
TOKYO FLOWER PARK & FUJI Q HIGHLAND 5D3N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมความงดงามของมวลหมู่ดอกไมพ้รอ้มววิภเูขาไฟฟูจิ  

สนกุสดุเหวีย่งกบัเคร่ืองเล่นหวาดเสียวติดอันดับโลก  

ณ FUJI Q HIGHLAND ชอ้ปกระหน ่ายา่นชินจูก ุ 

พิเศษบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษแ์ละแช่ออนสไตลญ่ี์ปุ่ น!!   

 อิม่อร่อยกบั  

บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 

 

กรกฏาคม – กนัยายน 2560  

ราคาเริม่ตน้ 22,900.- 

  

XJ 600 DMK – NRT   23.45 – 08.00 
XJ 601 NRT  – DMK  09.15 – 13.45 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ     

2 

สนามบินนาริตะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สั้น 10 นาที) –  

สวนดอกไม ้HANANO MIYAKO PARK – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – 

ทะเลสาบยามานากะโกะ 

 
  

SUN PLAZA HOTEL  

YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า 

3 
ทะเลสาบยามานากะโกะ – ฟูจิคิวไฮแลนด ์– วดัอาซะกุซ่า –  

TOKYO SKY TREE (ถ่ายรูป) – ชอ้ปป้ิงชินจกุู – นาริตะ   

- 
NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  

หรือเทียบเท่า 

4 
อิสระฟรีชอ้ปป้ิงตลอดทั้งวนั หรือ ซื้ อทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์  

(ไม่รวมค่าเดนิทาง)  

- - 
NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
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20.30  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  3 

เคาน์เตอร ์สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ ROW 4 เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ   3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

23.45  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 600 

 

 
 

08.00 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านมุ่งหน้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับรายการ       

ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่มาจิ สู่ สถานี โมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ 

วนัที่อากาศแจ่มใสบนผนืน ้าท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ  ภเูขาไฟฟูจิ ความงาม

ของทะเลสาบแห่งน้ี เกดิจากการก่อตวัของลาวาภเูขาไฟฟูจทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและให้ท่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบ้านจ าลองสถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสัน่สะเทือนจากขัน้

ต ่าสุดสู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองต่างๆ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

ของฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

น าท่านชม สวนดอกไม้ HANANO MIYAKO PARK เป็นสวนดอกไม้ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่ง

หนึ่ง อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามของมวลหมู่ดอกไม้นานาชนิด พร้อมกับภูเขาไฟฟูจิตาม

อธัยาศยั พเิศษใหท้่านไดเ้ยีย่มชมเรอืนกระจกทีเ่รยีกว่า “โดมดอกไม้” พรมดอกไมแ้ตม้สสีนัใหเ้ชงิ

ภูเขาไฟฟูจ ิสวนดอกไมบ้นเนินสูง มดีอกไมน้านาพนัธุผ์ลดัเปลีย่นกนัมาประดบัววิภูเขาไฟฟูจติาม

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

DAY 2 
สนามบินนาริตะ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (สัน้ 10 นาที) – สวนดอกไม้ HANANO MIYAKO – 

พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะโกะ 
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ฤดูกาล เช่น ช่วงฤดูใบไมผ้ลจิะมดีอกทวิลปิ, ช่วงฤดูรอ้นมดีอกทานตะวนั, ช่วงฤดูใบไมร้่วงมดีอก

บานชื่น 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ที่พกับรเิวณ ทะเลสาบยามานากะโกะ ณ SUN PLAZA HOTEL  

YAMANAKAKO หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผสัประสบการณ์อนัตื่นเต้นเรา้ใจ ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (FUJI Q HIGHLAND) 

สวนสนุกที่มีขนาดใหญ่  ได้รบัความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นของชาวญี่ปุ่ น รวมไปถึงนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตทิีต่้องความแปลกใหม ่เพราะเป็นศูนยร์วมเครือ่งเล่นทีม่คีวามหวาดเสยีว สนุก ตื่นเต้น 

และเรา้ใจ เริม่จาก "KING OF ROLLER COASTER FUJIYAMA" รถไฟเหาะที่มคีวามยาวถงึ 79 

เมตร เคยเป็นหนึ่งในรถไฟเหาะทีส่งูทีสุ่ด และวิง่เรว็ทีสุ่ดในโลก อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกเล่นเครือ่งเล่น

ตามอัธยาศัย  (ท่านสามารถเลือกเล่นเค ร่ืองเล่นได้  1 อย่างตามความชอบ ยกเว้น 

"โรงพยาบาลผสิีง" กรณีท่านต้องการเข้าโรงพยาบาลผสิีง ช าระเพ่ิมหน้างาน 500 เยน)  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านสู่ โตเกียว ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร เดินทางสู่ วดัอาซากุสะ นมสัการเจ้าแม่

กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีม่คีวามสงูเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึง่ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่

เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดั

เก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางด้านหน้า ประตูคามินาริมง  ม ีโคมไฟยกัษ์สีแดงทีม่ขีนาดใหญ่

ที่สุดในโลก มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร มนี ้าหนักถึง 130 กิโลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่

ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซือ้ของที่ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟ

น้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของยา่นนี้ เช่นขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปา

ทอดรอ้น ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติเป็น อิสระท่าน ถ่ายรูปกบัโตเกียว สกาย ทร ี  

DAY 3 
ทะเลสาบยามานากะโกะ – ฟจิูคิวไฮแลนด ์– วดัอาซะกซุ่า – TOKYO SKY TREE (ถ่ายรปู) –  

ช้อปป้ิงชินจกู ุ– นาริตะ 
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(จากภายในวดัอาซะกซุ่า) เริม่ก่อสรา้งขึ้นเมื่อปี 2008 เป็นหอคอยที่ใช้งบประมาณในการสรา้ง 

65,000 ล้านเยน และผู้เกี่ยวขอ้งถงึ 580,000 คน โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นหอคอยที่สูงที่สุดใน

โลก ดว้ยความสงูถงึ 634 เมตร ท าใหน้อกจากจะเป็นหอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลกแลว้ ยงัเป็นสิง่ก่อสรา้ง

ทีส่งูอนัดบัสองของโลกรองจากเบริจ์ คาลฟิา ของประเทศดไูบอกีดว้ยตัง้อยูใ่นแหล่งชมววิทวิทศัน์ 

น าท่าน ช้อปป้ิงชินจูก ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกียวที่คราคร ่าด้วยผู้คน

มากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

ญีปุ่่ น ทีท่่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยสนิคา้ทีถู่กตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ยา่นชอ้ปป้ิง

ที่มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วม

รา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และ

นักท่องเที่ยวที่มาเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ กิฟ๊ช๊

อป ขนม และสนิคา้อื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบาย 

กระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจบัจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดัง 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

รองเท้า เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่าย่านชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบยู่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะน าการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท เดก็ต า่

กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกียวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มกิกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ภาษาญี่ปุ่ น และภาษาองักฤษ

DAY 4 
นาริตะ – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

(ไม่รวมค่าเดินทาง) ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท 
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พรอ้มเพื่อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื่นตา

กบั WESTERNLAND ตื่นเต้นกบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกับการนัง่เรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการ นัง่รถไฟชมความหลากหลายในดสินียแ์ลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิ่มกับ BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมอืงแร่

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที่จะน าเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต ์

ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอย่างเตม็ที ่พรอ้มเลอืกซือ้หาสนิคา้ทีร่ะลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบั

ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

ของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

ต้องช าระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิมเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว 
จากโรงแรมย่านนารติะ เราสามารถนัง่รถ SHUTTLE BUS ของโรงแรม (กรณีโรงแรมมีรถบสั

ให้บริการ) ไปต่อรถทีส่นามบนินารติะเขา้สู่กลางเมอืงโตเกยีว โดยสามารถท าไดห้ลายวธิ ีอยา่งเช่น 

รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แทก็ซี ่ในปัจจบุนัวธิทีีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมคอืการนัง่รถไฟ รถไฟฟ้าที่

ใหบ้รกิารจากสนามบนินารติะเขา้เมอืงโตเกยีว มอียูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
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1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต้ ผ่าน

จบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรก

วิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิ่งไปทาง  YOKOHAMA, TOTSUKA, 

OFUNA ค่ารถอยู่ที่ 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน NARITA EXPRESS วิง่ด้วยความเรว็

สูงสุด 130 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ใหบ้รกิารจากหลายๆสถานีในโตเกยีวและปรมิณฑล ทุกขบวนจะวิง่

ผ่านสถานีโตเกยีว ซึง่เป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกนัหรอืแยกจากกนั ปกตแิลว้ขบวนที่มาจาก

โอฟุนะหรอืโยโกฮามา่จะเชื่อมต่อกบัขบวนทีม่าจากชนิจุกุ อเิคะบุคุโระ หรอืโอมยิะ กลายเป็นขบวน

เดยีวกนัวิง่ต่อไปจนถงึท่าอากาศยานนะรติะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนารติะ) 

2)  รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80 นาท ีเดนิทางไปสถานี TOKYO ราคา

ประมาณ 1,280 เยน 

3)  KEISEI SKYLINER – เส้นสีน ้าเงิน รถด่วนของฝัง่ KEISEI เดนิทางจากสนามบนินารติะ ผ่าน

สถานีนิปโปร ิสุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ  2,470 เยน 

KEISEI SKYLINER วิง่ดว้ยความเรว็สูงสุด 160 กโิลเมตรต่อชัว่โมง SKYLINER มรีถออกทุกๆ 20 

และ 40 นาท ีในระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มรีถวิง่ 3 เที่ยวต่อชัว่โมง กรณีใช้บรกิาร KEISEI 

LINE สามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยงัสถานีต่างๆในโตเกยีวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

ไมว่่าจะเป็น AKIHABARA, TOKYO, SHINJUKU, SHIBUYA, HARAJUKU 

4)  ACCESS EXPRESS – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย KEISEI ปลายทางอยู่ที่สถานี      

อุเอโนะ ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ 1,240 เยน 

5)  KEISEI MAIN LINE – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (RAPID SERVICE) วิง่จากสนามบนิไป

สุดปลายทางทีอุ่เอโนะ ใชเ้วลาตัง้แต่ 60 – 90 นาท ีค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน 

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA EXCEL HOTEL TOKYU หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน 

09.15 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 601 

13.45 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 
 

DAY 5 สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 



หน้า 7 / 10 

 

ก าหนดการเดินทาง : กรกฎาคม – กนัยายน 2560 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

08 – 12 ก.ค. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
12 – 16 ก.ค. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
19 – 23 ก.ค. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
22 – 26 ก.ค. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
26 – 30 ก.ค. 24,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
02 – 06 ส.ค. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
09 – 13 ส.ค. 27,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
19 – 23 ส.ค. 24,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
23 – 27 ส.ค. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
26 – 30 ส.ค.  23,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
06 – 10 ก.ย. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
09 – 13 ก.ย. 22,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
13 – 17 ก.ย. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
16 – 20 ก.ย. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
20 – 24 ก.ย. 24,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 24,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 23,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 4,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 1 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 
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 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
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 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


