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โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั | ลอ่งเรือทะเลสาบอาชิ  | วดัอาซากสุะ | สวนสนัติภาพ   
 ชมซากรุะริมแมน่ า้สมุิดะ | ชมซากรุะสวนอเุอโนะ | ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ| แช่ออนเซ็น   

 

 

   

  

TOKYO ดสินียแ์ลนด ์ซากุระ สงกรานต ์6วัน 3คนื 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  45,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.   กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนารติะ)  [TG640 / 22.30-06.20+1] 
วนัที่ 2.   โตเกียว (สนามบินนารติะ)  - อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่  -  ลอ่งเรอืทะเลสาบอาชิ  - สวนสนัติภาพ เฮวะโคเอน  - โอชิโนะฮคัไก  -   

               แชอ่อนเซ็น  -  บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

วนัที่ 3.   ภูเขาไฟฟจูิ - ศนูยจ์  าลองแผ่นดินไหว - โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ 
วนัที่ 4   โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมบัตรเขา้) 

วนัที่ 5.  วดัอาซากสุะ  - ชมซากุระริมแม่น  า้สมุิดะ- ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี - ชมซากุระสวนอเุอโนะ -โอไดบะ - ไดเวอรซ์ิตี ้- สนามบินฮาเนดะ 

วนัที่ 6.   สนามบินฮาเนดะ   -  กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ) [TG661 / 00.20-04.50]  

เดนิทาง มีนาคม-เมษยน 2563  
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)   
[TG640 / 22.30-06.20+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG682 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) ส าหรับกรุ๊ปท่ีเดินทางตัง้แต่วันท่ี 10-15 เมษายน 63  

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  - 
สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิโนะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

06.20 น. เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
06.55 น. เดินทางถงึ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

ส าหรับกรุ๊ปท่ีเดินทางตัง้แต่วันท่ี 10-15 เมษายน 63 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (HAKONE IZU NATIONAL PARK) จุดชมวิวและเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ ตั้งอยู่ในจงัหวดัคะ

นะงะวะ มีช่ือเสยีงในดา้นน า้พรุอ้นซึ่งเกิดจากความรอ้นของภูเขาไฟรวมทัง้ยังมีทิวทัศนข์องภูเขาไฟฟจูิที่สวยงาม 
 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi Hakone Cruise) ท่านจะไดส้มัผัสประสบการณแ์ปลกใหม่ล่องเรือโจรสลดัเรือตน้แบบ

จากการต์ูนดังของญ่ีปุ่ น One Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจาก
การระเบิดของภูเขาไฟ  

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน เป็นอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี มีเจดียส์ีขาวทรงลงักา โดยภายในสวนแห่งนีม้ีรูปป้ัน
สงิโต 7 ตวั ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเหลา่ประเทศที่เขา้รว่มในสงครามในครัง้นัน้ดว้ย  สงิโต 1 ใน 7 ตวัน้ันเป็นสงิโตที่เป็นตัวแทน
ของประเทศไทย บรเิวณสวนสนัติภาพ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟจูิไดอ้ย่างชดัเจน 
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 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน  า้ศักด์ิสิทธ์ิอันแสนบริสทุธ์ิซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ
ลงสูพ่ืน้เบือ้งล่างผุดขึน้เป็นตาน า้และบ่อน  า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใชเ้วลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบา้นเชื่อกันว่าถา้น  า
น  า้ในบ่อนีม้าด่ืมนอกจากจะไดค้วามสดชื่นจากการลิม้รสน า้อันบรสิทุธ์ิ ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ที่นี่
ท่านสามารถซือ้ของที่ระลกึจากรา้นคา้ที่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณนีอ้ย่างส  าราญใจ 

 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก FUJI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 

 

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน า้ทะเล น  าท่านขึน้ชม

ความงามกนัแบบใกลช้ิดยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบ ของภูเขา
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ไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลกึ
กบัภูเขาไฟที่ไดช้ื่อว่ามีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ:  
ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟจูิไม่สามารถขึน้ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได ้และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกบัภูเขาไฟฟจูิไดส้วยงาม จากนัน้เดินทางสู ่ศนูย์จ  าลองแผ่นดินไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูล
การปะทขุองภูเขาไฟจากทกุมมุโลก มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับรคิเตอรต่์างๆ 
รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนช้
อปป้ิงสนิคา้ต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัสข์องญ่ีปุ่ น 

 
 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัด

ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับรคิเตอรต่์างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนั้นจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมายที่เป็นโปรดักส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางกลบัเมืองโตเกียว 
 น าท่าน  ช้อปป้ิงชินจุกุ เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เครื่องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุ่น 
เครื่องส  าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 4 โตเกียวดสินียแ์ลนดเ์ตม็วัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด  ์(รวมบัตรเข้า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการต์ูนญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกที่สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ  ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลือกซื ้อสินค้าที่ระลึก
น่ารกัในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทั้งยังจะไดส้มัผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินนี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูน
อีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันท่ี 5 วัดอาซากุสะ  - ชมซากุระริมแม่น ้าสุมิดะ- ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  - ชมซากุระ
สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอรซิ์ตี ้- สนามบินฮาเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เครื่องราง
ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของที่ระลกึมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นชื่นชอบ 
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เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหท้่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สงูที่สดุใน โลก 
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลาย
สถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี
ความสงู 553 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มี
ตน้ไมม้ากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รื่นจงึเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไมผ้ลิของทกุๆปีสวนอเุอโนะ
จะไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองขา้งยาวไปตามทางเดินภายใน
สวน มีจ  านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท  าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรยีกกันว่า งานฮา
นามิ  
(โดยปกติซากรุะจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้น้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
  

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทัศน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิ่งที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 
ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส  าหรบัคอ
กนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และใหม่ลา่สดุ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
มอน หรอื Doraemon Future Department ขึน้ชื่อว่าเป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจงึ
ประกอบดว้ยโซนรา้นคา้ที่จ  าหน่ายสนิคา้ลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถงึมีสนิคา้หายากที่มีวางจ าหน่าย
เฉพาะที่นี่เท่านัน้ เรยีกไดว้่ามีสนิคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลอืกซือ้กนัอย่างจุใจเลยทีเดียว  ว่ากนัว่า นี่คือสถานที่ที่เหลา่สาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสกัครัง้ในชีวิต เพราะจะไดส้มัผัสกบัประสบการณส์ดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์นู ไม่ว่าจะเป็นโซน 
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“Secret Gadgets Lab” ที่จ  าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัว่าก าลงัไดส้มัผัสกบัของวิเศษที่ออกมาจาก
กระเป๋าของโดราเอม่อนอย่างที่ปรากฎอยู่ในเรื่อง รวมถงึโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอม่อนได ้สรา้งของวิเศษ 
ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตวัเองอีกดว้ย 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จดุเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิด
ต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชัดเจน  

 
 สมควรเวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

วันท่ี 6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG661 / 00.20-04.50] 
00.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG661 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
04.50 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

 ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **  
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 ท้องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ท ริ 

หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง :  TOKYO ดิสนียแ์ลนด ์ซากุระ สงกรานต ์6วัน 3คืน 
โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี   
(เสริมเตียง)   
ท่านละ  

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี  
(ไม่เสริมเตียง)  

ท่านละ  

พักเดี่ยว  
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว  
ท่านละ 

วันท่ี 19-24 มี.ค. 63 45,900  45,900.-  43,900.-  8,900.-  26,900.-  
วันท่ี  26-31 มี.ค. 63 45,900  45,900.-  43,900.-  8,900.-  26,900.- 
วันท่ี 10-15 เม.ย. 63   

(วันสงกรานต)์  
53,900.- 53,900.- 51,900.- 8,900.- 28,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ  
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     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ  าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
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6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 


