
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

** ชมความสวยงามของ “ดอกซากรุะ” หนึ�งสญัลกัษณ์ของญี�ปุ่น ณ เมืองมัตสึดะ 

** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวที� สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเลื�อน 

** ชมเทศกาลบา้นหิมะ พร้อมการจดัแสดงไฟที�สวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival” 

** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 

** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํJาแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั0น 

** บริการท่านดว้ยนํJาดืOมทีOญีOปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดนิทาง QR-QT, VQ-VW, VXกมุภาพนัธ์ - R มีนาคม V]W^ 
(หากท่านมจีองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ 
QT.^` น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั0น 3 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 5 เคานเ์ตอร์ C โดย สาย

การบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ0นเครื�อง 
2V.R] น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบินที� TG 682 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 

วนัทีOสอง ชมซากรุะ ณ เมืองมัตสึดะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สก ีรีสอร์ท (ลานสก)ี - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่
อัJน 

0W.]5 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั0นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 จากนั0นนาํท่านชมเทศกาล “มัตสึดะ ซากรุะ” (Matsuda Sakura Matsuri) หรือเทศกาลชมดอกซากรุะบานที�ญี�ปุ่น 
เป็นเทศกาลที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งในการท่องเที�ยวญี�ปุ่น จดัขึ0นบนเนินเขาเมืองมตัสึดะ และเป็นสถานที�แรกๆที�ดอก
ซากรุะเริ�มบานในประเทศญี�ปุ่ น ใหทุ้กท่านไดตื้�นตาไปกบัซากรุะ 5 สายพนัธ์ุคือ โคซุซากรุะ และคาวาซุซากรุะ ที�
ปลูกลดหลั�นไล่ไปตามความสวยงามของเนินเขา สีชมพขูองซากรุะตดักบัสีเหลืองของแปลงดอกนาโนะฮานะได้
อยา่งลงตวั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศที�สวยงาม  
นาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื�อนาํท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องสั0น 1L นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื�อให้
ท่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ0าจืดขนาดใหญ่ที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
เมื�อกวา่ N,LLL ปีที�แลว้ 

เทีOยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํท่านไดส้ัมผสัความสนุกสนานบน “สกีรีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรม

ฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเลื�อนหิมะ ฯลฯ หรือเลือก
พกัผ่อนอิริยาบถกบัการนั�งจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื0อของที�
ระลึกหลากหลายเวอร์ชั�น เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆที�มีลาน
หิมะสีขาวซึ� งมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเลื�อน 
SLEDGE ไม่รวมอุปกรณ์สกี)  
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ0 าที�เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที�ใชเ้วลาอนัยาวนาน 
ในการไหลลงมาสู่พื0นดินและซึมไปยงับ่อนํ0 าแต่ละบ่อ ดงันั0นนํ0าที�อยูใ่นบ่อจะเป็นนํ0 าที�ใสสะอาดและสดชื�นมาก ใน
ปี 1985 สถานที�แห่งนี0ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งนํ0 าจากธรรมชาติที�ดีที�สุดของญี�ปุ่นอีกดว้ย 
� พกัทีO HOTEL JUST ONE หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

เยน็  � รับประทานอาหารคํOา ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!! ทานขาปูยกัษ์ อนัขึJนชืOอของญีOปุ่น แบบไม่อัJน 
 พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี0  ท่านจะไดส้มัผสักบั การอาบนํ0าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพื�อผอ่นคลายความ

เมื�อยลา้ การอาบนํ0าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบ
การเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
วนัทีOสาม เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - ซาโนะ เอาท์เลต็ - เทศกาลบ้านหิมะ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั0นนาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ที�ยงัคงไวซึ้� งวฒันธรรมและกลิ�นอายในสมยัเอโดะ 

บรรยากาศของเมืองนี0 ท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อนตั0งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกวา่ไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้
สมัผสัความเป็นญี�ปุ่นแบบดั0งเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ 
นาํท่าน เดินทางต่อกนัที� “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที�มีชื�อเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซึ� ง
เป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี�ปุ่นดั0งเดิมถึง 55 ร้าน ร้านขายลูกกวาดใน
ตรอกนี0จะส่งต่อรสชาติที�คุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัที�ผ่านไป เมื�อใครกต็ามไดล้องยา่งกา้วเขา้ไปใน
ร้านเหล่านี0  จะรู้สึกว่าตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครั0 ง สถานที�แห่งนี0 เป็นที�ที�ทาํให้ผูค้นทุกรุ่นตื�นเตน้ ทั0งเด็กๆ ที�ไม่
คุน้เคยกบัลูกกวาดแบบดั0งเดิมและผูใ้หญ่ที�อยากรําลึกถึงความหลงั 

เทีOยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั0นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เสื0อผา้ เป็นตน้ เพื�อใหท่้านไดช้อ้ปปิ0 ง และเลือกซื0อของฝากอยา่งเตม็ที�  
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ “เทศกาลบ้านหิมะ” (Yunishigawa Kamakura Festival) จดัขึ0นที� Yunishikawa Onsen ของ
เมืองนิกโก ้จงัหวดัโทะชิงิ เทศกาลนี0 ท่านจะไดช้มความสวยงามของบา้นหิมะ และมีการจดัแสดงไฟในช่วงเยน็ให้
บรรยากาศมีความโรแมนติก และสวยงามตลอดริมแม่นํ0 า และยงัมีลานกิจกรรมลานสกีใหท่้านไดเ้ล่น อาทิ กระดาน
เลื�อน เป็นตน้ (ไม่รวมค่าอุปกรณ์) 
� รับประทานอาหารคํOาแบบอสิระ เพืOอให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 � พกัทีO NASU MID CITY HOTTEL หรือเทยีบเท่าระดบั ^ ดาว 

    
 
วนัทีOสีO หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - มหานครโตเกยีว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว German 

Village 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณที�อดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเมื�อหลายร้อยปีก่อน เป็น
บา้นชาวนาญี�ปุ่นโบราณที�มุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝั�งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบา้น
โบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื�อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดรั้บการขึ0นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษสิ์�งปลูกสร้างอนั
ทรงคุณค่าของชาติ ซึ�งในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดรั้บการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขาย
ของที�ระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พื0นเมือง ร้านอาหารและที�พกัแบบญี�ปุ่นเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยว ปัจจุบนัมีนกัท่องมา
เยี�ยมชมหมู่บา้นนี0กวา่ 1.2 ลา้นคนต่อปี  
จากนั0นนาํท่านชมความสวยงามของใบไมเ้ปลี�ยนสี ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ จงัหวดัฟุ
กุชิมะ เป็นหุบเขาที�อยูติ่ดกบัแม่นํ0 าโอะกะวะ ไดรั้บการจดัให้เป็นอนุสรทางธรรมชาติที�มีความสาํคญั ในภาษาพูด
ทอ้งถิ�นคาํว่า เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หินนี0 ก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี และกลายเป็น
หอคอย จึงเป็นที�มาของชื�อโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา)  ที�ชั0นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา ซึ� งถูกปกคลุมดว้ย
ใบไมเ้ปลี�ยนสีในฤดูใบไมร่้วง สีสนัที�ตดักนัระหวา่งหินและตน้ไมเ้ป็นภาพที�สวยงามอยา่งยิ�ง ท่านสามารเที�ยวชมทั0ง
สองฝั�งไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนที�สร้างไวพ้าดผา่น 

เทีOยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพื�อเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอนัดับหนึ� งของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ� งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดินกนัขวกัไขว่ 
ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื0อผา้
, รองเทา้แฟชั�น และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื0อ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
จากนั0นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดับไฟฤดู
หนาว” การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ 5ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที�นี�ยิ�งใหญ่ที�สุดในจงัหวดั
จิบะและถือเป็น “หนึ�งในสามการประดบัประดาไฟที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 

 � รับประทานอาหารคํOาแบบอสิระ เพืOอให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

    
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
วนัทีOห้า วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ตลาดปลาซึกจิิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตีJ (หุ่นกนัดัJม) - 

ห้างสรรพสินค้าอควาซิตีJ - ออิอนพลาซ่า 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วัดอาซากุสะ” วดัที�ไดชื้�อวา่เป็นวดัที�มีความศกัดิu สิทธิu  และไดรั้บความ
เคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ� งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที�ศกัดิu สิทธิu  ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซึ� งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั0งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั0ง
ของโคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ� งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุด
ของวดั ที�มีชื�อว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที�ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื�อว่า 
“ถนนนากามิเซะ” ซึ� งเป็นที�ตั0งของร้านคา้ขายของที�ระลึกพื0นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น 
รองเทา้ พวงกุญแจที�ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซื0อเป็นของฝากของที�ระลึก และนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ 
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ0 าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่ง
สญัญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� 55 พฤษภาคม 5www โดยหอนี0 มีความสูง xN3 เมตร 
สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ� งมีความสูง xLL เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ใน
นครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง wwN เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที�บรรจุเทคโนโลยแีนว
หนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุ่าที�เตม็ไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  
จากนั0นนาํท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจ
กลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งนี0นบัเป็นที�ที�มีชื�อเสียงมากที�สุด และเป็นที�รู้จกักนัดีว่าเป็นหนึ�งในตลาดปลาที�ใหญ่
ที�สุดในโลกอีกดว้ย เนื�องจากมีการซื0อขายสินคา้ทะเล ตลาดนั0นมีปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยงั
เป็นแหล่งร้านอร่อยชื�อดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหารทะเลนานาชนิด 

เทีOยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดปลาซึกจิิ (มอบค่าอาหารท่านละ Q,]00 เยน) 
จากนั0นนาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปปิ0 งชื�อดงัอีกแห่งของญี�ปุ่นซึ� งตั0งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที�ออกเดทของหนุ่ม
สาวญี�ปุ่นที�ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที�สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที�พาดผา่นจากโอ
ไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตั0งตระหง่านอยู ่รวมทั0ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั�น
ญี�ปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว  
นาํท่านเดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” ซึ� งเป็นอีกหนึ� งสถานที�ถูกสร้างขึ0นมาเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวทั0ง
ชาวญี�ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิ0 งขนาดใหญ่ที�มีร้านคา้ต่างๆ มา
รวมตวักนัอยู่ถึง 1w3 ร้าน ท่านจะได้ชม “หุ่นยนต์ GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-` Unicorn Gundam” ตวัโตเท่า



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ขนาดจริง ยืนรอตอ้นรับท่านที�ดา้นหนา้ของหา้ง ที�เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของสถานที�แห่งนี0  อีกทั0งยงัมี “GUNDAM 
Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที�จะบอกผา่นความยิ�งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั�วโลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม)  
และนาํท่านเดินทางสู่“ห้างสรรพสินค้าอควาซิตีJ (Aquacity Odaiba)” ภายในเต็มไปดว้ยร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ 
เสื0อผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที�มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั0น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ที�
รวบรวมเมนูราเมนหลากหลายชนิดจากทั�วประเทศญี� ปุ่น นอกจากนี0 ยงัมีลานไม้ชมวิวตั0 งอยู่ด้านหน้าของ
หา้งสรรพสินคา้ที�สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน  
จากนั0นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี�ปุ่ น ผลไม ้และ
อาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท้่านเลือกซื0อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื�อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 � รับประทานอาหารคํOาแบบอสิระ เพืOอให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

                   
 

วนัทีOหก  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
``.V` น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบนิไทย เที�ยวบินที� TG 6WQ 
`].V] น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
เป็นตน้ อีกทั0งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี0อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั0ง ไดต้ามความเหมาะสมทั0งนี0 ยงัคงไวซึ้�ง
ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที�ยวเป็นสาํคญัโดย 
มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เดนิทาง  QR-QT, VQ-VW, VX กมุภาพนัธ์ - R มีนาคม 2]W^ 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ0นไป 

ผู้ใหญ่ ^�,T`` บาท 
เดก็อายุ �-QQปี / มีเตียง  ^],T`` บาท 
เดก็อายุ V-W ปี / ไม่มีเตยีง ^^,T`` บาท 
พกัเดีOยวจ่ายเพิOม (จากราคาผู้ใหญ่) W,``` บาท 
ไม่ใช้ตั�วเครืOองบิน ลด (ทัJงเดก็และผู้ใหญ่) -Q],``` บาท 

เดก็ทารก อายุตํOากว่า V ปี (ณ. วนัเดนิทาง) เช็คราคาตั�วก่อนทําการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนีJประกอบด้วย V ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม (ไม่รวมถึงตั�วเครื�องบิน)  

5.ค่าตั�วเครื�องบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ�มตามกฎหมาย) 
 
อตัราค่าบริการนีJรวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม �% + หกั ณ ที�จ่าย N%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตั�วเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั0นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ0ามนัที�สายการบินเรียกเกบ็ (คาํนวณ ณ วนัที� 3/11/5wx5) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 5 หรือ N ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเดก็อายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 5,LLL,LLL บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ wLL,LLL บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง Q ท่าน 
o นํ0าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั0งหมด 3 วนั) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการนีJไม่รวม 
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ0 าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (NL กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย � วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ0ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 5,LLL เยน (ประมาณ xLL บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั0น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงืOอนไขการสํารองทีOนัOง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมดัจําท่านละ Q`,``` บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 5L วนั มิฉะนั0นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง ^Q-R] วันก่อนเดนิทาง ยดึมัดจําท่านละ ],``` บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง VQ-^` วันก่อนเดนิทาง ยดึมัดจําท่านละ Q`,``` บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ ]`% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ Q``% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีOชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า W เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีOไม่สามารถทานได้, ทีOนัOงทีOต้องการ, และเลขทีOสะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 1w วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงืOอนไขและข้อกาํหนดอืOนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิu ในการเลื�อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ�ากวา่ 5L ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1w วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั�วเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้เรื�อง
ไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ0นจากตั�วเครื�องบินดงักล่าวได ้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั�วทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ0นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตั�วเครื�องบินขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี0  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั0งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิu  ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน

ค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบ

เหมาขาดเช่นกนั ดงันั0นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํใหท่้านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการ
ไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั0นในประเทศญี�ปุ่ น
นั0น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� Q กรกฏาคม พ.ศ.V]]W และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้1w วนั (หาก
ผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 1w วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่าตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั0นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ� งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิu ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั0งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึงไกด์
จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหน้าที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิu ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิu ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่างๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหน้าที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิu ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั0งนี0 ทางบริษทัฯ จะยึดถือและ
คาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั0งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


