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รหัสทัวร์
Tour Code

TE142

วันที่พิมพ์
Printed on
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ชื่อทัวร์
Tour Name

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ นิกโก้ (FLOWER BLOOMING) 6 วัน 4 คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ นิกโก้ (FLOWER BLOOMING) 6 วัน 4 คืน (TG)

นาริตะ - อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ - ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (ชมเบบี้บลูอายส์) คินูกาว่า
คินูกาว่า - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - สวนดอกไม้อะชิคางะ ชมดอกวิสทีเรีย - ยามานาคะโกะ - ออนเซ็น
ยามานาคะโกะ - โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบโมโตสุ (ทุ่งพิงค์มอส) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
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รหัสทัวร์
Tour Code

TE142

วันที่พิมพ์
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ชื่อทัวร์
Tour Name

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ นิกโก้ (FLOWER BLOOMING) 6 วัน 4 คืน (TG)

กรุงเทพฯ - นาริตะ

19.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

22.10 น.

เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 640

วันที่สอง
06.20 น.

นาริตะ - อิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ - ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (ชมเบบี้บลูอายส์) คินูกาว่า
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางไปสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) แห่งเมืองอุชิคุ
จังหวัดอิบารากิเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มาก มีความสูงถึง 120 เมตร
และยังได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลกพระพุทธรูป
ปางยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านไปยัง ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค เป็นสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่บนเนินครอบคลุมพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร
พันธ์ไม้ที่จัดแสดงจะผลัดเปลี่ยนกันบานตลอดทั้งปีในช่วงก่อนฤดูร้อนจะเป็นทุ่งดอกนีโมฟิลล่า หรือ ดอกเบบี้ บลูอายส์
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก

KUNUGAWA PLAZA HOTEL **** หรือเทียบเท่า
พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen)
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สาม
เช้า

คินูกาว่า - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - สวนดอกไม้อะชิคางะ ชมดอกวิสทีเรีย - ยามานาคะโกะ - ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปเมืองนิกโก นำชม ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมระหว่างพุทธกับชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3
ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมายเช่น มังกร 100 หัว
แมวนอนหลับ มังกรหัวเราะ
จากนั้นนำท่านไปยังสะพาน ชินเคียว (Shinkyo Bridge) คือสะพานศักดิ์สิทธ์
เป็นเหมือนกับประตูที่จะพาเข้าสู่ศาลเจ้าต่างๆในนิกโก้สะพานชินเคียวนั้นสร้างในปี 1636 และเป็น 1 ใน 3
สะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
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ชื่อทัวร์
Tour Name

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ นิกโก้ (FLOWER BLOOMING) 6 วัน 4 คืน (TG)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม สวนดอกไม้อะชิคางะ (ชมดอกวิสทีเรีย) สวนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่
ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ที่นี่จะมีต้นฟูจิขนาดใหญ่อายุกว่า
150 ปี กว่า 350 ต้นและอุโมงค์ดอกฟูจิความยาวกว่า 80 เมตร (ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ***

ที่พัก

FUJINOBOU KAEN HOTEL **** หรือเทียบเท่า
*พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen)
เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส
มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

วันที่สี่
เช้า

ยามานาคะโกะ - โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบโมโตสุ (ทุ่งพิงค์มอส) - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง โอชิโนะฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวมของฝากพื้นเมือง อาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว
ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย
จากนั้นนำท่านไปยัง ทะเลสาบโมโตสุ ตระการตากับ ทุ่งดอกพิงค์มอส มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า ดอกชิบะซากุระ
ซึ่งมีหลากสี อาทิเช่น สีขาว สีชมพู เป็นต้น
จึงให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและเดินชมต้สนชิบะซากุระที่มีนับแสนต้น
ในวันที่อากาศดีอานจะได้เห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังอีกด้วย (ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่าน เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป
เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว
ที่คัดสรรมาอย่างดีลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อยท่านคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ
ซอฟดริ้งไม่อั้น
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ที่พัก
วันที่ห้า

เช้า

รหัสทัวร์
Tour Code

TE142

วันที่พิมพ์
Printed on
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ชื่อทัวร์
Tour Name

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ นิกโก้ (FLOWER BLOOMING) 6 วัน 4 คืน (TG)

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL ****หรือเทียบเท่า
โตเกียว - ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ
(ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ***
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เลือก อิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600
ล้านเยนโดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ
SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN,
นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS,
เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย

เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก

SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL **** หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

โตเกียว - ตลาดปลาซึกิจิ - ช้อปปิ้งห้างอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปยัง ตลาดปลา ซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลาผักผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว
พื้นที่ในตลาดมีทั้งส่วนขายส่งและขายปลีก สินค้าที่ขายในตลาดนอกจากปลาแล้วยังมีอาหารทะเล ผลไม้
และร้านอาหารประเภทปลาดิบ ซูชิ ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย

ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน
แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง
ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก
และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.

ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.
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อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
• ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
• ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
• ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
• ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
• หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
• สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
• บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด / ท่าน
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
• ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
• ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป
กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
• และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
• กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
• ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้
และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่
กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
• ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้
ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
• สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7
ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น
ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
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• การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
• ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
• กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
(กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม
ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
การชำระเงิน
• ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน เงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20วันก่อนการเดินทาง
• หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
• ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำตามเงื่อนไขการยกเลิก
การเลื่อนและการยกเลิกการเดินทาง
• การเลื่อนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้น ต้องแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ในวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00
- 17.00 น.
• หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้โดยอยู่ในตามกำหนดเวลาทางบริษัท
จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารให้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจ่ายเอง
ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาต และ ไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 10 วัน เก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 100 %
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 11 - 15 วัน เก็บค่าทัวร์ 50 %
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 16 - 30 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด 100 %
• ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 31 - 45 วัน เก็บค่ามัดจำ 50 %
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