
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
            

** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” 
** พิเศษ!!! ใหท่้านไดท้าน “สตอเบอร่ีสดๆ” รสหวานท่านละ 1 แพค็ 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** สัมผสักล่ินอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ท่ียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เม่ือสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี  
** ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมยา่นดงั ชินจูกุ, ชินไซบาชิ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 (วนัปีใหม่)  
(หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ 
20.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  
 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ600 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ด่ืมบนเคร่ือง ม้ือเช้า ส าหรับทุกท่าน ] 
 

วนัทีส่อง วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกจิิ - ย่านชินจูก ุ- ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  



 น าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บ
ความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และน า
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ น าท่านสู่ “ตลาดปลาซึกจิิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา,ผกั
และผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ในบรรดาตลาดคา้ส่งท่ีกระจายอยูใ่นโตเกียวนั้น ตลาดปลาแห่งน้ี
นบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมี
การซ้ือขายสินคา้ทะเลกวา่ 2000 ตนัต่อวนั ในปี 2016 นั้น คาดวา่จะมีการยา้ยตลาดแห่งน้ีไปยงั Toyosu ตลาด
แห่งใหม่ภายในตลาดนั้นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด เป็นตลาดท่ีคึกคกัอยูเ่กือบตลอดเวลา และ
ค่อนขา้งยุง่ในบางช่วงเวลา จะมีรถสกูตเตอร์ขบัไปมา รวมทั้งรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งปลา ทั้งคนซ้ือและคนขายจะ
ดูเร่งรีบ ท าใหเ้ป็นสเน่ห์ดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้แวะเวยีนมาเท่ียวชม ภายในตลาดนั้นเป็นเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนภายนอกซ่ึงมีร้านคา้ปลีกและร้านอาหารตั้งเรียงรายเป็นจ านวนมากและส่วนภายในซ่ึงเป็นบริเวณท่ีร้านคา้
ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการปรมูลปลาทูน่าท่ีมีช่ือเสียง 

  รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ 

และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน
เลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็น
ตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของ
ญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 



    
 

วนัทีส่าม สก ีรีสอร์ท (ลานสก)ี - ปราสาทมตัสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไดส้ัมผสัความสนุกสนานบน “สกรีีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์
บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพกัผอ่นอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆท่ีมีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก
หลงั (รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเล่ือน SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี) 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร และ สตรอเบอร่ี ท่านละ 1 แพค็ 
น าท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สัญลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมี
ผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิทท าให้มีฉายาวา่ ปราสาทอีกาด า จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่นนานา
ชนิด ท่ี “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ทียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างท่ี
เป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ท าใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีละลึกอยา่งยิง่ 

  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีส่ี่  ไร่วาซาบิไดโอะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาล
ประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิไดโอะ” ต่ืนตาต่ืนใจกบั “ตน้วาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลูก
และการน ามาท าเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซ้ือขนมและของท่ีระลึกท่ีท ามาจากวาซาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม 
“ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแถบน้ีเท่านั้น อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงาม
ของแปลงวาซาบิตามอธัยาศยั กนัเอง จากนั้นน าท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาใน
อดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 
ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ ใหท้่านเลือกชมและซ้ือ



สินคา้พื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบ
ของบา้นโบราณ และกล่ินไอในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมสถานท่ีพิเศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญ่ีปุ่นโบราณ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no 
Sato” เพื่อชม เทศกาลประดับไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาว
ในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติดอนัดบั1
ของญ่ีปุ่น (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห้่า ปราสาททองคนิคาคุจ ิ- ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เลท็ - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีอยูข่องโชกุน
ในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ่ี์ปุ่นโบราณท่ีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้
อยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนื
น ้าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
น าท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดับนถนนความ
ยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้
เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีให้
เลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี  
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นริงคุทาวน์ เพื่ออิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ยใน “ริงคุเอาท์เล็ท” แหล่งรวบรวม
สินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกวา่ 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 ใหท้่าน



เดินเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพสูง และน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น
ขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
วนัทีห่ก สนามบินคนัไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ 
00.10 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ611 
04.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

[ เสริมด้วยบริการ>> เซ็ตอาหารร้อนเมนูไก่+น า้ด่ืมบนเคร่ือง ม้ือค า่ ส าหรับทุกท่าน ] 
 

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

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

เดนิทาง  28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 (วนัปีใหม่) 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  49,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 47,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

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



 

 @ทีน่ั่งตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดทีน่ั่งเป็นกลุ่มแบบครอบครัว  

โดยท่ีลูกค้าจะไม่สามารถเลือกท่ีนั่งได้ ท้ังนีห้ากลูกค้ามคีวามต้องการซ้ือระบุ
หมายเลขท่ีนั่ง โดยมค่ีาใช้จ่ายเพ่ิมเติมดังนี ้
**(อย่างไรกต็ามเป็นไปตามหน้าจอท่ียงัคงว่างอยู่ด้วย)** 

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

 ทีน่ั่งปกติ QUIET ZONE 
        >> ช าระเพิ่ม 500 บาท/เท่ียว (ท่ีนัง่แถว 8,9,10,11,12,13,14) 
 **ทีน่ั่ง QUIET ZONE ไม่อนุญาติให้เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปีน่ัง** 
 

 ทีน่ั่ง HOT SEAT โซนปกติ ((LONG LEG SEAT)  
>> ช าระเพิ่ม 1,500 บาท/เท่ียว (ท่ีนัง่แถว 15,16,17,34,35) 

**ทีน่ั่ง HOT SEAT ไม่อนุญาติให้เด็กอายุต ่ากว่า 15 ปี, ผู้ใหญ่อายุเกนิ 65 ปี, 
สตรีมีครรภ์หรือผู้พกิาร น่ัง** 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (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 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 



o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 
 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

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

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

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



o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


