
 

JAPAN PRIVATE TRIP 5 วนั 3 คนื 

แพ็คเกจเทีย่วญีปุ่่ นแบบสว่นตวั โตเกยีว ฟจู ิ 

อสิระเลอืกทีเ่ทีย่วทีต่รงใจ ปรบัเปลีย่นแผนการเดนิทางได ้

เดนิทางต ัง้แตว่นันี ้- 30 กนัยายน 2566 

วนัที ่ รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร 

วนัที ่1 เชค็อนิทีเ่คา้เตอรส์ายการบนิ การบนิไทย - สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ - 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ - รถสว่นตวัสง่โรงแรม - อสิระทอ่งเทีย่ว - 

วนัที ่3 
รถน าเทีย่วสว่นตวั - ทะเลสาบคาวากจุ ิ- เจดยีแ์ดงชเูรโตะ - สถานฟีจูซิงั - โกเท็มบะ เอา้
เล็ต - โรงแรม 

- 

วนัที ่4 FREE DAY อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวัน - โรงแรม - 

วนัที ่5 สนามบนินารติะ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพฯ - 

โรงแรม เลอืกพัก APARTMENT HOTEL MIMARU TOKYO ทัง้หมด 8 แหง่ 

ผูเ้ดนิทาง เริม่ตน้ 4 ทา่น ขึน้ไป รถโดยสาร Alphard / Grand Hiace แบบสว่นตัว 

สายการบนิ THAI AIRWAYS - บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ - สมัภาระโหลด 30 กก. - สมัภาระตดิตวั 7 กก. 

ขาไป 
TG642 BKK-NRT 23:55-07:40 
TG682 BKK-HND 23:15-06:55  

ขากลบั 
TG643 NRT-BKK 11:45-17:05 
TG677 NRT-BKK 17:30-22:30 

 แถมฟร ีบัตรโดยสารรถไฟใตด้นิ Tokyo Metro 1 Day Pass (ใชไ้ด ้1 วนั) 

 แพ็คเกจรวมตั๋วเครือ่งบนิการบนิไทย, รถรับ-สง่ สนามบนิ, รถน าเทีย่วแบบสว่นตัว และ โรงแรม 3 คนื 

ผูใ้หญ ่ราคาเร ิม่ตน้ทา่นละ 42,290 บาท 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี มเีตยีงเสรมิ 37,800 บาท 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี ไมม่เีตยีงเสรมิ 31,790 บาท 
 



 

 

 

 

21:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิใหท้่านเช็คอนิทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ การบนิไทย THAI 

AIRWAYS น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กก. และสมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่ง 7 กก. 

 

เดนิทางออกจากสนามบนิสวุรรณภูม ิบนิตรงสู่สนามบนินารติะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยท่าน

สามารถเลอืกเทีย่วบนิขาไปไดต้ามตารางดา้นลา่งนี้  

 

ตารางเทีย่วบนิขาไป กรงุเทพฯ – โตเกยีว 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

TG642 23:55 07:40 +1 วนั 

TG682 23:15 06:55 +1 วนั 

 

 

 

 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตนิารติะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นรอขึน้รถทีจ่ดุนัดพบ  

รถมารับท่านตามเวลานัดหมาย เพือ่น าท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก โดยรถทีโ่ดยสารจะเป็นรถสว่นตัว 

ALPHARD หรอื HIACE ตามจ านวนผูเ้ดนิทาง 

โดยทา่นสามารถเลอืกพกัหอ้งพกัในเครอื APARTMENT HOTEL MIMARU TOKYO ได้

ท ัง้หมด 8 แหง่ ท ัว่กรงุโตเกยีว  

 MIMARU TOKYO UENO NORTH 

 MIMARU TOKYO UENO EAST 

 MIMARU TOKYO ASAKUSA STATION 

 MIMARU TOKYO STATION EAST 

 MIMARU TOKYO IKEBUKURO 

 MIMARU TOKYO GINZA EAST 

 MIMARU TOKYO UENO OKACHIMACHI 

 MIMARU TOKYO SHINJUKU WEST 

โดยจะเป็นอพารท์เมน้ตท์ ีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ท าเลด ีใจกลางยา่นส าคญั สะดวก 

สบาย เหมาะกบันกัทอ่งเทีย่วทุกกลุม่ ทุกวยั โดยเฉพาะกลุม่ครอบครวั ซึง่มหีอ้งหลากหลายแบบให้

ทา่นเลอืก มรีะบบรกัษาความปลอดภยั Free Wifi  เครือ่งครวั เครือ่งใชค้รบครนั 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

DAY 1 

DAY 2 

 



 

 

เมือ่ถงึโรงแรมทีพั่กแลว้ ท่านสามารถยืน่พาสปอรต์ และใบ Hotel Confirmation Voucher เพือ่ท าการ

เช็คอนิ 

อสิระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิที่ ทางบรษัิทไดแ้ถมใหใ้ช ้

เดนิทางท่องเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงโตเกียว (ทางบริษัทมีบริการวางแผนการท่องเที่ยว

กรงุโตเกยีว แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

 ใชร้ถสว่นตวัแบบ One Way Transfer จากสนามบนิ > โรงแรม พรอ้มคนขบัรถ ไมม่ไีกด ์

 

 

 

 

อสิระรบัประทานอาหารเชา้  (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

 โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนันีส้ามารถเปลีย่นแปลงสถานทีไ่ดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยจะสามารถ

ใชร้ถน าเทีย่วไดภ้ายในเวลา 10 ช ัว่โมง หรอื ภายในระยะทาง 300 กโิลเมตร ในบรเิวณพืน้ทีฟู่จ ินกิ

โก ้หรอืใกลเ้คยีง เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วไดอ้สิระและตรงตามใจทา่นมากขึน้  

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรบกวนแจง้รายละเอยีดกบัทางบรษิทัลว่งหนา้ 3 สปัดาห ์

เพือ่ใหท้างบรษิทัไดท้ าการแจง้เปลีย่นโปรแกรมใหค้นขบัรถทราบ และ หากทา่นตอ้งการรบัประทาน

อาหาร ณ รา้นอาหารทีต่อ้งมกีารจองโตะ๊ลว่งหนา้ สามารถตดิตอ่ทางบรษิทัใหด้ าเนนิการจองใหไ้ด้

เชน่กนั (ไมร่วมคา่อาหาร) 

DAY 3 

 



รถมารับทา่นตามเวลานัดหมาย เดนิทางออกจากโรงแรม มุง่หนา้สูบ่รเิวณภเูขาไฟฟจู ิใชร้ะยะเวลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี 

น าทา่นเทีย่วชมทะเลสาบคาวากจุ ิทะเลสาบคาวากจุ ิเป็นหนึง่ใน 5 ทะเลสาบซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟฟู

จ ิถอืเป็นทะเลสาบทีไ่ดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วมากทีส่ดุจากบรรดาทะเลสาบทัง้หมด ซึง่มตีน้ก าเนดิจาก

การระเบดิของภเูขาไฟฟจูใินอดตี จนท าใหล้าวาทีก่ระจายตัวออกมาปิดกัน้พืน้ทีเ่ดมิซึง่เป็นแมน่ ้า จนกลายเป็น

ทะเลสาบดังเชน่ทกุวนันี ้และในชว่งศตวรรษที ่16 ซึง่มกีารแสวงบญุอยา่งแพรห่ลายในพืน้ทีร่อบภเูขาไฟฟจู ิ

 

เจดยีแ์ดงชเูรโตะ Chureito Pagoda เป็นเจดยี ์5 ชัน้ บนเนนิเขาทีส่ามารถมองเห็นเมอืงฟจูโิยชดิะ และ

ภเูขาไฟฟจูใินระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดยีน์ีต้ัง้อยูบ่นศาลเจา้อาราครุะเซนเกน ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึสนัตภิาพปี 1963 ซึง่จากตัวอาคารหลักของศาลเจา้ตอ้งขึน้บันไดไปเกอืบ 400 ขัน้ นักท่องเทีย่วจะได ้

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟจูริ่วมกับเจดยี์ 5 ชัน้ โดยเฉพาะในชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีด่อกซากรุะบาน 

และฤดใูบไมร้ว่งจะเป็นจดุชมธรรมชาตทิีน่ยิมเป็นอยา่งยิง่ 

 

อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

และเทีย่วชมจุดไฮไลทท์ีส่ามารถมองเห็น ภาพววิภเูขาไฟฟจูคิูก่ับรถไฟชนิคันเซน คอื สถานีรถไฟฟจู ิ

(Fujisan Station) เนือ่งจากสถานีนี้เป็นอกี จุดถ่ายรูปภเูขาไฟฟจู ิทีนั่กท่องเทีย่วสว่นใหญ ่นยิมเดนิทางกันมา

เป็นจ านวนมาก  

 

เดนิทางสูโ่กเท็มบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ลต เอา้ทเ์ลตชือ่ดังประจ าภมูภิาคชบูแุหง่นี้ ตัง้อยูใ่นเมอืงโกเทมบะ 

จังหวดัชซิโูอกะ หนึง่ในพืน้ทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมรอบแนวภเูขาไฟฟจู ิทีน่ี่เป็นเอา้ทเ์ลตทีร่วมรา้นแบรนดเ์นมชือ่

ดังทัง้ในและต่างประเทศถงึ 210 รา้น นับเป็นพื้นที่เชงิพาณิชยท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดของแนวธรรมชาตอิันงดงาม ที่

กระจายตัวอยู่รอบภูเขาไฟฟจู ิซึง่เอา้ทเ์ลตแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้มาโดยมคีอนเซปตว์่า “เมอืงกลางป่า”  โดย

สถาปัตยกรรมสว่นใหญ ่และการวางผังของอาคารตา่งๆ ภายในเอา้ทเ์ลต ถูกจ าลองมาจากเมอืงประวัตศิาสตร์

ในทวปีอเมรกิาเหนือ พืน้ทีท่างเดนิสว่นใหญจ่ะเป็นแบบเปิดโลง่ เพือ่ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ดนิชอ้ปป้ิงท่ามกลาง

บรรยากาศเย็นสบายจากท าเลทีต่ัง้ซ ึง่แวดลอ้มไปดว้ยพืน้ทีธ่รรมชาตขินาดใหญ ่



 

เอา้ท์เลตแห่งนี้มีส ิง่อ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวแบบครบคัน และทันสมัย เพราะมีทั ้ง

พนักงานบรกิารทีส่ามารถสือ่สารภาษาจนีกับภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ป้ายแสดงขอ้มลูภาษาอังกฤษ 

จดุแลกเงนิ 12 สกลุเงนิ  ไวไฟฟร ีรา้นสว่นใหญเ่ปิดใหนั้กชอ้ปตา่งชาตสิามารถขอคนืภาษีได ้มศีนูยอ์าหาร 23 

แหง่ทีห่ลากหลายไปดว้ยประเภทอาหารจากท่ัวโลก และแน่นอนวา่มจีดุชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม และชัดเจน

ทีส่ดุมมุหนึง่ของจังหวดั 

อสิระรบัประทานอาหารเย็น (ไมร่วมในแพ็คเกจ) จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

น าทา่นเดนิทางถงึทีพั่ก และ อสิระท่องเทีย่วและพักผอ่นตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิ

ที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วตามยา่นตา่งๆ ทีน่่าสนใจของกรงุโตเกยีว (ทางบรษัิทมบีรกิารวาง

แผนการทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีว แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

 ใชร้ถสว่นตวัแบบ 10 ช ัว่โมง หรอืไมเ่กนิ 300 กม. พรอ้มคนขบัรถ ไมม่ไีกด ์

 

 

 

 

อสิระรบัประทานอาหารเชา้  (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

ใหท้า่นไดเ้ปิดประสบการณ์ท่องเทีย่ว กรุงโตเกยีว ดว้ยตัวคณุเอง กับยา่นดังตา่งๆ ของกรุงโตเกยีวทีม่ี

ชือ่เสยีงมากมาย โดยสามารถน าใบ Confirmation Voucher รถไฟฟ้าใตด้นิ Tokyo Metro 1 Day Pass สแกน 

QR Code ไดท้ีตู่อ้ัตโนมัตทิกุสถานเีพือ่แลกเป็นตั๋วรถไฟและใชเ้ดนิทางไดทั้นท ี 

ยา่นทอ่งเทีย่วกรงุโตเกยีวนัน้มหีลากหลายยา่นทีส่ าคัญทีข่อแนะน า เชน่  

ย่านชนิจูกุ  ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังกับหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังขนาดใหญ่มากมายนานาชนิด รวมถงึรา้น

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า BIG CAMERA รา้นรองเทา้ ABC MART รา้นขายยา รา้นเสือ้ผา้และกระเป๋า รวมถงึรา้นอาหารที่

ใหเ้ลอืกมากมาย รวมถงึรา้นคาเฟ่น่าน่ังมากมาย 

 

ยา่นฮาราจกู ุศนูยก์ลางของวยัรุน่ญีปุ่่ น เรยีกไดว้า่หากมแีฟชั่นอัพเดตทีน่ี่คอืทีแ่รก นอกจากนัน้ยังเป็น

ศนูยร์วมแฟชัน่สดุแนวตา่งๆ มากมายอกีดว้ย ยา่นนีห้าของทานงา่ยไมแ่พย้า่นอืน่ แตถ่า้เป็นคาเฟ่ น่ารักๆ สไตล์

ญีปุ่่ น รวมถงึของกนิของทานเลน่ นีค่อือกียา่นหนึง่ทีห่า้มพลาดเลยทเีดยีว 

DAY 4  

 



 

ยา่นชบิยูะ ยา่นศนูยก์ลางทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของกรงุโตเกยีว กับหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า สนิคา้ทันสมัย 

รา้นคา้มากมายรวมถงึจดุชมววิทีใ่ครๆก็ตอ้งมา เชน่ หา้แยกชบิยูา่ ส าหรับทา่นทีช่อบดืม่ชากาแฟ ความละเมยีด

สไตลญ์ีปุ่่ น ทีย่า่นชบิยูะคอือกียา่นทีห่า้มพลาดทเีดยีว 

 

ยา่นอากฮิาบาระ สวรรคข์องเหลา่โอตาค ุมังงะ มชีือ่มากมาย  สัมผัสวัฒนธรรมไอดอลญีปุ่่ น AKB48 

ศนูยก์ลางเมดคาเฟ่ของโลก ชอ้ปป้ิงสนิคา้จากการต์นูชือ่ดังมากมาย เครือ่งใชไ้ฟฟ้าสดุล ้า และเทคโนโลยสีดุ

คลู สมกับเป็นผูน้ าเทคโนโลยขีองโลก 

 

ยา่นกนิซ่า และรปปงง ิย่านหรูหรา ไฮโซของกรุงโตเกยีว ทีม่ีรา้นอาหารแบบญีปุ่่ นมากมาย แมจ้ะ

ไมใ่ชร่า้นใหญโ่ต แต่เต็มไปดว้ยความพถิพีถัินแบบญีปุ่่ น และเป็นทีน่ยิมของคนญีปุ่่ น ทีเ่รยีกไดว้า่ถา้มโีอกาส

ตอ้งมาทานใหไ้ด ้

 

ยา่นอเุอโนะ  ยา่นสดุฮติและมชีือ่เสยีงและรูจั้กเป็นอยา่งดขีองนักท่องเทีย่ว ทีย่่านอเุอโนะใครทีช่อบ

สนิคา้มอืสองคณุภาพดทีีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย หา้มพลาดเลย และยังมตีลาดปลาอาเมโยโกะกับอาหารทะเล และ 

ผลไมส้ดที่มีมาใหเ้ลือกมากมาย รวมถึงตกึม่วงทาเคยะ ที่หลายคนคุน้เคยกับขนมของฝากที่มีมากมาย 

รา้นอาหารเดน่คอืรา้นซชู ิใครเป็นสายนีห้า้มพลาดเลยทเีดยีว 

 



ยา่นอาสาคุสะ ย่านเก่าแก่และมชีือ่เสยีงของกรุงโตเกยีวทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งมาชมความสวยงามและ

ไหวพ้ระทีว่ดัอาสาคสุะ ชมความสวยงามของแมน่ ้าสมุดิะ แมน่ ้าขนาดใหญท่ีไ่หลพาดผ่านกรุงโตเกยีวเรือ่งชอ้ป

ป้ิงยา่นนีอ้าจจะไมเ่ดน่ แตร่า้นอาหารมากมาย ทัง้ของหวาน อาหารคาว ขนมปัง รา้นกาแฟ เป็นตน้ 

 

ยา่นเรยีวโกค ุ ยา่นนีอ้าจจะไมคุ่น้หคูนไทยมากนัก แตน่ีค่อืยา่นเกา่แกท่ีค่รัง้หนึง่ในยคุเอโดะ ยา่นนี้คอื

ศนูยร์วมเลยทเีดยีว ทีย่่านเรยีวโกคุท่านจะไดเ้รยีนรูว้ัฒนธรรมทีส่นุกและน่าสนใจของญีปุ่่ นมากมาย เชน่การ

เลน่ซโูม ่เป็นตน้ รา้นของกนิถงึรา้นจะเล็กแตเ่ต็มไปดว้ยคณุภาพ และบางรา้นยังไดอ้อกรายการทวีญีปีุ่ น รวมถงึ

ไดรั้บรางวลัมามากมาย 

 

ยา่นอเิคบคุโุระ ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่เีสน่หแ์ละส าคัญของกรุงโตเกยีว ยา่นอเิคบคุโุระเต็มไปดว้ยรา้นคา้ชัน้

น าและทอ้งถิน่มากมาย เช่น หา้ง Sunshine ที่มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืกซือ้โดยเฉพาะเด็กๆ กับ Pokemon 

Center ขนาดใหญ ่Sunshine Aquarium กับ อควาเรยีมทีใ่หญแ่ละสวยงาม ตกึยนูโิคลข่นาดใหญท่ีเ่หลา่แฟน

ของยูนิโคล่ตอ้งหา้มพลาด รา้นขายเสือ้ผา้แนวกฬีา รา้นขายรองเทา้ รา้นขายของที่ระลกึสโมสรฟุตบอลใน

ญีปุ่่ น รา้น Kamo ทีย่่านนี้มใีหห้มด ทีส่ าคัญของเยอะ หมดชา้ รา้นของกนิไม่ต่างจากย่านชอ้ปป้ิงมใีหเ้ลอืก

มากมาย ทีเ่รยีกไดว้า่ละลานตาทเีดยีว 

 

**ในกรณีทีจ่องแพ็คเกจบรษิทั ทางบรษิทัมบีรกิารแนะน ารา้นอาหารตวัละครลบัชือ่ดงัของ

กรุงโตเกยีวทีเ่รยีกไดว้า่ อรอ่ยแนน่อนไวค้อยแนะน าลูกคา้ทุกทา่นทีเ่รยีกไดว้า่ ถา้ไดไ้ปทานรบัรอง

ชอบแนน่อน 

ในกรณีทีต่อ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วไปยงั สวนสนุก Tokyo Disneyland หรอื Tokyo Disney 

Sea สามารถตดิตอ่ สอบถามเพือ่ซือ้บตัรไดท้ ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษิทั  

   

 

 ไมม่รีถสว่นตวับรกิารในวนันี ้



 

 

 

อสิระรบัประทานอาหารเชา้  (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย จนถงึเวลาเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมทีพั่ก  

รถมารับท่านตามเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางจากโรงแรม สูส่นามบนินานาชาตนิารติะ โดยรถรับสง่

สว่นตัว  

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตนิารติะ หลังจากนัน้เช็คอนิทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS 

เดนิทางออกจากสนามบนินานาชาตนิารติะ โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS สัมภาระโหลดใตท้อ้ง

เครือ่ง 30 กโิลกรัม สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่ง 7 กโิลกรัม พรอ้มบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง โดยท่าน

สามารถเลอืกเทีย่วบนิขากลับไดต้ามตารางดา้นลา่งนี้ 

 

ตารางเทีย่วบนิขากลบั นารติะ – กรงุเทพฯ 

เทีย่วบนิ ออก ถงึ 

TG 643 11:45 17:05 

TG 677 17:30 22:30 

 

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ และมคีวามสขุ 

 

 ใชร้ถสว่นตวัแบบ One Way Transfer จากโรงแรม > สนามบนิ พรอ้มคนขบัรถ ไมม่ไีกด ์

 

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

 

 

 

 MIMARU TOKYO UENO NORTH 

 MIMARU TOKYO UENO EAST 

 MIMARU TOKYO ASAKUSA STATION 

 MIMARU TOKYO STATION EAST 

 MIMARU TOKYO IKEBUKURO 

 MIMARU TOKYO GINZA EAST 

 MIMARU TOKYO UENO OKACHIMACHI 

 MIMARU TOKYO SHINJUKU WEST 

 

 

 

 

DAY 5 

 



APARTMENT HOTEL MIMARU TOKYO 

เลอืกพกัไดท้ ัง้หมด 8 แหง่ ในเรทราคาเดยีวกนั 

แพ็คเกจ 5 วนั 3 คนื ราคาเร ิม่ตน้ตอ่ทา่น 

เดนิทางวนันี ้- 30 เมษายน 2566 

จ านวน รถสว่นตวั ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีงเสรมิ  
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

เด็ก ไมม่เีตยีง  
(อายไุมเ่กนิ 6 ปี) 

4 ทา่น ALPHARD 42,290 บาท 37,800 บาท 31,790 บาท 

5 ทา่น HIACE 39,700 บาท 35,290 บาท 30,500 บาท 

6 ทา่น HIACE 39,200 บาท 34,790 บาท 29,100 บาท 

7 ทา่น HIACE 37,390 บาท 32,940 บาท 27,990 บาท 

8 ทา่น HIACE 37,350 บาท 32,900 บาท 27,500 บาท 

 ราคานีเ้ป็นราคาเริม่ตน้ซึง่ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามชว่งเทศกาลตา่ง ๆ หรอื ชว่ง High 

Season โปรดเช็คอกีคร ัง้ขณะท าการจอง 

 ราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิตา่งประเทศ 

 ไมส่ามารถใชร้าคานีไ้ดใ้นชว่ง 23 มนีาคม - 18 เมษายน และ 1 - 8 พฤษภาคม เนือ่งจากเป็นชว่ง

วนัหยดุยาวของญีปุ่่ น 

 

APARTMENT HOTEL MIMARU TOKYO 

เลอืกพกัไดท้ ัง้หมด 8 แหง่ ในเรทราคาเดยีวกนั 

แพ็คเกจ 5 วนั 3 คนื ราคาเร ิม่ตน้ตอ่ทา่น 

เดนิทาง 9 พฤษภาคม - 30 กนัยายน 66 

จ านวน รถสว่นตวั ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีงเสรมิ  
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

เด็ก ไมม่เีตยีง  
(อายไุมเ่กนิ 6 ปี) 

4 ทา่น ALPHARD 40,300 บาท 36,250 บาท 30,400 บาท 

5 ทา่น HIACE 37,700 บาท 33,700 บาท 28,900 บาท 

6 ทา่น HIACE 37,200 บาท 33,200 บาท 27,490 บาท 

7 ทา่น HIACE 35,390 บาท 31,390 บาท 29,390 บาท 

8 ทา่น HIACE 35,350 บาท 31,250 บาท 25,700 บาท 

 ราคานีเ้ป็นราคาเริม่ตน้ซึง่ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามชว่งเทศกาลตา่ง ๆ หรอื ชว่ง High 

Season โปรดเช็คอกีคร ัง้ขณะท าการจอง 

 ราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิตา่งประเทศ 



 

 

 

 

APARTMENT HOTEL MIMARU TOKYO 8 แหง่ 

กรณีเขา้พกัตรงกบัวนัดงัตอ่ไปนี ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

เดอืน วนัที ่ เพิม่ทา่นละ/ตอ่คนื 

เดอืนกมุภาพนัธ ์66 
1,2,3,23,24,25 320 บาท 

4 650 บาท 

เดอืนมนีาคม 66 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17 320 บาท 

4,11,18,19,20,21,22,23,24 650 บาท 

25,26,27,28,29,30,31 1,100 บาท 

เดอืนเมษายน 66 

22,28,30 320 บาท 

11,12,13,14,15 650 บาท 

10,29 1,100 บาท 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,600 บาท 

เดอืนพฤษภาคม 66 
1,2,13,20,27 320 บาท 

3,4,5,6 1,100 บาท 

เดอืนมถินุายน 66 3,10,17,24 320 บาท 

เดอืนกรกฎาคม 66 
1,2,3,4,5,6,7,8,15,22,23,24,25,26,27,28,30,31 320 บาท 

16,29 650 บาท 

เดอืนสงิหาคม 66 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,16,17,18,20-31 320 บาท 

5,11,12,13,14,15,19 650 บาท 

เดอืนกนัยายน 66 
2,9,15,23,30 320 บาท 

16,17 650 บาท 



อตัราคา่บรกิารรวม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิสายการบนิ THAI AIRWAYS เสน้ทาง กรงุเทพฯ <> นารติะ 

- บรกิารโหลดสมัภาระ ขาไปและขากลับ ทา่นละ 30 กโิลกรัม  

- ถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 7 กก. 

- คา่ทีพั่ก 3 คนื ณ โรงแรมทีท่า่นเลอืกขา้งตน้ 

- คา่บรกิารรถรับ-สง่ สว่นตัวระหวา่งสนามบนิ – โรงแรม – สนามบนิ 

- บัตรรถไฟฟ้าใตด้นิ Tokyo Metro 1 Day (ใชเ้ดนิทางได ้1 วนั) 

- บรกิารรถทอ่งเทีย่วแบบสว่นตัว พรอ้มคนขบัรถ 1 วนั ไมเ่กนิ 10 ชัว่โมง ตามเสน้ทางทีร่ะบ ุ

- คา่น ้ามันรถ และคา่จอดรถตามจดุบรกิารตา่งๆ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก และคา่อาหารมือ้อสิระ 

- คา่ใชจ้า่ยทีอ่ยูน่อกเหนอืทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขา้งตน้ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทฯ์ 

- ประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล และ ประกันสขุภาพกรณีตดิเชือ้โควดิ 

- ทปิส าหรับคนขบัรถ ทา่นละ 500 เยน (สามารถใหไ้ดต้ามความพงึพอใจ ไมบ่ังคับ) 

- ไมร่วมไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวร ์

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ (ถา้ม)ี 

 

เดนิทางกบัสายการบนิ THAI AIRWAYS รบัการบรกิารเต็ม

รปูแบบ ในราคาเดยีว ท ัง้โหลดสมัภาระ ทา่นละ 30 กโิลกรมั 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั  

ทีน่ ัง่กวา้งปรบัเอนได ้พรอ้มบรกิารหมอนและผา้หม่ 
 

ขอเพยีงแคจ่องกบัเรา รบับรกิารสดุพเิศษ กบัการวางแผนทอ่งเทีย่วทีม่บีรกิารแนะน ารา้นอาหาร หรอื

คาเฟ่ทีเ่ป็นทีน่ยิม และปรบัเปลีย่นแผนการเดนิทางไดอ้ยา่งอสิระ 

 

กรณีทีท่า่นซือ้แพ็คเกจ พรอ้มต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หากทา่นสนใจโปรแกรมตามเอกสาร รบกวนสง่หนา้พาสให้

ทางบรษิทัโดยเร็วทีส่ดุ เพือ่ล็อคทีน่ ัง่ต ัว๋เครือ่งบนิตามวนั

เวลาเดนิทางดงักลา่ว เนือ่งจากทีน่ ัง่ราคาตามทีเ่สนอ ในแต่

ละเทีย่วบนิ แตล่ะวนั มจี านวนจ ากดั  

ต ัว๋อาจจะหมดภายในไมก่ ีช่ ัว่โมง หรอืไมก่ ีว่นั ซึง่ทางบรษิทัไมส่ามารถควบคมุได ้



โปรแกรมเทีย่ว การเดนิทาง และ โรงแรม สามารถพดูคยุ

และปรบัเปลีย่นไดใ้นภายหลงั 

 

**PASSPORT ของทา่นตอ้งมอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

ในวนัทีเ่ดนิทาง กรณุาตรวจสอบใหแ้นช่ดักอ่นการจอง** 

 

 

 

1. สามารถสอบถามรายละเอยีกเพิม่เตมิ โดยทา่นสามารถ แอดไลน ์sweetbeetravel2 หรอื โทร 094-

324-8008 และ 02-2783064 และ e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 

2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองตั๋วเครือ่งบนิและทีพั่กให ้โดยทางบรษัิทจะท า

การจองตั๋วเครื่องบนิพรอ้มส่ง booking การจองตั๋วไปใหเ้พื่อตรวจเช็ค ค าน าหนา้นาม, ชือ่ และ 

นามสกุล ถูกตอ้งตรงตามหนา้หนังสอืเดนิทางหรอืไม่ พรอ้มตรวจสอบวันเวลาเดนิทาง เสน้ทางบนิอกี

ครัง้ 

3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตสง่ใบเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย โดยจะเรยีกเก็บคา่ตั๋วเครือ่งบนิ และ คา่มัดจ าทีพั่ก

บางสว่นกอ่น โดยทีห่ลังจากลกูคา้ไดช้ าระตามใบเรยีกเก็บมาแลว้ ทางบรษัิทจะท าการออกตั๋วเครือ่งบนิ

ใหทั้นทแีละสง่ตั๋วเครือ่งบนิใหท้างไลน์ หรอื อเีมล ์ภายใน 1 ชั่วโมง และหลังจากนัน้จะท าการสง่ใบ 

Confirmation Voucher จากทางโรงแรมให ้

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอกีครัง้กอ่นเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนัน้กอ่น

เดนิทาง 10 วันทางบริษัทจะท าการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบนิ, ใบ Hotel 

Confirmation Voucher และ คูม่อืการทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   

 

 

ในกรณทีีต่อ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 28 วนั  

โดยบรษัิทขอสงวนสทิธิด์เูป็นกรณีไป วา่สามารถท าไดห้รอืไม่ เพราะตอ้งดเูงือ่นไขรายละเอยีด

ของตั๋วเครือ่งบนิ และโรงแรมทีท่ าการจองวา่สามารถยกเลกิไดห้รอืไม ่ 

หากสามารถยกเลกิ หรอืเลือ่นไดท้างบรษัิทยนิดทีีจ่ะยกเลกิหรอืเลือ่นใหแ้บบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารจองแพ็คเกจ 

การยกเลกิแพ็คเกจ 



1. MIMARU TOKYO UENO NORTH 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Apartment 4 Single Beds 37 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Family Apartment 2 Single Beds + 1 Bunk Bed 34 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Deluxe Family Apartment 4 Single Beds + 1 Bunk Bed 52 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 
โรงแรมอยูห่า่งจากสถาน ีUeno Station Iriya Exit เดนิเทา้ประมาณ 8 นาท ี

 

 
 

2. MIMARU TOKYO UENO EAST 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Apartment 4 Single Beds 38 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Family Apartment 2 Single Beds + 1 Bunk Bed 39 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Apartment (Sofabed) 2 Single Beds + 2 Sofa Bed 38 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Japanese Apartment 2 Single Beds + 2 Futon 40 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Dog-friendly Apartment 4 Single Beds 38 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Connecting Japanese Apartment 6 Single Beds + 2 Futon 78 m2 ผูใ้หญ ่8 ทา่น เด็ก 4 ทา่น 

 
โรงแรมอยูห่า่งจากสถาน ีUeno Station Iriya Exit เดนิเทา้ประมาณ 3 นาท ี

 

 
 



 

3. MIMARU TOKYO ASAKUSA STATION 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Family Apartment 2 Single Beds + 1 Bunk Bed 35 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

River View Family Theater 
Apartment 

2 Single Beds + 1 Bunk Bed 35 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Two-Bedroom Suite 4 Single Beds + 1 Bunk Bed 52 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

River View Two-Bedroom 
Theater Suite 

4 Single Beds + 1 Bunk Bed 53 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Deluxe Two-Bedroom Suite 4 Single Beds + 2 Bunk Bed 71 m2 ผูใ้หญ ่8 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 
Asakusa Station Number 4 Exit(Ginza Line) 1-minute walk 

 

 
 

 

4. MIMARU TOKYO STATION EAST 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

2 Bedroom Apartment 4 Single Beds 
41-46 

m2 
ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

1 Bedroom with Bunk bed 
2 Single Beds + 1 
Bunk Bed 

39-41 
m2 

ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

2 Bed Theater Room with Bunk 
Bed 

 47 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Connecting Apartment  84 m2 ผูใ้หญ ่8 ทา่น เด็ก 4 ทา่น 

2 Bedroom Accessible 4  46 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 
Hatchobori Station (Hibiya Line・JR Keiyo Line) 2-minute walk 

 

 
 

 



 

5. MIMARU TOKYO IKEBUKURO 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Apartment 4 Single Beds 40 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Japanese Apartment 2 Single Beds + 2 Futon 39 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Loft Bed Apartment 2 Loft Beds + 1 Futon 39 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Two-Bedroom Suite 4 Single Beds + 1 Bunk Bed 58 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 
JR Ikebukuro 5-minute walk 

 

 
 

 

6. MIMARU TOKYO GINZA EAST 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Family Apartment 2 Single Beds + 1 Bunk Bed 39 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Family Theater Apartment 2 Single Beds + 1 Bunk Bed 41 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Loft Bed Theater Apartment 2 Single Beds + 2 Loft Bed 38 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Theater Apartment 4 Single Beds 42 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Deluxe Family Apartment 4 Single Beds + 1 Bunk Bed 55 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 
Shintomicho Station Number 1 Exit (Elevator Exit) (Tokyo Metro Yurakucho Line) 

3-minute walk 
 

 
 
 

 



7. MIMARU TOKYO UENO OKACHIMACHI 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Apartment 4 Single Beds 38 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Family Apartment 2 Single Beds + 1 Bunk Bed 35 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Deluxe Japanese Apartment 
2 Single Beds + 2 Futon + 1 
Bunk Bed 

49 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

One-Bedroom Apartment 6 Single Beds 64 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 
Ueno Okachimachi Station A1 Exit (Toei Oedo Line) 3-minute walk 

 

 
 
 

8. MIMARU TOKYO SHINJUKU WEST 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Family Apartment 2 Single Beds + 1 Bunk Bed 40 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Apartment 4 Single Beds 40 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Japanese Apartment 2 Single Beds + 2 Futon 42 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Deluxe Apartment 6 Single Beds 58 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Deluxe Japanese Apartment 
2 Single Beds + 2 Futon + 
1 Bunk Bed 

60 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 
Tochomae Station A2 Exit (Oedo Line) 8-minute walk 

 

 
 
 


