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วันที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

� สนามบนิสุวรรณภมิู – สนามบนิคันไซ     

� 
สนามบนิคันไซ – วัดโทไดจ ิ– ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานาโนะ ซา
โตะ (อิลูมเินชั�น) – นาโงย่า 

  - 
TOKYO DAIICHI NISHIKI HOTEL 

NAGOYA  

� 
นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟูจเิทน็ – เรียนชงชา –  
ทะเลสาบยามานากะ    

LAKE YAMANAKA SUN PLAZA  
HOTEL    ONSEN 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮัคไค – พพิิธภณัฑ์บะหมี�ถ้วยกึ�ง
สําเร็จรูป – ช้อปปิ�งชินจูกุ – โตเกียว   - 

SHIMBASHI TAGOYAMA TOKYO 
REI HOTEL  

5 
อิสระฟรีช้อปปิ�งตลอดทั �งวัน หรือ เลือกซื �อทวัร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  

(ไม่รวมค่าตั�วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื�อซิตี�ทัวร์เสริม  - - 
SHIMBASHI TAGOYAMA TOKYO 

REI HOTEL  

6 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เล็ตมอลล์ – สนามบนินาริตะ – 
กรุงเทพฯ  -   

 

เที�ยวครบสตูร เส้นทางไฮไลทข์องญี�ปุ่ น!! 
เที �ยวเมืองหลวงเก่าของญี �ปุ่ นชมวดัดงัแห่งเกียวโต 

สนุกไปกบักิจกรรมท้าลมหนาว ชมแสงสี ตระการตา 

ช้อปปิ� งจุใจ พกัออนเซน็ � คืน พร้อมทานขาปู!! 

 

 ชาบ ูชาบ ูสไตล์ญี�ปุ่ น 

 บุฟเฟ่ตข์าป ู

มกราคม ����  

ราคาสดุคุ้ม เริ �มต้น  35,900 - 
TG 622 BKK – KIX  23.15 – 06.25 
TG 677 NRT – BKK 17.35 – 22.30 
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20.00  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 4 ประตูทางเข้าที� 3 สายการ

บินไทย เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าที�บรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขึ�นเครื�อง 

23.15  ออกเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 6�� 
 

 

 

06.25 เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นําท่านเดนิทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี�ปุ่ นสรา้งขึ�นเมื�อ ปีค.ศ. 710 ก่อนจะย้าย

เมอืงหลวงไปอยูเ่กยีวโต นาราเป็นเมอืงหลวงอยูเ่พยีง 75 ปีเท่านั �น แต่ช่วงเวลาสั �นๆ นี�  =>ศลิปะ 

วฒันธรรม ความเชื�อ ระบบการปกครอง กลบัหยั �งรากลกึเป็นรากฐานสาํคญัของประเทศญี�ปุ่ นตราบ

จนปัจจุบนั เมอืงเงยีบสงบแหง่นี�ยงัม ีแหล่งมรดกโลกถงึ 8 แหง่   

นําท่านเดนิทางเขา้สู ่วดัโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วดัสาํคญัที�สดุของเมอืงนารา =>

ทางเขา้วดัสงา่งามดว้ย ซุม้ประตใูหญ่ ที�มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรบั หลงัคาเป็น สถาปัตยกรรมชิ�นงาม–

สมยัคามาครูะ สร้างขึ�น ปี ค.ศ. 743 นมสัการขอพรพระพุทธรปูองคใ์หญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วย

สมัฤทธิ �สูงถงึ 16.2 เมตร หนัก 500 ตนั เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ที�สุดในโลก ประดษิฐาน วิหาร

หลวงพ่อโต ซึ�งหลงัเดมิถกูไฟไหม ้และ สรา้งขึ�นใหม่ถงึ 2 ครั �ง วหิารปัจจุบนัมขีนาด เพยีง 2 ใน 3 

ของหลังเดิม แต่ยงัได้ชื�อว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ที�สุดในโลก จุดเด่นอยู่ที�การใช้ซุงขนาดใหญ่ มา

รวมกนัเป็นเสา บรเิวณสวนของวดัจะไดเ้พลนิเพลนิกบักวางแสนเชื�องที�มจีาํนวนมาก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ�งจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกี�ยว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ที�มชี ื�อเสยีง

และไดร้บัความเคารพสงูสดุในบรรดาศาลเจา้อนิารวิ่า ��,��� แห่งทั �วญี�ปุ่ น สมัผสัความสงา่งาม โท

รอิ ิหรอื ซุ้มประตูญี�ปุ่ นโบราณ จํานวนมากกว่าหมื�นคู่ ตั �งเรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอ ิ

รวมแล้วความยาวประมาณ �,��� เมตร  ณ ศาลเจ้าแห่งนี� ที�เราท่านคุน้ตาด้วย เสา ไมส้แีดง ใน

ฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ี�ใหญ่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่ น ไดร้บั

ความนิยมจากชาวญี�ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื�องพันธุ์ดอกไม้หรือ ลักษณะของการจัดสวน

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – นาบานาโนะ ซาโตะ (อิลูมิเนชั �น) – นาโงย่า 
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ดอกไม้ ซึ�งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจัดดอกไม้ที�แตกต่างกนัออกไป ภายในยงัมีห้องปรบัอุณหภูมิ

สาํหรบัดอกไมซ้ึ�งนํามาจากเมอืงรอ้น รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล 

เชน่ ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซื�อตั �ว

เพิ�มเพื�อขึ�นสู่จุดชมววิของหอคอย เพื�อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้

ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงที �ใช้ประดบัประตาเตม็พื�นที � ไฟประดบัที �นี�ถือ

เป็นหนึ�งในสิบไฟประดบัที �สวยงามที�สดุของญี �ปุ่ นเลยทีเดียว 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเขา้สู่ที�พกั นาโงย่า ณ TOKYO DAIICHI NISHIKI HOTEL NAGOYA หรอื

เทยีบเทา่  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลที�ใหญ่ที�สดุในญี�ปุ่ น คนญี�ปุ่ น

เชื�อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูรอ้นจะทําให้เพิ�มพลงัได ้ สําหรบัที�นี�  นอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลที�ใหญท่ี�สดุแลว้ ยงัสามารถเลอืกซื�อของฝากที�ข ึ�นชื�อของที�นี�ไดอ้กีดว้ย  เช่น 

พายปลาไหล  หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ที�เกี�ยวกบัปลาไหล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกี ใหท้่านตื�นตาตื�นใจกบัลานสกหีมิะขนาดใหญ่ ซึ�งเป็นลานสกอีนัดบัหนึ�ง

ของจงัหวดัยามานาช ิอสิระท่านสนุกสนานกบัการเล่นหมิะหรอืถ่ายรปูท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน

สุดแสนคลาสสคิ ราคาทวัรไ์ม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด (ค่าบริการโดยประมาณ เช่าสกี

เซต็ 4,500 เยน, เช่าสโนวบ์อรด์เซต็ 4,000 เยน, สโนวส์เลต็ 1,200 เยน) 

จากนั �นสมัผสัวฒันธรรมแบบญี�ปุ่ นแท้ๆ  นําท่านเขา้รว่ม เรียนชงชา ดื�มดํ�าไปกบัสนุทรยีแ์หง่การชง

ชาอกีหนึ�งเอกลกัษณ์ของชาวญี�ปุ่น ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการดื�มชาสไตลญ์ี�ปุ่ นแท้ๆ  ในพธิชีงชาอนั

เตม็ไปดว้ยกลิ�นอายแบบญี�ปุ่ น 

สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ที�พกั ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN PLAZA  

HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 3 นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟจิูเทน็ – เรียนชงชา – ทะเลสาบยามานากะ 
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คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารคํ�า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นํ�าแร่สไตล์ญี�ปุ่น หรอืที�เรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื�อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี�ปุ่ นยงัเชื�อกนัว่าการ

อาบนํ�าแรน่ั �นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั �นนําท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนํ� าธรรมชาติ ที�เกิดจากเวลาแสน

ยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทิี�ไหลซมึลกึลงพื�นพภิพซมึซบับรเิวณที�ลุ่มทาํให้

เกดินํ�าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนํ�าในแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม 

ในปี ค.ศ. ���� สถานที�แห่งนี�ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น �ใน��� อนัดบัแหล่งนํ�าจากธรรมชาตทิี�ดทีี�สุด

ของญี�ปุ่ น ท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงต่างๆ และสินคา้เกษตรกรรมที�ชาวบ้านนํามาขาย

ระหว่างทางได ้มาากมายในหมูบ่า้นแหง่นี� 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑบ์ะหมี�ถ้วยกึ�งสาํเรจ็รปู “นิชชนิคพันู้ดเดลิ” ซึ�งในปี ���� “คณุโมโมฟุ

กุ อนัโดะ” เป็นผูค้ดิคน้ผลติบะหมี�กึ�งสาํเรจ็รปูไดเ้ป็นครั �งแรกในโลก ในนาม “Nissin Cup Noodles” 

จนได้รบัการยกย่องเป็นบิดาแห่งอุตสาหกรรมบะหมี�กึ�งสําเรจ็รูป  ใหท่้านเรยีนรูว้ธิกีารผลติบะหมี�

ของนิชชนิ นอกจากนั �นใหท้่านได ้ทดลองทําบะหมี�ถ้วย ด้วยตวัท่านเอง อกีทั �งยงัให้ท่านไดว้าด

ถว้ยบะหมี�ที�มถีว้ยเดยีวในโลกเป็นของทา่นเองได ้

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศนูย์กลางมหานคร เดนิทางสูย่่าน ช้อปปิ� งชินจกู ุตื�นตาตื�น

ใจกบับรรยากาศที�คราครํ�าดว้ยผูค้นมากมาย นําท่านสมัผสับรรยากาศยา่นชอ้ปปิ� งชื�อดงัของญี�ปุ่น 

เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที�ถกูตาถูกใจ ยา่นชอ้ปปิ� งที�มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ�งของโตเกยีว ถูก

ขนานนามว่า ศนูย์กลางที�สองแห่งนคร ศนูยร์วมรา้นคา้จดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล์ รวม

ไปถงึรา้นสนิคา้ชื�อดงัเป็นที�นิยมทั �งชาวญี�ปุ่น และนักท่องเที�ยวที�มาเยอืนร้าน ��� เยนเท่ากนัหมด 

(ยงัไม่รวมภาษี �%)  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจับจ่ายเลือกซื�อสินค้าถูกใจ อาทิ สินค้า     

แบรนด์เนมชื�อดงั อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจติอล หรอืสนิค้าเอาใจคุณผู้หญิง เสื�อผ้า

แฟชั �นวยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื�องสําอางค์ยี�ห้อดังของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO 

KANEBO, SK–II ในราคาถกูกว่าเมอืงไทย 

DAY 4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮคัไค – พิพิธภณัฑบ์ะหมี �ถ้วยกึ �งสาํเรจ็รูป – ช้อปปิ� งชินจูก ุ– 

โตเกียว 



หนา้ 5 / 9 

 

**อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ที�พกั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํ�ายา่นชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบยู่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะนําการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซื�อทวัรพิ์เศษเที�ยว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท            

เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําทา่นเดนิทางมุ่งหน้าสู ่โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท่้านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแหง่ความ

หฤหรรษ์อนัยิ�งใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยเนื�อที�ได้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดิสนีย์แลนด์ มกิกี�เมา้ส ์ที�พูดได้คล่องทั �งภาษาญี�ปุ่ น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพื�อนการ์ตนูมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื�นตา

กบั WESTERNLAND ตื�นเต้นกบัการล่องเรอืผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกบัการนั �งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการ นั �งรถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิ�มกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมอืงแร่

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที�จะนําเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต ์

ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื�อง TOY STORY และเครื�องเล่นนานาชนิดอันตื�นเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอยา่งเตม็ที� พรอ้มเลอืกซื�อหาสนิคา้ที�ระลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบั

ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

ของวอล์ทดิสนีย์ที�ท่านชื�นชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

ต้องชาํระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพิ�มเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 5 
โตเกียว – อิสระฟรีช้อปปิ� งตลอดทั �งวนั หรือ เลือกซื�อทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

ราคาตั �วผู้ใหญ่ท่านละ �,���.- บาท, เดก็ตํ�ากว่า �� ปี ท่านละ �,���.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง) 

หรือ เลือกซื�อซิตี�ทวัรเ์สริม 



หนา้ 6 / 9 

 

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ที�พกั โตเกียว ณ SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่กวนอมิอนัศกัดิ �สทิธิ �ที�มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ�ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที�เคารพสกัการะของชาวญี�ปุ่น  รวมถงึนักท่องเที�ยวที�มา

เยอืนประเทศญี�ปุ่ น วดัอาซากสุะ เป็นวดัเก่าแกข่องมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตคูามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร มนํี�าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรปูเกบ็ไว้เป็นที�ระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซื�อของที�ระลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดินชมิขนมอร่อย ๆ ขึ�นชื�อของย่านนี� เช่น

ขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รบุกรอบหลากหลายรสชาต ิเป็นตน้  

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดนิทางสู ่ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ ซึ�งมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื�อเลอืกชมทั �งสนิคา้ที�นําเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี�ปุ่นซึ�งล้วนแต่มคุีณภาพเหมาะสมกบั

ร า ค า  อ า ทิ  ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื�น ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

 

 

 

DAY 6 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า � ปี 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

� – �� ม.ค. 35,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 

�� – �� ม.ค 37,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 

�� – �� ม.ค. 37,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 

�� ม.ค. – � ก.พ. 38,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 ค่าที�พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , คา่อาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่านํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษมีลูคา่เพิ�ม 7%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   
 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํทา่นละ 15,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนที�เหลือทั �งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 
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เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผู้สูบ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 
 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 
�� วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  


