค้าอืน “ MรือใM้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LE J IS VJ LTTE N, J NIQLE,
กระเปBาสุดฮิต ฎRE ฎRE ISSHG AIGRๆH, เสือ PE AAH DHS ROPE NS, U&A Mรือเลือกซือรองเท้าMลากMลายแบรนด์ดัง อาทิ NIๆH,
PE NVHOSH, NHW ฎRLRNPH, OHHฎE ๆ ฯลฯ ได้ทีร้าน RฎP AROT
คา
**อิสระอาMารเย็นเพือไม่เปนการรบกวนเวลาช้อปปง**
ทีพั ก
A R OOE R D INTHONR TIE NR L NR OITR UE THL Mร ือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วัน ที 4
อิส ระเลือ กช้อ ปป งเต็ม วัน Mรือ เลือ กซือทัว ร์ ดิ ส นี ย์ แลนด์ ( ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ ่า ยในการเดิ น ทาง )
เช้ า
บร ิการอาMารเช้า ณ M้องอาMารของโรงแรม
อ ิส ระเต็ ม วั น ใM้ท่านอิสระช้อปปง Mรือเดินทางสู่สถานทีท่องเทียวอืน “ โดยมไี กด์คอยใM้คําแนะนําในการเดนิ ทาง อาทิ
ศาลเจ้ า เมจ ิ เปนศาลเจ้าMลวงในศาสนาชินโต ทีสร้างขึนเพืออุทิศและเปนทีสถิตย์ว ิญ ญาณขององค์สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ
ซึงเปนจักรพรรดิทีมีความสําคัญ กับประเทศญีปุนยุคปฤจจุบันเปนอย่างยิง และได้ร ับความเคารพจากชาวญีปุนยุคปฤจจุบันมากทีสุด
ย่ า นฮาราจูกุ แMล่งรวมเสือผ้า เครืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญีปุน MากคุณคือคนทีกําลังมองMาซือเสือผ้าแบบแปลก“
Mรือต้องการMาซือเสือผ้าแนว Post Zlak ท่านยังสามารถMาได้จากทีนีอีกด้ว ย Mร ือ ถ้าต้องการเM็นวัยรุ่นญีปุนแต่งตัว แบบแปลก“
ก็สามารถมาดูได้ทีนีได้ จะมีว ัยรุ่นญีปุนน่ารัก“ เดินกันเต็มถนนเMมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแล้ว
ท่านยังได้ช้อปปงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ PURNNHL, Dior, LE J IS VJ LTTE N, หROR, RZ Mร ือสาวก E NITSJ ๆR TI HO
ทีต้องการMารองเท้าแบบต้นฉบับ ARDH IN CRZRN ที SUE Z นีมีแบบใM้เลือกสรรมากมาย อีกทังยังมีร ้านขายตุ๊กตา ๆITTG DE ORHNAE N
Mร ือตุ๊กตา LINH สุดแสนน่ารั กไว้ คอยเอาใจคุณMนู อีกทังยังมี SUE Z ใMญ ่ของ กระเปBาสุดฮิต ฎRE ฎRE ISSHG AIGRๆH, เสือ PE AAH DHS
ROPE NS อกี ด้ว ย
ย่ า นช ิบุ ย่ า ศูนย์กลางแฟชันวัยรุ่นในโตเกียวMามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้เปนทีระลึกกับ ! ฮาจโิ กะ
รูปปฤนสุนัขแสนรู้ทีกลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําMรับMนุ่มสาวโตเกียว อัพเดทแฟชันสไตล์โตเกียวทีตึก(109) อจิ มิ าร ุคิว ทังเสือผ้า กระเปBา รองเท้า
เครืองประดับและแฟชันชันนําของญีปุนในyดูต่าง“ อืน“ มากมาย
MรือMากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซือ ดิ ส นี ย์ แลนด์ เพิ มท่า นละ 2,700.- บาท ( ไม่ ร วมค่ า เดิ น ทาง )
ดีสนีย์แลนด์โลกแM่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุนซึงเปนดิสนีย์แลนด์แM่งแรกทีสร้างนอกประเทศสMรั อเมริกา โดยสร้างขึนในปdพ.ศ. 2526
จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้ างกว ่า 600 ล้ านบาท ใM้ท่านสนุกสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จํากัดจํานวนการเล ่น ) ผจญภัยในดินแดนต่าง“
ใM้ท่านเล่นเครืองเล่นตัว ใMม่จากภาพยนตร์การตูนเรืองดัง Tok Stork ชมฉากรบกลางทะเลคาร ิเบียนในดินแดนโจรสลั ดจากภาพยนตร์ The
Zirate of Paribbean เขย่าขวั ญกับบ้านผีสิงใน Uaunteg Aantion สัมผัสความน่ารั กของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล ็ก Small Worlg
ชมภาพยนตร์ สามมิติThe Invention of the Gear
ใM้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซือสินค้าทีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทังยังจะได้สัมผัสกับตัว การ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง
มิกกีเม้าส์ มินนีเม้าส์ พร้อมผองเพือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือของทีระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
การเดิ น ทางจากนาร ิ ต ะสู่ โ ตเกี ย ว
จากโรงแรมแถวย่านนาร ิตะสู่สนามบินนาร ิตะใช้ร ถบัสบร ิการฟร ีของทางโรงแรม แต่เนืองด้ว ยจะต้องเริมตัง แต่ 9.00
น.เปนต้นไปเพราะเนืองจากในตอนเช้าระMว่าง 6.00 - 9.00 น เปนช่ว งทีมีล ูกค้าใช้บริการไปสนามบิน
เปนจํานวนมากซึงอาจจะทําใM้ขึนรถบัสไม่ครบตามจํานวนผู้เดินทางทังMมด
รถไฟสาย ๆeisei S” k liner เปนรถไฟทีวิงจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็ว ในการวิง 160
ก.ม./ชม.โดยค่าตัวจะอยู่ทีเทียวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาทีใM้บริการ 7.28-18.20 น
เพราะฉะนันก่อนเดินทางกลับควรเช็คเทียวสุดท้ายว่าMมดตอนกีโมง
รถไฟสาย Narita Hxpress (N'HX) เปนรถไฟเข้าเมืองจากค่าย CO
ถือว่าเปนรถไฟทีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตัวรถไฟจะเปนแบบระบุทีนังบนรถไฟได้เลยโดยไม่ต้องกลัว ว่าขึนไปแล้ว เราจะไม่มีทีนังเบาะสามารถMมุนเข้า
Mากันได้มีอาMารขายบนรถไฟโดยค่าตัวรถไฟจะอยู่ทีราคาเทียวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีรถไฟใM้บริการตังแต่เวลา 7.44-19.42 น
เพราะฉะนันก่อนเดินทางกลับควรเช็คเทียวสุดท้ายว่าMมดตอนกีโมง
R irport Limousine ฎus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเข้าโตเกียวแต่ร ถบัสนีจะจํากัดจํานวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบจะรั บอยู่ 35-40
ท่านต่อเทียวโดยจะใช้ร ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เทียว เวลาทีใM้บริการ 5.55-17.30 น ถ้าเด็กอายุตํากว ่า 12
จะเสียครึงราคา
Taxi ในส่ว นของรถแท็กซีนีค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมทีพักย่านนาริตะจะอยู่ทีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจะไม่ร วมค่าทางด่ว น)
เทียง - ค า
อสิ ระอาMารกลางวั น และอาMารคา ตามอัธยาศัย
ทีพั ก
A R R OE R D INTHONR TIE NR L NR OITR UE THL Mร ือระดับเดียวกัน
วัน ที 5
สนามบิ น นาร ิ ต ะ - กร ุ ง เทพฯ
เช้ า

บร ิการอาMารเช้า ณ M้องอาMารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ สนามบิ น นาร ิ ต ะ เพือเดินทางกลับสู่ กร ุ ง เทพฯ
11.00 น.
เMินฟ+าสู่ กร ุ ง เทพฯ โดยสายการบิน TUR I LIE N R IO เทียวบินที SL301
16.15 น.
ถึง สนามบิ น ดอนเมื อ ง โดยสวั สดิภาพ

อัตราค่าบริการทัว ร์ญีปุ น
31 กรกฝาคม -4 ส ิง Mาคม 2562

ออกเดิน ทางแล้ว

NT147-32844 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

1-5 ส ิง Mาคม 2562

฿19,999
฿8,000
ออกเดิน ทางแล้ว

NT147-32845 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

2-6 ส ิง Mาคม 2562

ออกเดิน ทางแล้ว

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿19,999
฿19,999
฿8,000

ว่าง

NT147-32868 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32847 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคดุ านิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

14-18 ส ิง Mาคม 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32846 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

7-11 ส ิง Mาคม 2562

฿19,999

฿18,999
฿18,999
฿8,000

15-19 ส ิง Mาคม 2562

ว่าง

NT147-32848 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

16-20 ส ิง Mาคม 2562

฿19,999
฿8,000
ว่าง

NT147-32849 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

21-25 ส ิง Mาคม 2562

ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿19,999
฿19,999
฿8,000

ว่าง

NT147-32852 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

28 ส ิง Mาคม -1 กั นยายน 2562

ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

29 ส ิง Mาคม -2 กั นยายน 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32853 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

฿19,999
฿19,999
฿8,000

ว่าง

NT147-32854 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32851 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

23-27 ส ิง Mาคม 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32850 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

22-26 ส ิง Mาคม 2562

฿19,999

฿19,999
฿19,999
฿8,000

30 ส ิง Mาคม -3 กั นยายน 2562

ว่าง

NT147-32855 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

4-8 กั นยายน 2562

฿19,999
฿8,000
ว่าง

NT147-32856 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

5-9 กั นยายน 2562

ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ
ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿19,999
฿19,999
฿8,000

ว่าง

NT147-32861 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32860 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

13-17 กั นยายน 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32859 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

12-16 กั นยายน 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32858 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

11-15 กั นยายน 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32857 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

6-10 กั นยายน 2562

฿19,999

฿19,999
฿19,999
฿8,000

18-22 กั นยายน 2562

ว่าง

NT147-32862 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

19-23 กั นยายน 2562

฿19,999
฿8,000
ว่าง

NT147-32863 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

20-24 กั นยายน 2562

ว่าง

ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

฿19,999
฿19,999
฿8,000

ว่าง

NT147-32869 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

26-30 กั นยายน 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

NT147-32864 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)

25-29 กั นยายน 2562

฿19,999

฿18,999
฿18,999
฿8,000

เต็ม แล้ว

NT147-32865 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

27 กั นยายน -1 ตุ ล าคม 2562

฿19,999
฿19,999
฿8,000

เต็ม แล้ว

NT147-32866 : ทัว ร์ญ ีปุน โตเกียว โอวาคุดานิ ฟู จิ ลาเวนเดอร์ 5 วั น 3 คืน (SL)
ผู้ใMญ่
พั กเดียว เพิ มท่านละ

ข้อมูล ทัว ร์อัปเดทเมือ :
วันศุกร์ที 31 พyษภาคม 2562 เวลา 15:23 น.

฿19,999
฿19,999
฿8,000

เงือนไขการใM้บ ริการทัว ร์ญีปุ น
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบินไป-กลั บ พร้ อมคณะ
• ค่าภาษี สนามบินทุกแM่งทีมี
• ค่านาMนักกระเปBาสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
• ค่ารถรั บ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
• ค่าทีพั กตามทีระบุในรายการ พั กM้องละ 2 ท่าน
• ค่าเข้าชมสถานทีต่าง“ ตามรายการ
• ค่าอาMารตามมือทีระบุในรายการ
• ค่าจ้ างมั คคุเทศก์ คอยบริการตลอดการเดินทาง
• ค่าประกั นอุบัติเMตุระMว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุน (เพราะรั บาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุนใM้กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํ านักระยะสันในประเทศญีปุนไม่เกิน 15 วั น)
**ถ้ากรณีทีทางรั บาลประกาศใM้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิ ม ท่านละ 1,700 บาท**
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเMนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําMนั งสือเดินทาง ค่าโทรศั พท์ ค่าโทรศั พท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซั กรีด มินิบาร์ ในM้ อง
รวมถึงค่าอาMารและเครืองดืมทีสังเพิ มนอกเMนือรายการ (กรุณาสอบถามจากMัวMน้ าทั วร์ ก่อนการใช้ บริการ)
• ค่ า ทิ ป คนขั บรถ MัวMน้ าทั วร์ และมัค คุเ ทศก์ท ้อ งถิน ท่ า นละ 1500 บาท / ทริ ป / ต่ อ ท่ า น
• ค่าภาษี มูลค่าเพิ ม 7% และภาษี Mัก ณ ทีจ่าย 3%
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุน (เพราะรั บาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุนใM้กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํ านักระยะสันในประเทศญีปุนไม่เกิน 15 วั น)

เงือนไขการชําระค่าบริการ
• นักท่องเทียวต้องชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาท ต่อท่านเพื อสํารองทีนัง
• นักท่องเทียวต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเMลือทังMมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วั น กรณีนักท่องเทียวไม่ชําระเงิน Mรือชําระเงินไม่ครบภายในกําMนด
รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใด“ ใM้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นัน“
• การติดต่อใด“ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ MรือจดMมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วั นจั นทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวั นเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันMยุดนักขัตyกษ์ ทีรั บาลประกาศในปdนัน“ ถือว่าเปนวันMยุดทําการของทางบริษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีทีนักท่องเทียวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง Mรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียว(ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
Mรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างMนึงเพื อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ์อักษร
ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศั พท์ไม่ว่ากรณีใด“
• กรณีนักท่องเทียวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียว (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
Mรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างMนึงเพื อทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน
โดยแนบMนั งสือมอบอํานาจพร้ อมMลั ก านประกอบการมอบอํานาจ Mลั ก านการชําระเงินค่าบริการต่าง“
และMน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการใM้นําเงินเข้าใM้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
• ยกเลิกก่อนวั นเดินทาง 45 วั น คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว

