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 ชม “เทศกาลดอกทิวลิป” บานสะพร่ังกว่า 700,000 ต้น ณ เมืองซาคุระ จังหวัดชิบะ 
 เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและชิม “สตรอเบอรรี์”่ สดๆ จากไร่ 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ชมวัดประจาํเมืองและเก่าแก่ของเมืองนาริตะ “วดันาริตะซนั” สถาปัตยกรรมอนัสวยงามญ่ีปุ่ นอย่างแท้จริง 

 ช้อปป้ิงย่านสดุฮิต “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Mitsui Outlet Park Kisarazu” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลก  

 

 บริการเสิรฟ์อาหารรอ้นบนเคร่ืองไป-กลบั  

 ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูน ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
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ก าหนดการเดินทาง 
 

 9-13 เมษายน 2559 (5วนั3คนื) ** วนัสงกรานต ์** 

 

 10-14 เมษายน 2559 (5วนั3คนื) ** วนัสงกรานต ์** 

 

 
 

 

 

 

 
วนัทีห่นึง่            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ 

20.30  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4  
“สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ”์ ... พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  

เครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 3-3-3 มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

(น ้ าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างเพิม่) 

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

23.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เทีย่วบิน XJ 600 

มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเว้นนํา้อดัลม, นํา้ผลไม้, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง            เทศกาลดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa - ไร่สตรอเบอรรี์ ่– ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ล็ต - อุโมงคห่ิ์งหอ้ยทะเล 

08.00 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

นาํท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa” คร้ังที่ 28  ประจาํปี 2016 ณ เมือง Sakura (ซะคุ

ระ) จังหวัด Chiba ... ภายในงานท่านจะเพลิดเพลินกบัดอกทิวลิป 68 ชนิด ประมาณ 700,000 ต้น ที่มีสีสันกับฉากหลัง

ของ “กงัหันลม De Liefde” ทาํขึ้ นในประเทศเนเธอร์แลนด์และประกอบที่เมืองซากุระ สร้างขึ้ นในปี ค.ศ. 1994 เพ่ือ

เป็นสัญญาลักษณ์ของ Sakura Furusato Square และเป็นสัญาลักษณ์ของมิตรภาพอนัดีงามระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและ

เนเธอร์แลนด์ ... กงัหันลมสูบนํา้อนัแรกในประเทศญ่ีปุ่น สูง 15.6 เมตร ทาํจากอิฐและสี่คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือจะตักนํ้า

ขึ้น เพลาที่ขับเคล่ือนด้วยแรงลมจะหมุนกงัหันนํา้ข้างล่าง ท่านสามารถเข้าไปชมภายในและช้ันบนของกังหันลมแต่คุณจะต้อง

ถอดรองเท้าไว้ข้างนอก (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) อสิระให้ท่านบันทึกภาพคู่กบัดอกไม้ที่สวยงามเป็นฉากหลังกนัตามอธัยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนําท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและชิม “ไร่สตรอเบอรรี์่” ของชาวญ่ีปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และ

ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาํให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีน้ันมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่า

           
     Sakura Tulip Festa                      Mt.Fuji                       Strawberry Picking              Asakusa Temple               
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บ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธกีารเกบ็สตรอเบอร์ร่ีและที่สาํคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได้ โดยสามารถ

เด็ดจากต้นด้วยตัวเอง ... จากน้ันเอาใจบรรดานักช๊อปให้ท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมในราคาประหยัดได้

หลากหลายแบรนด์ดังที่ “Mitsui Outlet Park Kisarazu” Outlet mall ในเครือ Mitsui Outlet Park ใหญ่

เป็นอนัดับ 3 ของเอ้าท์เลต็ทั้งหมดในเครือมิตซุย เปิดให้บริการเม่ือวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2012 ด้วยจํานวนร้านค้า 250 

... รวบรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ Ferragamo, Burberry, Armani, Paul Smith, 

Vivien Westwood, Colehaln, Furla, Coach, Marc By Marc Jacobs, Longchamp, Onitsuka 

และสินค้าดีราคาพิเศษ อืน่ๆ อาทิเคร่ืองสาอาง, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น ... ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงให้ท่านได้

อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํา้แร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้

พักผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ... ระหว่างการเดินทางนําท่าน

เดินทางสู่เส้นทางลอดใต้ทะเล “Umihotaru” ได้รับการขนานนามว่า “อุโมงคห่ิ์งหอ้ยทะเล” เส้นทางเช่ือมระหว่าง

จังหวัดคานากาวะกบัจังหวัดชิบะ ... โดยสร้างข้ามอ่าวโตเกยีวเป็นถนนที่สร้างด้วยระยะเวลาที่ยาวนานถึง 31 ปี ะเปิดใช้เม่ือ

วันที่ 18 ธนัวาคม ค.ศ. 1997 ... นาํท่านสู่เส้นทางที่มีมูลค่าการก่อสร้าง 1.44 ล้านล้านเยน หรือประมาณ 403,200 ล้าน

บาท (ในปี 1997 อตัราแลกเปล่ียน 100 เยน = 28 บาท) ... ท่านจะได้ชมความมหัศจรรยข์องเส้นทางสายน้ีที่มีความยาว

ทั้งหมด 14 กิโลเมตร (แยกเป็นส่วนสะพาน 4.4 กิโลเมตร และอุโมงค์ใต้ท้องทะเลอีก 9.6 กิโลเมตร) นับว่าเป็นอุโมงค์

อันดับที่  4 ที่ขึ้ นช่ือว่ายาวที่สุดในโลก ... บริเวณทางเช่ือมระหว่างสะพานและอุโมงค์จะมีเกาะที่มนุษยสร้างขึ้ นช่ือ 

“Umihotaru” ซ่ึงแปลว่า “ห่ิงหอย้ทะเล” ที่มีจุดชมวิว ร้านค้า ร้านอาหาร เพ่ือให้ผู้เดินทางผ่านไปมาได้แวะพักระหว่าง

ทาง ... นับได้ว่าเป็นความพยายาม และใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ท่านได้

บันทึกภาพเป็นที่ระลึกและดูความยิ่งใหญ่สิ่งปลูกสร้างกลางทะเล 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํ้าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํ้าเยน็ที่ เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อิ่มอร่อย “แบบไม่

อั้น!!!” 

ทีพ่กั : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้ าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 
 

วนัทีส่าม  ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วดัอาซะกุซ่าคนันอน – หอคอยโตเกียวสกายทรี - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ง

หน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้ นสัมผัสบรรยากาศและกล่ิน

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออ านวย) อิสระให้ท่านได้

บันทึกภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคลํ่าไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีลํ้ายุค

มากมาย  ...  เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกยีว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก 

“องคเ์จา้แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟ
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ขนาดยกัษ”์  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอันศักด์ิสิทธิ์

ของวัดแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง 
“Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้ อผ้า เป็น

ต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศัย ... และนาํทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว 

ณ ริมแม่นํา้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิด

ให้บริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ใน

มณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... 

ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เตม็ไป

ด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ ... จากน้ันเพ่ือเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อป

ป้ิงชั้นนาํของชาวญ่ีปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด”์ ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางที่สอง

แห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้ อผ้า และ

เคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) 

ทีพ่กั : Tokyo Toyoko Inn Hotel / Narita Kikusui Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีสี่ ่           ศาลเจา้เมจิ - ย่านฮาราจูกุ – วดันาริตะ – เอออน พลาซ่า – นาริตะ 

   หรือ เลือกซ้ือทวัรพิ์เศษ “โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์/ โตเกียวดิสนียซี์”  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

ช่วงเช้า นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้เมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อนัศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกยีว สร้างขึ้ นโดยจักพรรดิเม

จิ และมเหสี โชโกะ ในปี ค.ศ. 1920 ... ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งน้ีซ่ึงตั้งอยู่ใจกลาง  “สวนโย

โยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทาํให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งน้ีตั้งอยู่ภายในป่า ... ไม่ไกลกันนักนําท่านมุ่ง

หน้าสู่ย่าน “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชัน่” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะ

ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อย

มหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่กห็ลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-

นักร้องที่คล่ังไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยกมี็ ... ให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หา

ชมไม่ได้ในชีวิตประจําวัน ... สาํหรับท่านที่ช่ืนชอบการช้อปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์

เนมช่ือดงั” หรือ “แฮนดเ์มด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราครํ่าไปด้วยผู้คน

มากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกนัตามอธัยาศัย 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า

ต่างๆ *** 

ช่วงบ่าย นาํท่านเดินทางสู่ “วดันาริตะซัน” วัดประจําเมืองนาริตะนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์เพ่ือความเป็นสิริมงคล ... วัดแห่งน้ี

เป็นสาํนักงานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลัทธชิินกอน สร้างขึ้นโดยเจ้าคณะคันโจ ในปี 940 ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิ

คันโต ที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กบั “เทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจา้แห่งไฟ) ... จากวัดเก่าแก่ที่สวยงามของเมือง

นาริตะซ่ึงในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเย่ียมชมเป็นอนัดับสองในญี่ปุ่น และยังมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามอันแสดงออก

ถึงวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่างแท้จริง ... อสิระกับการหามุมถูกใจเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกและ “เลือกซ้ือของฝาก”... สมควรแก่
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เวลานําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าช้ันนําต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, 

เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม

และซ้ือ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7) 

ทีพ่กั : Narita Kikusui Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่า้         สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” (โดย Private Hotel Shuttle Bus) 

09.15  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเทีย่วบิน XJ 601 

มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง (ยกเว้นนํา้อดัลม, นํา้ผลไม้, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

13.50  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

***OPTIONAL TOUR!!! TOKYO DISNEY LAND & TOKYO DISNEY SEA*** 

สาํหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวยัเยาว”์  โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สาํหรับคน

ทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการ

อนัหลากหลาย ตื่นตากบัดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลดั” 

ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการน่ังเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้

พบกบัเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอริิยาบถด้วยการน่ัง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์  

***“โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ โตเกียวดิสนียซี์” สามารถเลือกซ้ือเพิ่มท่านละ 2,600 

บาท (ผูใ้หญ่) และ 2,300 บาท (เด็ก 4-11 ปี) *** (บริการรถรบั-ส่ง ตามเวลาทีก่ าหนด)  
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อตัราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ / เดก็ (2-12 ปี)                                      ทา่นละ 45,900 บาท 

เดก็ทารก (Infant อายุไม่เกนิ 2 ปี)                          ทา่นละ 8,000 บาท 

พักเด่ียวชาํระเพ่ิม                                               ทา่นละ 6,000 บาท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (Joinland) ลดทั้งเดก็และผู้ใหญ่ -10,000 บาท 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

6. ค่านํา้หนักของกระเป๋าเดินทางใรกรณีที่เกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัม / ท่าน 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 20,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 
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การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังแต่ถ้าสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นทั้งหมด

ตามความเป็นจริง เช่นค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋, ส่วนต่างของภาษีนํา้มันเช้ือเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ถ้ามี 

8. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

9. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
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หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 

5. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

6. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

7. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

8. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

9. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 

10.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


