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สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ุทยั!! 

สมัผสักล่ินอายของความเป็นเมืองเก่า เอโดะนอ้ย 

ชมความงามของดอกไมบ้นทุ่งขนาดใหญ ่ชอ้ปป้ิงกระหน ่า ย่านชินจูกุ  

กิน เท่ียว ชอ้ป ตามสไตล์ของตวัเอง  

 อ่ิมอรอ่ยกบั  
บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

 

 

เมษายน 2561  

ราคาสุดรอ้นแรงเริ่มตน้ 29,900.- 

  
XW 918  DMK – NRT  06.00 – 14.05 

XW 919  NRT – DMK  15.25 – 20.00 
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02.30  คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร ์NOK SCOOT สาย

การบิน NOK SCOOT เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน NOK SCOOT ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน BOEING 777-200 ท่ีนัง่แบบ  

3-4-3 (415 ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 กก. ขากลบั 20 กก. พร้อมเสริฟอาหาร

ร้อน และเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

06.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 918 

14.05 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัอิบารากิ ตัง้อยูท่างตะวนัออกสุดของภมูภิาคคนัโตบนเกาะฮอนชู มเีมอืง

มิโตะ เป็นเมืองเอก ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีทัง้ ภูเขา บ่อน ้ าแร่ธรรมชาต ิ

ทะเลสาบ แม่น ้า ทะเลที่มชีายฝัง่ทะเลยาวเป็นหาดทรายสามารถออกสู่มหาสมุทรแปซฟิิค อกีทัง้

เป็นที่ตัง้ของเมอืงวทิยาการ ที่ประกอบด้วยมหาวทิยาลยัศูนยว์จิยัทางวทิยาศาสตรต่์างๆ อกีด้วย 

เข้าสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน หรอื Hitachi Seaside Park ในเมืองฮิตาชินากะ สวนแห่งนี้มี

ขนาดกว่า 153 เฮกเตอร ์และเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณทีถู่กจดัแต่งอยา่งสวยงาม และสิง่ทีโ่ดด

เด่นทีสุ่ด คอื ทุ่งดอกนีโมฟิลเลยี เพราะทวิทศัน์ทีไ่ดม้องผ่านเนินเขาเวลาทีด่อกนีโมฟิลเลยีบานนัน้

เป็นภาพทีส่วยงามมากจนถงึขนาดทีน่ักท่องเทีย่วพากนัเรยีกภาพนัน้ว่า ฮารโ์มนี นีโมฟิลเลยี หรอื 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน – นาริตะ 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – สวนดอกไมฮิ้ตาชิไคฮิน – นาริตะ   
 

TOYOKO INN NARITA 

หรือเทียบเทา่ 

2 
นาริตะ – คาวาโกเอะ – หอนาฬิกา – ตรอกคาชิยะโยโคะโชะ – วดัอา

ซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจกุู – นาริตะ  
 

- 
TOYOKO INN NARITA 

หรือเทียบเทา่ 

3 
นาริตะ – อิสระฟรีชอ้ปป้ิงตลอดทั้งวนั หรือ ซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว 

ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าเดินทาง)  

- - 
TOYOKO INN NARITA 

หรือเทียบเทา่ 

4 นาริตะ – วดันารติะซัง – อีออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
 

- 
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การบรรเลงเพลงทีส่วยงามไพเราะของดอกนีโมฟิลเลยีเลยทเีดยีว การชมดอกไม้ขึ้นอยู่กบัสภาพ

อากาศ และฤดกูาลของดอกไม้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาริตะ ณ TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ คาวาโกเอะ จุดเด่นของเมอืงคาวาโกเอะ คอื การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ ของ

ญี่ปุ่ นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้างรา้นหรอืบ้านเรอืน ซึ่งยงัคงกลิน่อายของความเป็นเมอืงเก่าเอาไว้ได้

อย่างด ีถงึกบัไดร้บัสมญานามว่าเป็น โคะเอโดะ “เมืองเอโดะน้อย” ซึง่เมอืงเอโดะเป็นชื่อเก่าของ

โตเกียวในปัจจุบนั จากนัน้น าท่านชม หอนาฬิกา ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ โดยใช้

บอกเวลามากว่า 350 ปีแล้ว ปัจจุบนันี้หอนาฬิกาก็ยงัคงตรีะฆงับอกเวลาวนัละ 4 ครัง้ ทุกเวลา 6 

โมงเช้า เที่ยง บ่าย 3 โมง และ 6 โมงเยน็ อิสระให้ท่านลิ้มรสอาหารและของหวานอร่อย ๆ ได้ที ่

ตรอกคาชิยะโยโคะโชะ ซึ่งเป็นตรอกที่มรีา้นขนมหวานตัง้เรยีงรายกนัอย่างมากมาย โดยเฉพาะ

ขนมจากมนัหวาน ของดขีองเมอืงคาวาโกเอะ ที่น าไปท าขนมกนิเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

เช่น พายมนัหวาน มนัหวานทอดเคลอืบน ้าตาล ไอศกรมีมนัหวานและอกีมากมาย นอกจากจะมรีา้น

ขนมแลว้ยงัมขีองเล่นยอ้นยคุใหเ้ลอืกซือ้ไปเกบ็ไวเ้ล่น หรอืเกบ็เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนักท่องเที่ยวที่มา

เยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางด้านหน้า  ประตูคามินา

ริมง  ม ีโคมไฟยกัษ์สีแดงที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลก มคีวามสูงถึง 4.5 เมตร มนี ้าหนักถึง 130 

กโิลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่

ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อ

ของยา่นน้ี เช่นขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รุบ๊กรอบหลากหลายรสชาตเิป็น  

DAY 2 นาริตะ – คาวาโกเอะ – หอนาฬิกา – ตรอกคาชิยะโยโคะโชะ – วดัอาซากสุะ – ช้อปป้ิงชินจกู ุ
– นาริตะ 
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จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวทีค่ราคร ่าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง น าท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั

ของญี่ปุ่ น ที่ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที่ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจกุู ย่านช้

อปป้ิงทีม่คีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ศูนย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น 

และนักท่องเที่ยวที่มาเยอืน ร้าน 100 เยน เท่ากนัหมด (ยงัไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค ์

กิฟ๊ช๊อป ขนม และสนิค้าอื่นๆ  อกีมากมายทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผูห้ญงิ เสื้อผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า 

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

ราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาริตะ ณ TOYOKO INN NARITA 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 า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกียวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มกิกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ภาษาญี่ปุ่ น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพื่อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื่นตา

กบั WESTERNLAND ตื่นเต้นกบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกับการนัง่เรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสตัว์ป่านานา

DAY 3 
นาริตะ – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

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

1) NARITA EXPRESS (N'EX) – เส้นสีแดงตามรปู เดนิทางเขา้โตเกยีวจากทางทศิใต้ ผ่าน

จบิะเขา้สถานีโตเกยีว ใชเ้วลา 53 นาท ีแลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรก

วิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน SHINJUKU, OMIYA ส่วนหลังวิ่งไปทาง  YOKOHAMA, TOTSUKA, 
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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*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาริตะ ณ TOYOKO INN NARITA หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดันาริตะซงั เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโต ที่ได้สรา้งขึ้นอุทศิแด่ศาสนา

พุทธให้กบั เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจ้าแห่งไฟ  จุดเด่นของวดัถอืเป็นเทพชัน้สูงสุดของ

ลทัธชินิกอน แกะสลกั และถวายโดย โคโบไดจ ิตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแห่งนี้มผีู้

แวะเวียนเข้าสกัการะมากว่า 10 ล้านคนต่อปี  ภายในวดัมสีวนนารติะซงั ในพื้นที่กว่า 165,000 

ตารางเมตร เป็นสถานพกัผ่อนหยอ่นใจทีส่วยงามรม่รืน่ และอากาศบรสิุทธิต์ลอดทัง้ 4 ฤด ู

DAY 4 นาริตะ – วดันาริตะซงั – อีออนพลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจาก

รา้นคา้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงั

ม ีห้างจสัโก้ ให้ท่านช้อปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิค้าของรา้น 100 Yen 

ซึง่สนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ ิ

, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

15.25 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 919 

20.00  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

*********************************************** 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง : เมษายน 2561 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

5 – 8 เม.ย. 29,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
8 – 11 เม.ย. 32,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
11 – 14 เม.ย. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
14 – 17 เม.ย. 34,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 31 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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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, หวัหน้าทวัร ์1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

หมายเหต ุ

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


