
      Unithai Trip  Present... 

โตเกียว ดอกไม้บานฉ ่า 
 

รหัสโปรแกรม : 11947 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังทีส่อบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



โตเกียว ดอกไม้บานฉ ่า 6วนั 3คืน 
ไม่ลางาน!! จัดเต็มหยุดยาวสงกรานต์ 

 

ไฟลท์สวยบินดึก - กลับดึก เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ 
ชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญ่ีปุ่น ไคระคุเอน -      

ขึ้นชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ - ขอพรวัดอาซากุสะ และ 

วัดนาริตะ - จุใจช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะพรีเมี่ยม เอาท์เลต 

สุดพิเศษ!! อาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น + เมนูบุฟเฟต่์ปิ้งย่าง + บุฟเฟต์ขาปูยักษ ์
 

เดนิทาง :  11-16 , 12-17 เม.ย. 2562 
 

             โดยสายการบิน  
 

เดินทางโดยการบิน AIR ASIA X ไฟลท์บินสวย เที่ยวสุดคุ้ม บริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ 

วัน โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม  

1 กรุงเทพฯ - นาริตะ - - - - 

2 

นาริตะ - อุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเล    

สาบอาชิ - โกเท็มบะ เอาท์เลท    -   

HAKONE SHINZAN 

HOTEL หรือ ระดับ

เทียบเท่า 

3 

ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ชมดอกไม้บานสวน

สันติภาพ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว -      

พระใหญ่อุชิคุบุสสึ - นาริตะ 

  - 
AIRPORT PLAZA 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียว

สกายทรี - ช้อปชินจูกุ - โอไดบะ - นาริตะ 
  - 

AIRPORT PLAZA 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 
วัดนาริตะ – สวนไคราคุเอน – ช้อปปิ้ง       

อิออน – สนามบินนาริตะ 
 - - - 

6 กรุงเทพฯ - - - - 

 



Day 1 : กรุงเทพฯ - นาริตะ 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 ช้ัน 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน ไทยแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 

แอร์บัส เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านข้ันตอนการเช็คอิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
23.45 น. เหินฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 600  มีบริการอาหารบนเคร่ือง  

(เคร่ืองดื่มทุกชนิด ต้องช้าระเงินซื้อเพิ่มเติม)  

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ 

ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที 

Day 2 : นาริตะ – อุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอาท์เลท    

08.00 น. เดินทางถึงนาริตะ หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรแล้ว น้าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยาน

แห่งชาติฮาโกเน่  

 น้าท่าน ล่องเรือโจรสลัด บริเวณทะเลสาบอา

ชิ สัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของ

ทะเลสาบน้้าจืดขนาดใหญ่ ที่ ได้สมญานาม

ว่า “ราชินีแห่งทะเลสาบ” ที่เกิดจากการระเบิด

ของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว หากวันใด

อากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีก

มิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาด

สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจาก

กระจกใสบานใหญ่ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://bit.ly/2NMk5YE


 เดินทางสู่ โกเท็มบะ     พรีเมีย่ม 

เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ

โลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขา ริม 

Tomei Expressway ที่เช่ือม

ระหว่าง ภูเขาไฟ  ฟูจิ อุทยาน

แห่งชาติฮาโกเน่กับมหานคร

โตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการ

เลือกซื้ อ เ ลื อกชมสินค้ าที่ ไ ด้

รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่

ว่าจะเป็น  Coach , Bally , 

Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก

มากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home 

Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวด

สินค้าอ่ืนๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าใน

ห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคน

ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ  

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 หลังอาหารค่้าให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น้้าแร่แล้ว จะท้าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน** 

ที่พัก HAKONE SHINZAN HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 

Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ชมดอกไม้บานสวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – พระใหญ่

อุชิคุบุสสึ – นาริตะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณช้ัน 5 (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศ

อันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ช่ือว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่ง

เป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขา



ด้วยความสูง 3,776 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น้าท่านแวะชมความงามของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” 

อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ

เหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในคร้ังนั้นด้วย สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของ

ประเทศไทยด้วย อ่ิมเอมกับบรรยากาศ ชมดอกซากุระ หรือดอกชิบะซากุระที่เบ่งบานรอต้อนรับ

นักท่องเที่ยว (การชมดอกไม้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ) 

 จากนั้นน้าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จ้าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ 

และให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจ้าลองเร่ืองราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดข้ึนในประเทศ

ญี่ปุ่น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน้าท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ (UshikuDaibutsu) เป็นพระพุทธรู  ปปางยืน

ที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติ

โลกกินเนสบุ๊ค(Guinness Book of world records)เมือ่ปี      ค.ศ. 1995 ด้วยจากความสูงถึง120 

เมตรท้าให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียวสามารถเข้าไปยังบริเวณภายใน

รูปปั้นและข้ึนไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่85 เมตรซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของ

หน้าอกพระพุทธรูปเป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวในมุมด้านกว้างได้ทั้งหมดบนช้ันนี้จะมีกระจกที่เป็น

ช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน4 ด้านและมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย 

 (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน) 

 ** อิสระอาหารค่้า ณ SERVICE AREA เพื่อความสะดวกในเวลาของท่าน ** 

ที่พัก AIRPORT PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 



Day 4 : โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ – นาริ

ตะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค้า ณ วัดอา

ซากุสะ วัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 

และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิ

มทองค้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่ง

มักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็น     

สิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีช่ือว่า 

“ประตูฟ้าค้ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค้า มีช่ือว่า ถนน

นากามิเซะซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด 

ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ 

 จากนั้นน้าท่านผ่านชม หอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้้าสุ

มิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าข้ึนหอคอย) หอส่งสัญญาณ

โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลกเปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม  2555 โดยหอนี้มีความสูง 

634 เมตร สามารถท้าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 

เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่

เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูปิ้งยา่ง *บุฟเฟต์ขาปู* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน** 

 

 

 



 น้าท่าน ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ได้จากที่นี่ ไม่

ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส้าอาง 

ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส้าอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟ

มล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา     3 เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทย

รู้จักเป็นอย่างดี  และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซื้อสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, 

H&M หรือเลือกซื้อรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, 

REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้าน ABC MART 

 สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการน้าขยะมาถมทะเลจน

กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะ

ได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร 

ห้างสรรพสินค้า และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย

ด้วยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาที่นี่ก็สะดวกสบาย จึง

ไม่แปลกหากที่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ พลาดไม่ได้กับ

กันดั้มตัวใหม่ Unicorn Gundam ที่ห้าง Diver City 

 ** อิสระอาหารค่้า ณ SERVICE AREA เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน ** 

ที่พัก AIRPORT PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

Day 5 : วัดนาริตะ – สวนไคราคุเอน – ช้อปปิ้งอิออน – สนามบินนาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านสู่ วัดนาริตะ ซึ่งเป็นวัดประจ้าเมืองนาริตะ ซึ่งต้ังอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ มีผู้คนหลัง

ไหลกันมานมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอัน

สวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในวันข้ึนปีใหม่จะคลาคล่้าไปด้วยผู้คนที่มาขอพร นับแสนคน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว

นิยมมาเยี่ยมชมเป็นอันดัสองในญี่ปุ่น เพื่อขอพรจากหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” (เทพเจ้าแห่งไฟ) อัน

ศักดิ์สิทธิ์ และยังมี “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยา

บริเวณรอบๆวัด 

 น้าท่านเดินทางสู่ สวนไคราคุเอน ติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นพร้อมกับเคนโระคุ

เอนที่คานาซาวะและโคราคุเอนที่โอคายามะเปิดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส้าหรับประชาชนในปี 

1842 โดยเจ้าครองแคว้นล้าดับที่ 9 ในนามตระกูลมิโตะนามว่านาริอาคิโทคุกาวะ สวนไคราคุเอนได้

ปลูกต้นดอกพลัม 3000 ต้น 100 สายพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิและช่วง

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมชมเทศกาลดอกพลัมพร้อมต่อด้วยดอกซากุระและดอกอาซเลีย

ส้าหรับฤดูใบไม้ผลิจะเป็นพุ่มบุชโคลเวอร์ส่วนต้นฤดูหนาวก็จะพบกับดอกซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู 

(นิคิซาคิซากุระ) ภายในสวนมีดอกไม้สวยงามที่ผลัดกันเปลี่ยนตามฤดูกาลให้รับชม(ดอกไม้แต่ละ

ชนิดจะหมุนเวียนผลัดกันบานไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 จากนั้นน้าท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของ นาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้   ซื้อ

ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชา

เขียวสามารถหาซื้อได้ที่นี่ได้เลย 



 *** อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน *** 

 น้าท่านเดินทางสู่ สนามบนินาริตะ Terminal 2 Row N เพื่อท้าการเช็คอิน 

20.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 เที่ยวบนิที่ XJ 607 

 มีบริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองดื่มทุกชนิด ต้องช้าระเงินซื้อเพิ่มเติม) 

Day 6 : กรุงเทพฯ 

01.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

(เนื่องจากเพื่อความคุ้มค่าของผู้เดินทาง Day 5 เปน็วันที่เที่ยวเต็ม ท้าให้ไฟลทบ์ินมาถึง ประเทศ

ไทย เป็นเวลา 01.25 น. ของอีกวันหนึ่งจึงเป็น Day 6 ซึ่งปกติไฟลท์ขากลบัจากโตเกียว จะเป็น

ไฟลท์เช้า ท้าให้ในวันสุดท้ายจะไม่ได้เที่ยว แต่โปรแกรมนี้จะเที่ยวเต็มเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้เดินทาง

เอง) 

( หมายเหตุ : ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดย        

จะค้านึงถึงผลประโยชน์ทีน่ักท่องเที่ยวได้รับเปน็ส้าคญั ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let us be your Travel Companion 
 

UnithaiTrip 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง หมายเหตุ 
ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

เดือน  เมษายน    

11 เม.ย. - 16 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์ 38,999 6,900 

12 เม.ย. - 17 เม.ย. 62 * วันสงกรานต์ 40,999 8,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว    

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หาก

ไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี

ใดๆ  
 

 

 

 

 

 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม 

 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ้านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

** เด็กอายุต้่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีข้ึนไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงคร่ึงเดียว ** 

6. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 และท่านต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก ส้าหรับท่านที่

ถือต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

3. ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด 20 กิโลกรัม 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

5. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ท่าน ตลอดการเดินทาง  

 

เงื่อนไขการช้าระเงิน 

 

ช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000 บาท และช้าระส่วนทีเ่หลือก่อนการเดินทาง 30 วันท้าการ 

การยกเลิก 

 

1. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจ้า 5,000 

บาท 

2. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้าทั้งหมด แต่

ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดตาม

ความเป็นจริง เช่น  

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้้ามันเช้ือเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ถ้ามี  

3. กรณีการจองตั๋วเทศกาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ้าทุกกรณี เนื่องจากตั๋วเป็นตั๋วเหมาจ่าย 100% 

หากแต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาเปลี่ยนได้ตามช่วงเวลาก่อนก้าหนดออกตั๋วเคร่ืองบิน  

 

 

 



หมายเหตุ 

 

 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 30 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาข้ึนตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเช้ือเพลิงหรือใดๆเพิ่มเติมราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม

ประกาศสายการบิน  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ้าเป็นต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบจ่ายช้าระขาด และผู้จัดได้ช้าระให้กับ

สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช้าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่

ท่าน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง 

ๆ ตลอดจนข้อแนะน้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ้าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืน

เพื่อที่จะน้าไปยังประเทศ  นั้น ๆ  หรือน้ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือ

สิ่งของใดใด 

 กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจ้าทุกกรณี  

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช้าระล่วงหน้าไปแล้วจ้านวนมาก ขอ

สงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดข้ึนจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาล้า 

Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืน

เงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณท์ี่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลงิที่

ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสาย

การบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้

ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช้าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้

จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช้าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช้าระค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช้าระเต็มมีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ

บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด้าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค้าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ้านาจของผู้จัดก้ากับเท่านั้น  



 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี

ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรม

แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท้าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เข้าเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านข้ึนเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล 

สเปรย์ ที่จะน้าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน้าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก้าหนด รวมถึง

สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน้าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท้ามาจากพืช และ

เนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจาก

สิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก  

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง          

โรคระบาด และสายการบินราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 


