Package 1
Tokyo Fuji Lavender
5D3N

Day 1 : Airport
สนามบินประเทศไทย (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)

Day 2 : Hakone
รับคณะท่านที่สนามบินจะมีเจ้าหน้าที่(มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)คอยต้อนรับคณะและนำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อไป
นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)
เทีย่ ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise or Pirate Ship) ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้
เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง
เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิด
จากการปะทุของภูเขาคามิ ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน
ไฮไลท์!!! ไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึง่ เป็นไข่ต้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ที่มีความสูงเหนือจาก
ระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทัว่ โลกถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญีป่ ุ่น
นำท่านขึน้ สูช่ นั้ ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์ ม่ขนึ้ ในกรณีทอี่ ากาศไม่เอือ้ อำนวย หรือ ทางขึน้ ปิด) ที่
ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ เดินทางเข้าสู่โรงแรม
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม พิเศษ!! อิม่ อร่อยกับ บุฟเฟ่ตข์ าปู
พักที่ Sun Plaza Hotel Fuji Lake Yamanaka จากนัน้ ให้ทา่ นได้ผอ่ นคลายกับการ แช่นำ้ แร่ออนเซ็น
ธรรมชาติ เชือ่ ว่าถ้าได้แช่นำ้ แร่แล้ว จะทำให้ผวิ พรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

Day 3 : Tokyo
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Yamanakako Hananomiyako Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่
ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีดอกไม้หลายพันธุ์ที่ปลูกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาชม
ตลอดทั้งปี ภายในสวนยังมีดอกไม้ที่ถูกปลูกไว้ในโดมขนาดใหญ่ ให้ท่านได้สัมผัสความงามของดอกไม้ใน
ร่มได้แม้ในวันที่ฝนตก ไฮไลท์!!! น้ำตกเมียวจิน น้ำตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร บริเวณรอบๆ น้ำตกยัง
มีกังหันและมุมถ่ายรูปมากมาย สำหรับที่นี่ท่านสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี โดยทางสวนมีตาราง
บอกช่วงเวลาบานของดอกไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้
ปลายเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี้, แคลิฟอร์เนียป๊อปปี้
กลางถึงปลายเดือนสิงหาคม : ดอกทานตะวัน
ปลายเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน : ดอกบานชื่น ,ดอกคอสมอส เป็นต้น
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมูบ่ า้ นอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40นาที) ตั้งอยู่
ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) เปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
เทีย่ ง อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธชี งชาญีป่ นุ่ (Sado) (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปนุ่ นัน้ มีขั้นตอนมากมายทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย
เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

จากนั้น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดทีม่ ี
ความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ
โคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ด้านหน้าสุดของวัด ทีม่ ีชื่อว่า “Kaminari Mon หรือ ประตูฟา้ คำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี
ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของทีร่ ะลึกพื้นเมืองต่างๆ
มากมายใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูง
ที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมดิ ะ เป็นหอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถ
มองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึน้ หอคอย)
เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อป
ปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียวไดเวอร์ซติ ี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้าง
ดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คอื หุน่ ยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาด
ใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Narita View Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

Day 4 : Narita Kawagoe Tokyo
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดนาริตะซัน (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ชาวญี่ปุ่นและ
นักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ขอพรเรื่องการงาน การเดินทางปลอดภัย และโชคลาภ บริเวณถนนเข้าสู่วัด เป็น
ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อว่า โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Naritasan Omotesando) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม
ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก และที่ถนนแห่งนี้จะมีร้านขายข้าวหน้าปลาไหลขึ้นชื่อ และมีการแร่ปลาโชว์
สดๆ หน้าร้านอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญ
มากเพราะอยู่ติดโตเกียว เดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่าน
ที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่
สมัยก่อน โดยคำว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นทีม่ าของชื่อถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คน
นิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40-2 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระ
การช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่
โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออก
จากลำโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Narita View Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

Day 5 : Air Port
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทาง(โดยรถบัสโรงแรม) สู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

อัตราค่าบริการ
จำนวนผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริการท่านละ (บาท)

พักเดีย่ ว

พักห้องละ 2 - 3 ท่าน

ชำระเพิม่ ท่านละ (บาท)

2 ท่าน

65,999.-

3 - 4 ท่าน

46,999.-

5 - 6 ท่าน

33,999.-

7 - 8 ท่าน

30,999.-

9 - 10 ท่าน

25,999.-

11 - 14 ท่าน

22,999.-

อัตราค่าบริการนี้ยงั ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบินขาไปและกลับ

8,500.-

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓

ที่พกั ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
รถปรับอากาศ
บัตรเข้าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
ไกด์ทอ้ งถิน่ (สามารถพูดภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้)

อัตราค่าบริการไม่รวม






ตั๋วเครือ่ งบินขาไปและกลับ
ค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาท (ชำระพร้อมค่าแพ็กเกจ)
ค่าใช้จา่ ยในการตรวจ RT-PCR
ค่าวีซา่ ท่องเที่ยว 1,575 บาท ( ถ้าไม่ผ่านหักจากค่าแพ็คเกจ 800 )
ค่าทริปไกด์ตามเห็นแก่ความสมควร

เงือ่ นไขการจอง และการชำระเงิน

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 35 วันก่อนออกเดินทาง (กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่า35วันเดินทางบริษัทขอเก็บเงินเต็มจำนวน)

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้า
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

เงือ่ นไขการยกเลิกการจอง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 30 – 44 วัน คืนเงิน 75 % ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำ
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ก่อน 20 – 29 วัน คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำเครื่อง
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
- ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่า
กรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง ไม่เสียค่าใช้จ่าย หาก
ต่ำกว่าอาจมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้ าที่เป็น
กรณีพิเศษ
หมายเหตุ : กรุณาทุกท่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจองทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างบริษัทและลูกค้าทุก
ท่าน
ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มรี าคาเด็ก

➢
➢
➢

สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

