
 

TG TOKYO KAWAGOE HOLIDAY TIME  

PACKAGE 5 วนั 3 คนื  
เดนิทาง 4 ทา่นขึน้ไป 

อสิระเลอืกวนัเดนิทางและโรงแรมเองได ้

เปิดประสบการณ์เดนิทางทอ่งเทีย่วแบบสว่นตวั 

พรอ้มบรกิารน าเทีย่วสูเ่มอืงคาวาโกเอะ ไหวพ้ระขอพรทีว่ดัคติะอนิ 

กบัแพ็คเกจเทีย่วญีปุ่่ นดว้ยตวัเอง 5 วนั 3 คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYS 
น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กโิล สมัภาระตดิตวัขึน้เครือ่ง 7 กโิล 

พรอ้มบรกิารของวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั  
เดนิทางไป-กลบัจากสนามบนิ สง่ตรงถงึโรงแรมดว้ยรถสว่นตวั สะดวกสบาย 

ฟร!ี! คา่ธรรมเนยีมในการท าเอกสาร ERSF ส าหรบัขอวซีา่ญีปุ่่ น 

 

 

  พกัโรงแรม 3.5 ดาว Shinjuku Prince Hotel ทกุคนื ไมต่อ้งยา้ยโรงแรม 

ทีพ่กัใจกลางเมอืง ยา่นช็อปป้ิง เดนิทางสะดวก พรอ้มรถรบั-สง่ สว่นตวัจากสนามบนิสูโ่รงแรม  

 

เร ิม่จองไดต้ ัง้แต ่25 กนัยายน – 15 ธนัวาคม 65 

เดนิทาง 15 ตลุาคม – 31 มกราคม 66 

พเิศษ !! แถมฟร ีบตัรรถไฟฟ้า Tokyo Subway 48H (2 Day) 

เพือ่อ านวยความสะดวกใหท้า่นอสิระทอ่งเทีย่วไดต้ามใจตอ้งการ 

                                                                    

ในราคาเร ิม่ตน้ทา่นละ 41,700 บาท เทา่น ัน้ 



 

 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ใหท้่านเช็คอนิที่เคาน์เตอรส์ายการบนิ การบนิไทย THAI AIRWAYS 

ประต ู4 น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 20 กก. และสมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่ง 7 กก. 

เดินทางออกจากสนามบนิสุวรรณภูมิบินตรง สู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น พรอ้มบรกิารอาหารและ 

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยทา่นสามารถเลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งน้ี 

 

ตารางเทีย่วบนิขาไป กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ (BKK-NRT) 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

TG642 23:55 07:40 

ตารางเทีย่วบนิขาไป กรงุเทพฯ – สนามบนิฮาเนดะ (BKK-HND) 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

TG682 23:15 06:55 

 

 

 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตโิตเกยีว ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นรอขึน้รถทีจ่ดุนัดพบ  

น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรม Shinjuku Prince Hotel โดยโรงแรมตัง้อยูใ่จกลาง ยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชือ่

ดังของกรุงโตเกยีว จากสนามบนินารติะใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ีส าหรับสนามบนิฮาเน

ดะ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีโดยรถทีโ่ดยสารจะเป็นรถสว่นตัวขนาด 8 ทีน่ั่ง หรอื 13 ทีน่ั่ง ตามจ านวน

ผูเ้ดนิทาง 

เมือ่ถงึโรงแรมทีพ่ักแลว้สามารถยืน่พาสปอรต์และใบ Hotel Confirmation Voucher เพือ่ท าการเช็คอนิ 

อสิระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใช ้

เดินทางท่องเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงโตเกียว (ทางบริษัทมีบรกิารวางแผนการท่องเที่ยว

กรงุโตเกยีว แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

  

 รับประทานอาหารเชา้  (ราคาแพ็คเกจไมร่วมคา่อาหารเชา้ ณ โรงแรม หากทา่นตอ้งการแพ็คเกจรวม

อาหารเชา้ สามารถแจง้ทางบรษัิทเพือ่ท าการจองเพิม่ได)้ 

 08:00 น. รถมารับทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วสูเ่มอืงคาวาโกเอะ (ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 

นาท)ี 

09:30 น. – 10:30 น. ใหท้่านพักผ่อนหย่อนใจและสัมผัสบรรยากาศ ณ รา้นสตาร์บัคส ์ซึง่ตกแต่ง

สไตลย์อ้นยคุที ่สาขาคาวาโกเอะ ถนนคาเน็ทสคึ ิตัง้อยู่ตดิกบัหอระฆัง ซึง่จะไดจ้บิกาแฟหอมกรุ่น ไปพรอ้มกับ

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินานาชาตโิตเกยีว – เมอืงโตเกยีว 

วนัที ่3  สตารบ์คัสค์าวาโกเอะ – วดัคติะอนิ – ยา่นเมอืงเกา่คาวาโกเอะ 

วนัที ่2 สนามบนินานาชาตโิตเกยีว – เมอืงโตเกยีว– อสิระทอ่งเทีย่ว 



เสยีงบอกเวลาแสนคลาสสคิ ดไีซน์ดา้นนอกออกแบบโดยใชวั้สดุทอ้งถิน่จากจังหวัดไซตะมะ และตกแต่งให ้

กลมกลนืกบับรรยากาศยอ้นยคุไปในมัยเอโดะ 

 

11:00 น. – 12:00 น. น าท่านเทีย่วชมวัด คติะอนิ วัดคติะอนิน้ีรูจ้ักกันในชือ่อย่างเป็นทางการวา่ “เซยะ
ซัง มุเรยีวชจู ิคติะ-อนิ” สรา้งขึน้ในสมัยเอโดะโดยท่านทีป่รกึษา “จคิาคุ ไดช”ิ เป็นวัดทีม่มีรดกทางวัฒนธรรม

และประวัตศิาสตรม์ากมาย วัดคติะอนิในคาวาโกเอะมอีายุกวา่ 1,200 ปี และมบีทบาทส าคัญอย่างมากในชว่งที่

ประเทศปกครองดว้ยรัฐบาลโชกนุโทกกุะวะ ในปัจจบุัน  

วัดคิตะอินเป็นวัดที่มีความส าคัญอย่างมากต่อผูศ้รัทธา จิเอะ ไดชิ เป็นหนึ่งในนักบวชระดับสูงที่

ประดษิฐานอยูท่ีน่ี่ โดยเชือ่กันวา่รปูปั้นน้ีมพีลังวเิศษทีช่ว่ยขับไลว่ญิญาณรา้ย เหลา่สาวกจะเดนิทางมาทีวั่ดแห่ง

นี้เพื่อสวดมนต์ขอใหพ้ระคุม้ครอง ไฮไลท์ของวัดคิตะอินคือ Gohyaku Rakan (โกะเฮียะคุ ระคัง)  คือรูป

แกะสลักหนิของพระอรหันต ์540 องค ์ เป็นรูปป้ันหนิของนักบวชชาวพุทธ โดยแต่ละรูปก็จะมกีารแสดงสหีนา้

ทา่ทางอารมณ์ทีแ่ตง่ตา่งกนั 

 

 12:30 น. – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เมนูขา้วหนา้ไกแ่ละไข ่รวมถงึเมนูทอ้งถิน่ขึน้ชือ่อยา่ง 

มันหวาน 

 14:00 น. – 16:30 น. ท่องเทีย่วในเมอืงคาวาโกเอะ สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง คอื Toki no Kane 

หอระฆังไม ้สัญลักษณ์ประจ าเมือง Kawagoe หอระฆังที่สรา้งจากไมม้ีความสูง 16 เมตร นักท่องเที่ยวที่มา

เยอืนคาวาโกเอะจะถา่ยภาพทีร่ะลกึกนัทีบ่รเิวณนี้ ซึง่รายลอ้มไปดว้ยรา้นขนม ของฝากทีท่ าจากมันหวาน 

 

 เพลิดเพลินไปกับเมืองโบราณ Koedo ที่คาวาโกเอะ และ Kashiya Yokocho ตรอกขนมโบราณ

บรรยากาศญีปุ่่ นดัง้เดมิ ซึง่เป็นถนนหนิทีปู่และฝังดว้ยแกว้หลากสขีองทีน่ี่ มรีา้นขนมถงึ 22 รา้นเรยีงกันอยู่ ซึง่

รา้นคา้เหล่าน้ีสบืทอดกจิการกันมากว่า 150 ปี มีทัง้ลูกกวาดแบบญีปุ่่ นโบราณและขนมอบต่างๆ วางจ าหน่าย



มากมาย และยังมีขนมยอดนิยมอย่าง ดังโงะป้ิง ขนมปังเมล่อน โอโคโนมยิาก(ิพิซซ่าญี่ปุ่ น) และอื่นๆ อีก

มากมาย  

 จากนัน้เดนิทางกลับสูก่รงุโตเกยีว ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ี

อสิระรับประทานอาหารเย็น 

18:00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ทีพ่ัก และ อสิระท่องเทีย่วและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใช ้

บัตรรถไฟใตด้นิที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใชเ้ดนิทางท่องเทีย่วตามย่านต่างๆ ทีน่่าสนใจของกรุงโตเกยีว (ทาง

บรษัิทมบีรกิารวางแผนการทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีว แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ (ราคาแพ็คเกจไมร่วมคา่อาหารเชา้ ณ โรงแรม หากทา่น

ตอ้งการแพ็คเกจรวมอาหารเชา้ สามารถแจง้ทางบรษัิทเพือ่ท าการจองเพิม่ได)้ 

ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณ์ท่องเทีย่ว กรุงโตเกยีว ดว้ยตัวคุณเอง กับย่านดังต่างๆ ของกรุงโตเกยีวทีม่ี

ชือ่เสยีงมากมาย โดยสามารถน าใบ Confirmation Voucher รถไฟฟ้าใตด้นิ Tokyo Metro 2 Day Pass สแกน 

QR Code ไดท้ีตู่อ้ัตโนมัตทิกุสถานีเพือ่แลกเป็นตั๋วรถไฟและใชเ้ดนิทางไดท้ันท ี 

ยา่นทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีวนัน้มหีลากหลายยา่นทีส่ าคัญทีข่อแนะน า เชน่  

ย่านชนิจูกุ  ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังกับหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังขนาดใหญ่มากมายนานาชนิด รวมถึงรา้น

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า BIG CAMERA รา้นรองเทา้ ABC MART รา้นขายยา รา้นเสือ้ผา้และกระเป๋า รวมถงึรา้นอาหารที่

ใหเ้ลอืกมากมาย รวมถงึรา้นคาเฟ่น่าน่ังมากมาย 

 

ยา่นฮาราจูก ุศนูยก์ลางของวัยรุ่นญีปุ่่ น เรยีกไดว้่าหากมแีฟชั่นอัพเดตทีน่ี่คอืทีแ่รก นอกจากนัน้ยังเป็น

ศนูยร์วมแฟชั่นสดุแนวตา่งๆ มากมายอกีดว้ย ย่านน้ีหาของทานง่ายไมแ่พย้า่นอืน่ แต่ถา้เป็นคาเฟ่ น่ารักๆ สไตล์

ญีปุ่่ น รวมถงึของกนิของทานเลน่ นี่คอือกียา่นหนึง่ทีห่า้มพลาดเลยทเีดยีว 

 

ยา่นชบิยูะ ยา่นศูนยก์ลางทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของกรงุโตเกยีว กบัหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า สนิคา้ทันสมัย 

รา้นคา้มากมายรวมถงึจดุชมววิทีใ่ครๆก็ตอ้งมา เชน่ หา้แยกชบิยู่า ส าหรับทา่นทีช่อบดืม่ชากาแฟ ความละเมยีด

สไตลญ์ีปุ่่ น ทีย่า่นชบิยูะคอือกียา่นทีห่า้มพลาดทเีดยีว 

วนัที ่4 FREE DAY หรอืเลอืกซือ้ต ัว๋ Tokyo Disneyland 



 

ยา่นอากฮิาบาระ สวรรคข์องเหล่าโอตาคุ มังงะ มชีือ่มากมาย  สัมผัสวัฒนธรรมไอดอลญีปุ่่ น AKB48 

ศนูยก์ลางเมดคาเฟ่ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้จากการต์นูชือ่ดังมากมาย เครือ่งใชไ้ฟฟ้าสดุล ้า และเทคโนโลยสีดุ

คลู สมกบัเป็นผูน้ าเทคโนโลยขีองโลก 

 

ย่านกนิซ่า และรปปงง ิย่านหรูหรา ไฮโซของกรุงโตเกยีว ที่มีรา้นอาหารแบบญี่ปุ่ นมากมาย แมจ้ะ

ไม่ใชร่า้นใหญ่โต แต่เต็มไปดว้ยความพถิพีถัินแบบญีปุ่่ น และเป็นทีน่ิยมของคนญีปุ่่ น ทีเ่รยีกไดว้่าถา้มโีอกาส

ตอ้งมาทานใหไ้ด ้

 

ยา่นอุเอโนะ  ย่านสุดฮติและมชีือ่เสยีงและรูจ้ักเป็นอย่างดขีองนักท่องเทีย่ว ทีย่่านอเุอโนะใครทีช่อบ

สนิคา้มอืสองคุณภาพดทีีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย หา้มพลาดเลย และยังมตีลาดปลาอาเมโยโกะกับอาหารทะเล และ 

ผลไมส้ดที่มีมาใหเ้ลือกมากมาย รวมถึงตึกม่วงทาเคยะ ที่หลายคนคุน้เคยกับขนมของฝากที่ มีมากมาย 

รา้นอาหารเดน่คอืรา้นซชู ิใครเป็นสายน้ีหา้มพลาดเลยทเีดยีว 

 

ยา่นอาสาคุสะ ย่านเก่าแก่และมชีือ่เสยีงของกรุงโตเกยีวทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งมาชมความสวยงามและ

ไหวพ้ระทีวั่ดอาสาคสุะ ชมความสวยงามของแมน่ ้าสมุดิะ แม่น ้าขนาดใหญ่ทีไ่หลพาดผ่านกรงุโตเกยีวเรือ่งชอ้ป

ป้ิงยา่นน้ีอาจจะไมเ่ดน่ แตร่า้นอาหารมากมาย ทัง้ของหวาน อาหารคาว ขนมปัง รา้นกาแฟ เป็นตน้ 

 



ยา่นเรยีวโกค ุ ยา่นน้ีอาจจะไม่คุน้หคูนไทยมากนัก แต่นี่คอืยา่นเกา่แกท่ีค่รัง้หนึง่ในยคุเอโดะ ยา่นน้ีคอื

ศูนยร์วมเลยทีเดยีว ทีย่่านเรยีวโกคุท่านจะไดเ้รยีนรูวั้ฒนธรรมที่สนุกและน่าสนใจของญี่ปุ่ นมากมาย เชน่การ

เลน่ซโูม ่เป็นตน้ รา้นของกนิถงึรา้นจะเล็กแตเ่ต็มไปดว้ยคณุภาพ และบางรา้นยังไดอ้อกรายการทวีญีปีุ่ น รวมถงึ

ไดร้ับรางวัลมามากมาย 

 

ยา่นอเิคบุคุโระ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่เีสน่หแ์ละส าคัญของกรุงโตเกยีว ย่านอเิคบุคุโระเต็มไปดว้ยรา้นคา้ชัน้

น าและทอ้งถิน่มากมาย เช่น หา้ง Sunshine ที่มีสนิคา้มากมายใหเ้ลือกซื้อโดยเฉพาะเด็กๆ กับ Pokemon 

Center ขนาดใหญ่ Sunshine Aquarium กบั อควาเรยีมทีใ่หญ่และสวยงาม ตกึยูนโิคลข่นาดใหญท่ีเ่หล่าแฟน

ของยูนิโคล่ตอ้งหา้มพลาด รา้นขายเสือ้ผา้แนวกฬีา รา้นขายรองเทา้ รา้นขายของที่ระลกึสโมสรฟุตบอลใน

ญี่ปุ่ น รา้น Kamo ที่ย่านน้ีมีใหห้มด ที่ส าคัญของเยอะ หมดชา้ รา้นของกนิไม่ต่างจากย่านชอ้ปป้ิงมีใหเ้ลือก

มากมาย ทีเ่รยีกไดว้า่ละลานตาทเีดยีว 

 

**ในกรณีทีจ่องแพ็คเกจบรษิทั ทางบรษิทัมบีรกิารแนะน ารา้นอาหารตวัละครลบัชือ่ดงัของกรงุโตเกยีว

ทีเ่รยีกไดว้า่ อรอ่ยแนน่อนไวค้อยแนะน าลกูคา้ทกุทา่นทีเ่รยีกไดว้า่ ถา้ไดไ้ปทานรบัรองชอบแนน่อน 

ในกรณีทีต่อ้งการเดนิทางท่องเทีย่วไปยงั สวนสนุก Tokyo Disneyland หรอื Tokyo Disney Sea 

สามารถตดิตอ่ สอบถามเพือ่ซือ้บตัรไดท้ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั  

   

 

 

 

หลังจากรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ (ราคาแพ็คเกจไมร่วมคา่อาหารเชา้ ณ โรงแรม หากทา่น

ตอ้งการแพ็คเกจรวมอาหารเชา้ สามารถแจง้ทางบรษัิทเพือ่ท าการจองเพิม่ได)้ 

ใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถงึเวลาเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมทีพ่ัก จากนัน้เดนิทางจากโรงแรมสู่

สนามบนินานาชาตนิารติะ โดยรถรับสง่สว่นตัว  

วนัที ่5  สนามบนินานาชาตนิารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กรงุเทพฯ 



เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตนิารติะ หลังจากนัน้เช็คอนิทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS 

เดนิทางออกจากสนามบนินานาชาตนิารติะ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS พรอ้มบรกิารอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 กโิลกรัม สัมภาระตดิตัวขึน้เครื่อง 7 กโิลกรัม โดยท่าน

สามารถเลอืกเทีย่วบนิไดจ้าก ตารางขา้งลา่งน้ี 

ตารางเทีย่วบนิขากลบั สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ (NRT-BKK) 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

TG643 11:45 17:05 

TG677 17:30 22:30 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ และมคีวามสขุ 

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

 

ราคาแพ็คเกจตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่ รถรบัสง่ Shinjuku Prince Hotel 

4 ทา่น Hi Ace 8 ทีน่ั่ง 41,700 บาท / ทา่น 

5 ทา่น Hi Ace 8 ทีน่ั่ง 40,400 บาท / ทา่น 

7-9 ทา่น Micro Bus 13 ทีน่ั่ง 39,100 บาท / ทา่น 

10 ทา่น Micro Bus 13 ทีน่ั่ง 37,900 บาท / ทา่น 

11 ทา่น Micro Bus 13 ทีน่ั่ง 37,600 บาท / ทา่น 

• ราคานีเ้ป็นราคาเริม่ตน้ซึง่ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามชว่งเทศกาลตา่งๆ หรอืชว่ง 

High Season โปรดเช็คอกีคร ัง้ขณะท าการจอง 

• ราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิตา่งประเทศ 

 

กรณีเขา้พกัตรงกบัวนัดงัตอ่ไปนี ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

เดอืน วนัที ่ เพิม่ทา่นละ/ตอ่คนื 

เดอืนตลุาคม 65 
20,21,27,28,29 500 บาท 

22 990 บาท 

เดอืนพฤศจกิายน 65 5,12,19,26 500 บาท 

เดอืนธนัวาคม 65 
3,10,17,28,29,30 500 บาท 

24,31 990 บาท 



เดอืนมกราคม 66 
29 500 บาท 

1,21,22,23,24,25 990 บาท 

 

 

 

Shinjuku Prince Hotel 

หอ้ง Standard Double หรอื Standard Twin ขนาดหอ้ง 15.3 ตารางเมตร 

 

 

 

**ขอเพยีงแคจ่องกบัเรา รบับรกิารสดุพเิศษกบัการวางแผนทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีว ทีม่บีรกิารแนะน า

รา้นอาหารหรอืคาเฟ่ทีเ่ป็นทีน่ยิมของคนญีปุ่่ น ซึง่เป็นรา้นทีเ่คยออกรายการทวีขีองญีปุ่่ นมาแลว้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิสายการบนิ THAI AIRWAYS ตามเทีย่วบนิทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

- บรกิารโหลดสมัภาระ ขาไปและขากลับ ทา่นละ 20 กโิลกรัม  

- ถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 7 กก. 

- คา่ทีพ่ัก 3 คนื 

- คา่บรกิารรถรับ-สง่ สว่นตัวระหวา่งสนามบนิ – โรงแรม – สนามบนิ 

- บัตรรถไฟฟ้าใตด้นิ Tokyo Metro 2 Day (ใชเ้ดนิทางได ้2 วัน) 

- บรกิารทัวรท์อ่งเทีย่วพรอ้มรถสว่นตัวในวันที ่3 ของการเดนิทาง 

- ไกดท์อ้งถิน่ในวันทีเ่ดนิทางไปคาวาโกเอะ 

- บรกิารท าใบ ERSF เพือ่ใชใ้นการยืน่วซีา่เขา้ญีปุ่่ น (ฟร!ี! คา่ธรรมเนยีม หากเลอืกซือ้แพ็คเกจ

จากทางบรษิทั) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก 

- คา่ใชจ้า่ยทีอ่ยูน่อกเหนือทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขา้งตน้ 



- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทฯ์ 

- ประกนัอบุัตเิหตสุว่นบคุคล 

- คา่ธรรมเนียมในการท าพาสปอรต์และวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น  

- ทปิส าหรับคนขับรถ ทา่นละ 500 เยน 

- คา่บรกิารตรวจ RT-PCR กอ่นเขา้ญีปุ่่ น 72 ช ัว่โมง ในกรณีทีท่า่นไมไ่ดฉ้ดีวคัซนีครบตาม

เกณฑท์ีร่ฐับาลญีปุ่่ นก าหนด (เชน่ ชโินแวค หรอื ชโินฟารม์ 2 เข็ม)  

**ซึง่รฐับาลญีปุ่่ นยกเวน้การตรวจ RT-PCR เฉพาะผูฉ้ดีแตว่คัซนี MRNA เชน่ แอสตรา้เซเนกา้,ไฟ

เซอร ์และ โมเดอรน์า่ ครบ 3 เข็มเทา่น ัน้ (เชน่ ไฟเซอร ์2 เข็มและ โมเดอรน์า่ 1 เข็ม หรอื แอสตรา้

เซเนกา้ 2 เข็ม และ ไฟเซอร ์1 เข็ม เป็นตน้) 

 

 

**เดนิทางกบัสายการบนิ THAI AIRWAYS รบัการบรกิารเต็มรปูแบบ ในราคาเดยีว ท ัง้โหลด

สมัภาระ ทา่นละ 20 กโิลกรมั บรกิารของอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั ทีน่ ัง่กวา้งปรบั

เอนได ้พรอ้มบรกิารหมอนและผา้หม่   

**ทีน่ ัง่ราคาโปรโมช ัน่ ในแตล่ะเทีย่วบนิ แตล่ะวนั มจี านวนจ ากดั โปรดเช็คอกีคร ัง้ ขณะท าการจอง 

**เทีย่วบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้โปรดรบกวนสอบถามอกีคร ัง้ขณะท าการจอง 

 

 

1. สามารถสอบถาม เพือ่เช็คแพ็คเกจตามวันทีท่า่นตอ้งการเดนิทาง โดยทา่นสามารถ แอด

ไลนs์weetbeetravel2 หรอื @sweetbeetravel หรอื โทร 094-324-8008 และ 02-278-3064  

e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 

2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองตั๋วเครือ่งบนิและทีพ่ักให ้โดยทางบรษัิทจะท า

การจองตั๋วเครื่องบินพรอ้มส่ง booking การจองตั๋วไปใหเ้พื่อตรวจเช็ค ค าน าหนา้นาม, ชื่อ และ 

นามสกลุ ถูกตอ้งตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทางหรอืไม่ พรอ้มตรวจสอบวันเวลาเดนิทาง เสน้ทางบนิอกี

ครัง้ 

3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตสง่ใบเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย โดยจะเรยีกเก็บค่าตั๋วเครือ่งบนิ และ ค่ามัดจ าทีพ่ัก

บางสว่นกอ่น โดยทีห่ลังจากลกูคา้ไดช้ าระตามใบเรยีกเก็บมาแลว้ ทางบรษัิทจะท าการออกตั๋วเครือ่งบนิ

ใหท้ันทีและส่งตั๋วเครื่องบนิใหท้างไลน์ หรือ อเีมล ์ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนั้นจะท าการส่งใบ 

Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให ้

4. ค่าใชจ้่ายสว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอกีครัง้กอ่นเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนัน้กอ่น

เดินทาง 10 วันทางบริษัทจะท าการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ , ตั๋ วเครื่องบิน , ใบ Hotel 

Confirmation Voucher และ คูม่อืการทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   

การยกเลกิแพ็คเกจ 

ในกรณีทีต่อ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้กอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 28 วัน โดยบรษัิทขอสงวน

สทิธิด์ูเป็นกรณีไป วา่สามารถท าไดห้รอืไม่เพราะตอ้งดูเงือ่นไขรายละเอยีดของตั๋วเครือ่งบนิและโรงแรม

ทีท่ าการจองว่าสามารถยกเลกิไดห้รอืไม่ หากสามารถยกเลกิหรอืเลือ่นไดท้างบรษัิทยนิดทีีจ่ะยกเลกิ

หรอืเลือ่นใหแ้บบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

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

 

วธิกีารจองแพ็คเกจ 


