
 

 

 
 

 
 

 
            

** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” 
** พิเศษ!!! ให้ท่านไดท้าน “สตอเบอร่ีสดๆ” รสหวานท่านละ 1 แพค็ 
** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ 
** “ไข่ด าอายุยืน7ปี” ความเช่ือท่ีเล่ากนัรุ่นสู่รุ่น หากท่านไดท้านไข่ด า1ใบนั้น สามารถต่ออายไุด ้7ปี  
** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วดัโทไดจ”ิ ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมยา่นดงั ชินจูกุ, ชินไซบาชิ 
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าดื่มทีญ่ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 27 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562 (วนัปีใหม่) /  
    29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2562 (วนัปีใหม่) 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตัว๋ค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ 
20.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ ์ 



 

 

 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ600 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น ้าด่ืมบนเคร่ือง มือ้เช้า ส าหรับทุกท่าน ] 

 

วนัที่สอง วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
 น าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บ

ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก  
และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ น าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนับหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็น
จุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้ 
รองเท้าแฟชั่น และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั 

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟจิู ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนานใน
การไหลลงมาสู่พ้ืนดิน และซึมไปยงับ่อน ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด และสดช่ืนมาก 
ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถ้กูเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของ
ญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนน
เซ็น เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัที่สาม สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - เทศกาลประดับไฟฤดู
หนาว Nabana no Sato 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไดส้มัผสัความสนุกสนานบน “สกรีีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์
บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพกัผอ่นอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆท่ีมีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉาก
หลงั (รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเล่ือน SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี) 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” 
เพ่ือใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้ าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิด
ของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีท่ีแลว้  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร และ สตรอเบอร่ี ท่านละ 1 แพค็ 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดาน”ิ (โดยรถบสั) หุบเขานรก ท่ีเกิดข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เม่ือหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน ้ าร้อนผดุข้ึนมาจากใตดิ้น น ้ าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก ามะถนัอยู่
ดว้ยโดยความร้อนของน ้ าท่ีผดุข้ึนมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่จะ
มีสีด  าสนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่า “กินไข่ด าหน่ึงฟองจะท าใหอ้ายยุนืข้ึนเจด็ปี” จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ 
“Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดบัไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของ
ช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่
ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่น 
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 

  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัที่ส่ี  เมืองนารา - วดัโทไดจ ิ- ปราสาททองคนิคาคุจ ิ - ย่านกิออง - ย่านสถานีคาวารามาชิ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “เมอืงนารา” เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่น เพ่ือชม “วดัโทไดจ”ิ สร้างข้ึนในปี 743 เพื่อแสดง
บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้ ดา้นล่างมี “ทวารบาล” 
ท่ีแกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วิหารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระ
ไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถกูสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 เน่ืองจาก
ของเดิมนั้นถกูไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งน้ี และ
เพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายท่ีปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติท่ี “สวนกวาง” 
น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัว่า “คนิคาคุจ”ิ ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องโชกุนในสมยั
โบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้ า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี



 

 

เยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้ า
คลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้ าอีกหน่ึงหลงั ใหท่้านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่นนานาชนิดท่ียา่น “กอิอง” ยา่นเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ท่ียงัคงลกัษณะ
บา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ท าใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีละ
ลึกอยา่งยิง่ จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านสถานีคาวารามาชิ” อยูบ่นถนนชิโจ มีลกัษณะเป็นถนนเสน้ยาวทอดยาวจาก
ตะวนัออกไปตะวนัตกจุดศนูยก์ลางจุดตดักนัของถนนชิโจและคาวารามาชิ ทั้งยงัถือเป็นถนนท่ีเป็นหวัใจของ
เกียวโตเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นถนนสายหลกัของเมืองท่ีคึกคกัและเนืองแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวจากทั้งในและ
ต่างประเทศอยา่งหนาตา ซ่ึงมีหา้งสรรพสินคา้ข้ึนช่ือท่ีรู้จกักนัดีในหมู่นกัท่องเท่ียว อาทิ Daimaru, Takashimaya 
และ Fujii Daimaru ท่ีรวมสินคา้สรรพส่ิงทั้ง สินคา้แฟชัน่, อาหารรวมทั้งสินคา้ทัว่ไปท่ีรวมไวท้ั้งหมดในท่ีเดียว
เรียกไดว้่าไปเดินชอ้ปป้ิงท่ีน่ีท่ีเดียวคุณจะไดพ้บกบัสินคา้ทั้งเกียวโตอยา่งครบครัน 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี HOTEL HEWITT KOSHIEN หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัที่ห้า ปราสาทโอซาก้า  - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องเจา้เมืองในสมยั
โบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบว่าเคยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงั
โบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้ าขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกนัการรุกรานจาก
ขา้ศึก จากนั้นน าท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดั
บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้



 

 

มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง 
นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ย่านชินไซบาชิ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,000 เยน) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นริงคุทาวน์ เพ่ืออิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ยใน “ริงคุเอาท์เลท็” แหล่งรวบรวม
สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, 
Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, 
Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ใหท่้าน
เดินเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพสูง และน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น
ขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบนิคนัไซ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัที่หก สนามบินคนัไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
00.10 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ611 
04.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น ้าด่ืมบนเคร่ือง มือ้ค ่า ส าหรับทุกท่าน ] 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 



 

 

เดนิทาง  27 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562 (วนัปีใหม่)  /  
29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2562 (วนัปีใหม่) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  49,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 47,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

 

 @ที่นั่งตัว๋กรุ๊ป สายการบินจะจดัที่นัง่เป็นกลุ่มแบบครอบครัว  

โดยท่ีลกูค้าจะไม่สามารถเลือกท่ีน่ังได้ ท้ังนีห้ากลกูค้ามีความต้องการซือ้ระบุหมายเลขท่ี
น่ัง โดยมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังนี ้
**(อย่างไรกต็ามเป็นไปตามหน้าจอท่ียงัคงว่างอยู่ด้วย)** 

 ที่นั่ง QUIET ZONE HOT SEAT (LONG LEG SEAT) 
 >> ช าระเพ่ิม 1,600 บาท/เท่ียว (ท่ีนัง่แถว 7) 

 ที่นั่งปกต ิQUIET ZONE 
        >> ช าระเพ่ิม 500 บาท/เท่ียว (ท่ีนัง่แถว 8,9,10,11,12,13,14) 
 **ที่น่ัง QUIET ZONE ไม่อนุญาติให้เด็กอายตุ ่ากว่า 10 ปีน่ัง** 

 ที่นั่ง HOT SEAT โซนปกต ิ((LONG LEG SEAT)  
>> ช าระเพิ่ม 1,500 บาท/เที่ยว (ท่ีนัง่แถว 15,16,17,34,35) 

**ทีน่ั่ง HOT SEAT ไม่อนุญาติให้เด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี, ผู้ใหญ่อายุเกนิ 65 ปี, สตรีมีครรภ์หรือผู้พิการ นั่ง** 



 

 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัท่ี 20/2/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมอืงไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 



 

 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


