
 

    

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ - โตเกียว –  
วดัอาซากสุะ - ออนเซ็น 

   

Alexander Hotel & Resort 
Yamanakako หรือเทยีบเท่า 

 

2 
ศูนยพิ์พิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส – โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบ
ญ่ีปุ่น – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกแุละLaox Shinjuku - นาริตะ 

   
The Hedistar Hotel Narita 

หรือเทยีบเท่า 

3 
อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยัหรือซ้ือบตัรเขา้โตเกียวดิสนียแ์ลนด์ (ราคาบตัร 
2,700 บาท) หรือเลือกซ้ือOption Tour      

   
The Hedistar Hotel Narita 

หรือเทยีบเท่า 

4 
วดันาริตะ - ร้านดองก้ี – ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองกรุงเทพฯ 

   
- 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – ฟูจ ิ– พิง้ค์มอส 

4 วนั 3 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

19,900.-              เดนิทางเดือนเมษายน – เดอืนพฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

            
 



 

    

วนัแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมอืง – สนามบินนาริตะ - โตเกยีว - วดัอาซากสุะ - ออนเซ็น 

02.00น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออก ช้ัน 3 เคานเ์ตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแทค็กระเป๋า  

05.05น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ602  (ค่า

ทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองขากลบั บนเคร่ืองมจี าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ือง ) 

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ส าคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ น าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ  

บ่าย อาหารกลางวนั  บริการอาหารกลางวนัแบบ Set Box บนรถ)  

น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวเมืองหลวง เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก
องค ์เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน ภูมิภาค
คนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั คามินาริมง 
(ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แขวนอยู ่
เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ีหรืเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี
ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ย
ร้านขาย ขนมท่ีคนญ่ีปุ่นมายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลิน กบัการชอ้ปป้ิงของฝากท่ีเป็น
แบบญ่ีปุ่นญ่ีปุ่น Made In Japan แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ ไดท่ี้น่ี หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียว
สกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ท่ีท่านสามารถถ่ายรูปไดง้ดงามจากบริเวณ
ใกลก้บัวดัอาซากุซะ ส าหรับโตเกียวสกายที เปิด ให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 
เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวน์เวอร์ท่ีนครกว่างโจวของจีน และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโท
รอนโตของแคนาดา สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่ีพกัแรมออนเซ็น  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น!!! 

หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แร่ธรรมชาต ิเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์
ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและ
ผิวพรรณเปล่งปลัง่ 
ที่พกั:  Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง   ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งพิงค์มอส – โออิชิปาร์ค - พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุและ

Laox Shinjuku - นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พพิิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว ซ่ึงไดจ้ าลองเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดแผน่ดินไหวในญ่ีปุ่น และสาธิต
วิธีป้องกนัตวั และท่านยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผน่ดินไหวในระดบัท่ีแตกต่างกนัไดด้ว้ย น าท่าน



 

    

เดินทางสู่ ทุ่งพิงค์มอส ชมเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ใหท่้า  นไดช้มความงดงามของทุ่งดอกพิงค์
มอสหรือเรียกอีกช่ือว่าดอกชิบะซากุระท่ีเบ่งบานเต็มทุ่งกวา้งกว่า8แสนดอก ชิบะซากุระ (Shibazakura/ Phlox 
Subul  ata) เป็นพืชท่ีมีวงจรชีวิตมากกวา่สองปี อยู่ในพืชตระกลู Polemoniaceae, จ าพวก Phlox ใหด้อกขนาดเลก็ 
1.5 ซม. ตั้งแต่ช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคม จะไดเ้ห็นดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีม่วง ชิบะซากรุะเป็นพืชท่ีมี
ถ่ินก าเนิดจากอเมริกาเหนือ มีอีกช่ือว่ามอส พิ้งค ์(Moss Pink) ท่ีถูกเรียกว่า ชิบะซากุระเพราะมีรูปร่างดอกคลา้ย
ดอกซากุระแต่บานอยู่บนพ้ืนดินค  ลา้ยตน้หญา้ ด ้ วยลกัษณะพิเศษดงักล่าวจึงนิยมปลกูเป็นสวนดอกไมห้รือพืช
คลุมดิ  น อิสระใหท่้านเก็บภาพความประทบัพร้อมเลือกซ้ือของฝากของท่ี  ระลึกท่ีมีจ าหน่ายเฉพาะในงานเช่น
คุกก้ีฟูจิยามะ,โมจิใบซากุระ,ฟูจิชิบะซากุระมนัจู,ฟูจิชิบะซากุระคินทสึบะ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการจดั “Mt. 
Fuji Delicious Foods Festival” มีการออกร้านของอร่อยในแถบภูเขาไฟฟูจิมากมาย บริเวณในงานท่ีจะขาย
เคร่ืองด่ืมของกินดว้ย (เทศกาลจดัข้ึนประมาณกลางเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคม กรณีดอกไมย้งัไม่
บานหรือโรยแลว้หรือจบเทศกาลแลว้จะน าท่านข้ึนฟจิูชั้น5แทน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั  Japanese Set 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิ
โกะ ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟจิูไดเ้กือบทั้งลกูท่ีสวยงามมาก  น าท่านไป
สัมผสัประสบการณ์พิธีชงแบบญ่ีปุ่น ใหท่้านไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัท่านเองและอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
ราคาถูกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่โตเกียว น าท่านไป ชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ และLaox Shinjukuแหล่งช้
อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ เป็น
แหล่งอพัเดทเทรนดแ์ละเป็นยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั ใหท่้านเลือกชมและซ้ือสินคา้
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้,รองเทา้ และ
เคร่ืองส าอางเช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนขา้งถูกกว่า
เมืองไทยและร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็น
ร้านดองก้ี ท่ีขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโต้ท่ีรวมสินค้า เคร่องใช้เคร่ืองส าอาง 
ผลิตภณัฑ์ของใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ให้ท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั อาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ให้ท่านได้
เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆท่ีย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานดั
หมายน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัยา่นนาริตะ 

 ที่พกั: The Hedistar Hotel Narita หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม   อสิระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซ้ือบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือ เลือกซ้ือOption 

Tour    

 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (ม้ือท่ี 5) 
 อสิระให้ท่านท่องเที่ยวตามอธัยาศัยเตม็วนั  



 

    

 ให้ท่านชอ้ปป้ิงหรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เช่น อากิฮาบาร่า,ฮาราจุกุ,ชินจูกุหรือชอ้ปป้ิงแถวนาริตะ 
เช่นหา้งอิออนมอลล,์ชิซุยเอา้ทเ์ลท ท่องเท่ียวโดยตวัท่านเอง 

 Shisui Premium Outlets อยู่ใกลก้บัสนามบินนาริตะ เปิดให้บริการทุกวนั มีแบรนด์ชั้นน าของญ่ีปุ่นและแบ
รนดต่์างประเทศให้เลือกสรรมากมายกว่า 120 ร้านคา้เช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-
Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, 
Samsonite, Samantha Thavasa, Polo Ralph Lauren สามารถชอ้ปไดต้ั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ชอ้ปป้ิงอยา่งจุ
ใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ีแหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 

- การเดนิทางโดยShuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมรีถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) 

No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

- การเดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้วขึน้รถไปที่ SHISUI PREMIUM 

OUTLET ประมาณ 15 นาที 

 เลือกเท่ียวดิสนีย์ Tokyo Disneyland หรือ DisneySea  ซ่ึงสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือบสัจากสนามบิน
สู่ดิสนียไ์ดโ้ดยง่าย 

หมายเหตุ:  ราคาบตัรท่านละ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) กรณีตอ้งการสั่งซ้ือบตัรกบับริษทัฯ กรุณาแจง้ความประสงค์
อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทางพร้อมช าระค่าบตัร) บตัรโตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละดิสนียซี์ ราคาเท่ากนัและเลือก
เขา้ไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 โตเกียวดิสนีย์ ท่านจะไดพ้บกบัความมหัศจารรยข์องโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ (Tokyo Disneyland)และโตเกียว
ดิสนียซี์ (Tokyo Disneysea) บรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจและเคร่ืองเล่นมากมาย จะท าใหคุ้ณ
ไดส้ัมผสัถึงความสุขตั้งแต่กา้วแรกท่ีคุณเขา้ไป สวนสนุกทั้งสองแห่งน้ีเต็มไปดว้ยความบนัเทิง พร้อมกบักล่ิน
อายความเป็นญ่ีปุ่น ท่านจะไดพ้บกบัตวัละครสุดคลาสสิคจากดิสนียม์ากมายท่ีโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือด าด่ิง
ลงไปใต้มหาสมุทรกับโตเกียวดิสนีย์ซีท่ีมาพน้อมกับตัวละครจากใต้ทะเลมากมาย ดิสนีย์เป็นโลกแห่ง
จินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีสร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างข้ึน
ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสร้างกวา่  600 ลา้นบาท ใหท่้านสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด 
( ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น ) ผจญภยัในดินแดน  ต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเร่ือง
ดงั  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล คาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่า
ขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mantion สัมผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small  World 
ชมภาพ ยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการ จบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ท่ี
ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์อีกทั้งยงัจะไดส้ัมผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกก้ีเมา้ส์ มินน่ีเมา้ส์ 
พร้อมผองเพ่ือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซ้ือของท่ีระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนด์ ท่านสามารถ
เดินทางจากสนามบินนาริตะไดโ้ดยรถไฟหรือรถชตัเต้ิลบสั หรือถา้เดินทางจากโตเกียว ท่านสามารถข้ึนรถไฟ
จากสถานีรถไฟ JR โตเกียวไปยงัโตเกียวดิสนียแ์ลนด์โดยใชเ้วลา 15 นาที อีกทั้ง ยงัมีรถโดยสารว่ิงตรงจาก
โรงแรมหรือสถานท่ีต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 



 

    

- วิธีเดินทางโดยรถไฟจากสนามบินนาริตะ 
สนามบินนาริตะ 

-ข้ึนรถไฟ JR นาริตะเอก็ซ์เพรส (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 60 นาที) 
-เปล่ียนสายรถท่ีสถานีรถไฟ JR โตเกียว 
-ข้ึนรถไฟ JR สายเคโยหรือรถไฟ JR สายมุซาชิโนะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
-ลงรถท่ีสถานีรถไฟ JR ไมฮามะ (เดินประมาณ 5 นาที ถึงโตเกียวดิสนียแ์ลนด)์ 

เลือกซ้ือ Option Tour เที่ยวโตเกียว (มีบัสและไกด์) หมายเหตุ: รายการทวัร์เสริมน้ีเป็นการเสนอขายบสัวนัฟรีเดยเ์บ้ืองตน้ ทาง
บริษทัและไกดไ์ม่สามารถบงัคบัซ้ือใดๆทั้งส้ิน ข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจและความตอ้งการเดินทางของลกูคา้แต่
ละท่านเท่านั้น (โปรแกรมเดินทางไกดจ์ะเสนอขายหนา้งานบนบสั เช่น 

 เท่ียวโตเกียว พระราชวงัอิมพีเรียล ชิบูย่า ฮาราจูกุหรือโอไดบะ หรือเท่ียวโยโกฮามา เท่ียวคามาคุระ หรือเท่ียว
เมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นตน้ 

 อตัราค่าบริการ /ท่าน 

- เดนิทาง 15-20 ท่าน ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

- เดนิทาง 21-25 ท่าน ราคา 2,500 บาท/ท่าน 

- เดนิทาง 26-30 ท่าน  ราคา 2,000 บาท/ท่าน 

- เดนิทาง 31 ท่านขึน้ไป ราคา 1,500 บาท/ท่าน 

 อาหารกลางวนัและเยน็อสิระตามอธัยาศัย 

 ที่พกั: The Hedistar Hotel Narita หรือระดบัเทียบเท่า– วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปววิโตเกยีวสกายทรห่งใหม่  

วนัที่ส่ี วดันาริตะ - ร้านดองกี ้– ห้างAeon Mall - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมอืงกรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  
น าท่านเดินทางสู่ วดันาริตะ วดัน้ีเป็นหน่ึงในวดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต ถือวา่เป็นวดัท่ีโด่ง
ดงัท่ีสุดในแถบชิบะ และจ านวนผูม้าเยี่ยมชมกเ็ป็นรองเพียงศาลเจา้เมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวดัเป็นท่ีตั้ง
ของประตูหลกั มีทางเดินบนัไดข้ึนสู่อาคารหลกัเป็นสถานท่ีส าหรับสกัการะบูชาภายในวดัท่านสามรถ
บนัทึกภาพเจดียห์า้ชั้นหน่ึงคู่ สวนหยอ่มท่ีมีสระน ้าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริเวณส าหรับเล้ียงสัตว ์ภายใน
ก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยงัคงเอกลกัษณ์ของศิลปะแบบญ่ีปุ่นเอาไว ้น าท่าน
กราบนมสัการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมี้ชีวิตท่ีดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซ้ือเคร่ืองรางของขลงั
และสินคา้พ้ืนเมืองน าท่านเดินทางไปชอ้ปป้ิง ร้านดองกี ้เป็นร้านท่ีรวบรวมสินคา้ต่างๆของญ่ีปุ่นไว้
มากมายในราคาพิเศษและใกล้ๆ กนัจะมีหา้งอิอน นาริตะ ท่านสามารถเดินไปชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ เพือ่เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

14.25 น. เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน AIRASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ603 (ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเคร่ืองขากลบั บนเคร่ืองมจี าหน่าย/ส่ังซ้ือบนเคร่ือง ) 

 19.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ 



 

    

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 
* ท่านใดมไีฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบในวนัจองทัวร์ * 

** ทั้งนีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ 

(เสริมเตยีง) 

เดก็ 

(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่ว 

จ่ายเพิม่ 

15-18 เมษายน 62 24,900 24,900 24,900 8,500 

16-19 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

17-20 เมษายน 62 23,900 23,900 23,900 8,500 

18-21 เมษายน 62 23,900 23,900 23,900 8,500 

19-22 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

20-23 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

21-24 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

22-25 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

23-26 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

24-27 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 



 

    

25-28 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

26-29 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

27-30 เมษายน 62 22,900 22,900 22,900 8,500 

28เมษายน-1พฤษภาคม 62 25,900 25,900 25,900 8,500 

29เมษายน-2พฤษภาคม 62 25,900 25,900 25,900 8,500 

30เมษายน-3พฤษภาคม 62 25,900 25,900 25,900 8,500 

1-4 พฤษภาคม 62 21,900 21,900 21,900 8,500 

4-7 พฤษภาคม 62 20,900 20,900 20,900 8,500 

9-12 พฤษภาคม 62 18,900 18,900 18,900 8,500 

11-14 พฤษภาคม 62 20,900 20,900 20,900 8,500 

17-20 พฤษภาคม 62 20,900 20,900 20,900 8,500 

18-21 พฤษภาคม 62 20,900 20,900 20,900 8,500 

23-26 พฤษภาคม 62 19,900 19,900 19,900 8,500 

25-28 พฤษภาคม 62 18,900 18,900 18,900 8,500 

เด็กทารก อายุไม่เกนิ 2 ปี ช าระท่านละ 7,000 บาท 

 

อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 



 

    

 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 3,500 เยนต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผีู้ เดนิทางต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 21 วนั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 15-20 วนัก่อนเดินทาง 



 

    

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก

กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้

ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะ

แลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ

และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย
การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพกั 

 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  

 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 

 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม
เตียงเสริมให ้(Extra Bed) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จดัการห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมกีารจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


