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สิทธิพเิศษ!! มดัจ ำก่อน 30 พ.ย.น้ี รับส่วนลดทนัที 2,000.-ทุกท่ีนัง่ 
** เก็บอ่ิมไม่อั้น “สตอเบอร่ีสดๆในสวน” ใหท่้ำนไดฟิ้นเฟอร์ 
** ชมควำมงำมของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO 
** ชอ้ปป้ิงสินคำ้แบรนดเ์นมยำ่นดงั ชินจูกุ, ชินไซบาชิ 
** ชมหมู่บำ้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ำมกลำงหุบเขำท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** ชม "ปราสาทมตัสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่ำเป็น 1 ใน 3 ปรำสำทท่ีมีควำมสวยงำมท่ีสุด 
** สัมผสับรรยำกำศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมควำมงำมของทะเลสำบอาชิ ณ อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่  
** ใหท่้ำนไดผ้อ่นคลำย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริกำรท่ำนดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่ำนละ 1ขวด/วนั 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ขำออก ประตู 2 เคำน์เตอร์ C 

โดย สำยกำรบินไทย  เจำ้หนำ้ที่ คอยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.59 น. เหินฟ้ำสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง / เวลำทอ้งถ่ินจะเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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วนัทีส่อง ไร่สตรอเบอร์ร่ี - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ 
07.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจำกผำ่นขั้นตอนศุลกำกรเรียบร้อยแลว้ 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ใหท้่ำนล้ิมรสควำมอร่อย หอมหวำนกบัสต

รอเบอร์ร่ีจำกไร่ ใหท้่ำนอ่ิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจำกน้ีท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท์ี่
ท  ำจำกสตรอเบอร์ร่ีสดในฟำร์ม ไม่วำ่จะเป็น ขนมพำยสตรอเบอร์ร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอ
เบอร์ร่ี, สตรอเบอร์ร่ีอบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย ใหท้่ำนไดรู้้กรรมวิธีในกำรปลูกสตรอ
เบอร์ร่ีของชำวญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง น ำท่ำนชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดำ้น
นอกไม่รวมค่ำเขำ้ปรำสำท) สร้ำงขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องเจำ้เมืองในสมยัโบรำณ ตวัปรำสำทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่
บนเนินเขำที่ไดมี้กำรส ำรวจและพบวำ่เคยเป็นที่ตั้งของพระรำชวงัโบรำณมำก่อน ลอ้มรอบดว้ยก ำแพง
หินแกรนิตขนำดมหึมำ และคูน ้ ำขนำดใหญ่ เพือ่ป้องกนักำรรุกรำนจำกขำ้ศึก 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ตลาดคุโรมง” เป็นตลำดที่มีช่ือเสียงและเก่ำแก่มำกที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซำกำ้ จน
ไดรั้บสมญำนำมวำ่เป็นครัวของโอซำกำ้กนัเลยทเีดียว มีบรรยำกำศภำยในเป็นทำงเดินเล็กๆทอดยำวประมำณ 
600 เมตร 2 ขำ้งทำงจะเตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ต่ำงๆ ขำยทั้งของสดและแบบพร้อมทำน มีของกินเล่นและอำหำร
พื้นเมืองมำกมำยหลำยชนิดใหไ้ดชิ้มกนั อยำ่งของสดเช่น ซำชิมิ ซูชิ และหอยนำงรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลำ
ไหลยำ่ง ปลำหมึกยำ่ง หอยเชลยำ่ง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ชินไซบาชิ” ยำ่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ
เมืองโอซำกำ้ เพลิดเพลินกบักำร ชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ำกดับนถนนควำมยำวกวำ่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้ำนคำ้และ
หำ้งสรรพสินคำ้เรียงรำยกนัตลอดสองขำ้งทำง กบัสินคำ้มำกมำย ทั้งเส้ือผำ้เก๋ๆ กระเป๋ำน่ำรักๆ รองเทำ้แฟชัน่
สวยๆ เคร่ืองส ำอำง และสินคำ้ IT ทั้งหลำย Ipod กลอ้ง นำฬิกำ Mp3 มีให้เลือกและชมกนัมำกมำยหลำกหลำย
แบบบนถนนเสน้น้ี 
 รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 

  พกัที่ MITSUI GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่าม ปราสาททองคนิคาคุจิ - ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกอิองมาจ ิ- ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ - เทศกาลประดบัไฟ
ฤดูหนาว NABANA NO SATO 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวำ่ “คนิคาคุจิ” ปรำสำทที่สร้ำงขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องโชกุน
ในสมยัโบรำณ ตั้งตระหง่ำนกลำงสระน ้ ำ โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นโบรำณที่ไดรั้บกำรดูแลและอนุรักษไ์ว้
อยำ่งดีเยีย่ม ตวัปรำสำทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกำยระยบัยำมกระทบแสงอำทิตย ์เงำปรำสำททำบลงบนผนื
น ้ ำคลำ้ยกบัมีปรำสำทใตน้ ้ ำอีกหน่ึงหลงั ใหท้่ำนไดเ้ก็บภำพอยำ่งใกลชิ้ดกบัตวัปรำสำทและบรรยำกำศโดยรอบ 
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงชม “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือ ศาลเจ้ากิออง เป็นอีกหน่ึงศำลเจำ้ที่มีช่ือเสียงในเกียวโต ถูก
สร้ำงขึ้นประมำณ 1,350 ปีก่อน ศำลเจำ้น้ีตั้งอยูใ่นยำ่นกิอองและยำ่นฮิกำชิยำม่ำ 
ดำ้นหนำ้ของอำคำรหลกัน้ีเป็นศำลำที่มีโคมไฟหลำยร้อยอนัแขวนอยู ่ถำ้ในช่วง
เยน็ๆจะมีกำรเปิดไฟที่โคมสวยงำมมำก โคมแต่ละอนัไดม้ำจำกกำรบริจำคของ
ร้ำนคำ้ต่ำงๆในเกียวโต และใหท้่ำนชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ นนำนำชนิดที่ 
“ย่านกิอองมาจิ” ยำ่นเก่ำแก่ของเมืองเกียวโต ทียงัคงลกัษณะบำ้นเรือนและ
ส่ิงก่อสร้ำงที่เป็นสไตลโ์บรำณไวไ้ดอ้ยำ่งดี ท  ำใหไ้ดบ้รรยำกำศที่เหมำะแก่กำรถ่ำยรูปไวเ้ป็นที่ละลึกอยำ่งยิง่ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัวำ่ศำลเจำ้แดงหรือศำลเจำ้จ้ิงจอกเป็นศำลเจำ้

ชินโต(Shinto)ที่มีควำมส ำคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจำกประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสำประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขำ้งหลงัศำลเจำ้จ  ำนวนหลำยหม่ืนตน้จนเป็นทำงเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขำอินำริ ที่ผูค้น
เช่ือกนัวำ่เป็นภูเขำศกัสิทธ ์โดยเทพอินำริจะเป็นตวัแทนของควำมอุดมสมบูรณ์ กำรเก็บเก่ียวขำ้ว รวมไปถึง
พชืผลไร่นำต่ำงๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กำย(บำ้งก็วำ่ท่ำนชอบแปลงร่ำงเป็นจ้ิงจอก) จึงสำมำรถพบเห็น
รูปป้ันจ้ิงจอกมำกมำยดว้ยเช่นกนั ศำลเจำ้แห่งน้ีมีควำมเก่ำแก่มำกถูกสร้ำงขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้ำงเมืองเกียวโตซะอีก 
คำดกนัวำ่จะเป็นช่วงประมำณปีค.ศ. 794 หรือกว่ำพนัปีมำแลว้ จำกนั้นใหทุ้กท่ำนเพลิดเพลินกบั “Nabana no 
Sato” เพือ่ชม เทศกาลประดับไฟ ที่น่ีนอกจำกตอนกลำงวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยำมค ่ำคืนของช่วงฤดูหนำว
ในทุกๆปียงัประดบัไฟอยำ่งสวยงำมในธีมต่ำงๆหลำกหลำยโซน ซ่ึงเป็นงำนจดัแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1
ของญี่ปุ่ น (เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาวจัดขึน้ระหว่าง ตลุาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 

  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  พกัที่ YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่ี่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจนิยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองมตัสึโมโต้ - ออิอนพลาซ่า 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บำ้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น ำท่ำนชมสถำนที่พเิศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ควำมสำมำรถและพยำยำมของชนชำติญี่ปุ่ นโบรำณ หมู่บำ้นที่ไดรั้บเลือกจำกองคก์ำร ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่ำนจะไดพ้บกบับำ้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้ำจำกค ำวำ่ กสัโช ซ่ึง
แปลวำ่พนมมือ ตำมรูปแบบของบำ้นที่หลงัคำชนัถึง 60 องศำ มีลกัษณะคลำ้ยสองมือที่พนมเขำ้หำกนั ตวับำ้นมี
ควำมยำวประมำณ 18 เมตร และมีควำมกวำ้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้ำงของบำ้นสร้ำงขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงควำมแขง็แรงสำมำรถรองรับหิมะที่ตกมำอยำ่งหนกัในช่วงฤดูหนำวไดดี้ ใหอิ้สระท่ำนเดินชม
ควำมสวยงำมของหมู่บำ้นแห่งน้ีตำมอธัยำศยัจนถึงเวลำนดัหมำย  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น ำท่ำนสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้ำ่แห่งเมืองทำคำยำมำในอดีต (ไม่รวมค่ำเขำ้ชมดำ้นใน) เป็นทั้งที่

ท  ำงำน และที่อยูอ่ำศยัของผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ
กำวำ่ ในสมยัเอโดะ หรือกวำ่ 300 ปีที่แลว้ ใหท้่ำนเลือกชมและซ้ือสินคำ้พื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” 
ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบำ้นเรือน และร้ำนคำ้น่ำรักๆ ที่ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบำ้นโบรำณ และกล่ินไอในสมยัเอโดะ
กวำ่ 300 ปีก่อน ใหท้่ำนไดเ้ก็บบรรยำกำศอนัน่ำประทบัใจ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” และ
อิสระชอ้ปป้ิง “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคำ้นำนำชนิด ไม่วำ่จะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอำหำรนำนำ
ชนิดใน ซุปเปอร์มำร์เก็ต ใหท้่ำนเลือกซ้ือสินคำ้และของฝำกไดต้ำมอธัยำศยั 

   
  รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 

 พกัที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 
 

วนัทีห้่า ปราสาทมตัสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - ภูเขาไฟฟูจ ิ- โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดำ้นนอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อวำ่เป็น 1 ใน 3 ปรำสำทที่มีควำม

สวยงำมที่สุดของญี่ปุ่ น ที่สำมำรถรอดพน้กำรถูกท ำลำยจำกเพลิงของสงครำมมำไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปรำสำทมี
ผนงั ที่ทำดว้ยสีด ำสนิทท ำใหมี้ฉำยำวำ่ ปรำสำทอีกำด ำ จำกนั้นใหท้่ำนชอ้ปป้ิง ซ้ือของที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ นนำนำ
ชนิด ที่ “ถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปรำสำท ทียงัคงลกัษณะบำ้นเรือนและส่ิงก่อสร้ำงที่เป็นสไตลโ์บรำณไว้
ไดอ้ยำ่งดี ท  ำใหไ้ดบ้รรยำกำศที่เหมำะแก่กำรถ่ำยรูปไวเ้ป็นที่ละลึกอยำ่งยิง่ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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 จำกนั้นน ำท่ำนขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่ำนอยูเ่หนือเกำะญี่ปุ่ นดว้ยควำมสูง 3,776 เมตรจำกระดบัน ้ ำทะเล 
น ำท่ำนขึ้นชมควำมงำมกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขำไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทำงอุทยำนฯอนุญำต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) ) น ำท่ำนเดินทำงสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ ำที่เกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำไฟฟูจิ ที่
ใชเ้วลำอนัยำวนำน ในกำรไหลลงมำสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้ ำแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ ำที่อยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้ ำที่ใส
สะอำด และสดช่ืนมำก ในปี 1985 สถำนที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ ำจำกธรรมชำติที่
ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 
 พกัที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทำนขำปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบไม่อั้น 

 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ ำแร่ หรือ เรียกอีกอยำ่งวำ่ออน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ กำรอำบน ้ ำแร่ จะท ำให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภำพ
ดี, ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ และยงัช่วยในระบบกำรเผำผลำญของร่ำงกำยอีกดว้ย 

 

   
 

วนัทีห่ก ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - มหานครโตเกยีว - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพ
โตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูกุ 

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ “ฮาโกเน่” เพือ่น ำท่ำน “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่อง

สั้น 10 นำที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพือ่ใหท้่ำนไดส้มัผสั
บรรยำกำศธรรมชำติและชมควำมงำมของทะเลสำบน ้ ำจืดขนำดใหญ่ที่
เกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟเม่ือกวำ่ 3,000 ปีที่แลว้ จำกนั้นน ำท่ำนช้
อปป้ิงอยำ่งจุใจกบัสินคำ้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” 
แหล่งรวมสินคำ้น ำเขำ้และสินคำ้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอินเตอร์มำกมำย ทั้ง
กระเป๋ำ เคร่ืองประดบั และนำฬิกำหรู รองเทำ้แฟชัน่ สินคำ้ส ำหรับคุณหนู และสินคำ้อ่ืนๆอีกมำกมำย 

   รับประทำนอำหำรกลำงวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหานครโตเกียว” ใหทุ้กท่ำนนมสักำรเจำ้แม่กวนอิมทองค ำ ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวำ่

เป็นวดัที่มีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บควำมเคำรพนบัถือมำกที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์
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เจำ้แม่กวนอิมทองค ำที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนำด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมำกรำบไหวข้อพรเพือ่ควำมเป็นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี ประกอบกบัภำยในวดัยงัเป็นที่ตั้งของฃโคมไฟยกัษท์ี่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยควำมสูง 4.5 เมตร 
ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทำงเขำ้ที่อยูด่ำ้นหนำ้สุดของวดั ที่มีช่ือวำ่ “ประตูฟ้ำค  ำรณ” และถนนจำกประตูเขำ้สู่
ตวัวหิำรที่ประดิษฐำนเจำ้แม่กวนอิมทองค ำ มีช่ือวำ่ “ถนนนำกำมิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้ำนคำ้ขำยของที่ระลึก
พื้นเมืองต่ำงๆ มำกมำย อำทิ ขนมนำนำชนิด ของเล่น รองเทำ้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็น
ของฝำกของที่ระลึก และน ำทุกท่ำนเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์ำร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ ำสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญำณโทรคมนำคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดใหบ้ริกำรเม่ือ
วนัที่ 22 พฤษภำคม 2555 โดยหอน้ีมีควำมสูง 634 เมตร สำมำรถท ำลำยสถิติควำมสูงของหอกวำงตุง้ ในมณฑล
กวำ่งโจว ซ่ึงมีควำมสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทำวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มีควำมสูง 553 เมตร 
ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกำยทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนำ้สุดสำมำรถมองเห็นไดจ้ำกละแวกวดัอำซะกุ
ซ่ำที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอำยแบบเมืองเก่ำของเอะโดะ จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยำ่นแห่งควำมเจริญอนัดบัหน่ึง
ของกรุงโตเกียว ท่ำนจะไดพ้บกบัหำ้งสรรพสินคำ้ และร้ำนขำยของเป็นพนัๆ ร้ำน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่ำนเลือกชมสินคำ้มำกมำย อำทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ, กลอ้งถ่ำยรูป, 
นำฬิกำ, เส้ือผำ้, รองเทำ้แฟชัน่ และเคร่ืองส ำอำง เป็นตน้ อิสระใหท้่ำนไดเ้พลินเพลินกบักำร “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคำ้ตำมอธัยำศยั 

   รับประทำนอำหำรค ่ำแบบอิสระ เพือ่ใหท้่ำนไดใ้ชเ้วลำอยำ่งคุม้ค่ำ (ไม่รวมค่ำอำหำร) 
  สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทำงกลบั 

    
 

วนัทีเ่จด็ สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  
00.20 น.   เหินฟ้ำสู่เมืองไทย โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทำงถึงเมืองไทย พร้อมกบัควำมประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมำยเหตุ :  รำยกำรต่ำงๆ สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกภยัธรรมชำติ, สภำวะอำกำศ,  
กำรเมือง, สำยกำรบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่ำงๆที่ระบุในรำยกำรน้ีอำจมีกำรปรับยำ่น และสถำนที่ตั้ง ไดต้ำมควำมเหมำะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมำตรฐำนเดียวกนั โดยบริษทัจะค ำนึงถึงควำมสะดวกของเสน้ทำงระหวำ่งกำรน ำเที่ยวเป็นส ำคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
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สิทธิพเิศษ!! มดัจ ำก่อน 30 พ.ย.น้ี รับส่วนลดทนัที 2,000.-ทุกท่ีนัง่ 
 

เดนิทาง  28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 

อตัราค่าบริการ ส ำหรับคณะ 30 ท่ำนข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 69,900 บำท 
เดก็อำย ุ7-11ปี / มีเตียง  67,900 บำท 
เดก็อำย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 65,900 บำท 
พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม (จำกรำคำผูใ้หญ่) 8,000 บำท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -25,000 บำท 

เด็กทำรก อำยตุ  ่ำกวำ่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทำง) เช็ครำคำตัว๋ก่อนท ำกำรจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่ำทวัร์รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (สินคำ้ยกเวน้ภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมกฎหมำย) 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% + หกั ณ ที่จ่ำย 3%  (เฉพำะค่ำทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตำมเสน้ทำงและสำยกำรบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันำจร) 
o ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัที่สำยกำรบินเรียกเก็บ (ค  ำนวณ ณ วนัที่ 4/9/2562) 
o ค่ำอำหำร, ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
o โรงแรมที่พกัตำมระบุไวใ้นรำยกำร หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่ำน) 
o ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่ำนละ 2,000,000 บำท ดูแลค่ำรักษำพยำบำลอุบติัเหตุ 500,000 บำท และอำหำรเป็นพษิระหวำ่งเดินทำง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ ำด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่ำนละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง / ต่อหนำ้เล่มหนงัสือเดินทำง 
o ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่ำอำหำรที่สัง่มำในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริษทัจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 
o ค่ำน ้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
o ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
o ค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทำง (สอบถำมค่ำใชจ่้ำยกบัเจำ้หนำ้ที่) 

 กรุณำแจง้อยำ่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทำง พร้อมหนำ้พำสชดัเจนของคนเดินทำงแทน 
o ค่ำธรรมเนียมน ้ ำมนัที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมในภำยหลงั 
o ค่ำธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมำณ 2,500 เยน (ประมำณ 800 บำทไทย) เพิม่เติมตำมควำมพงึพอใจ 
o ค่ำวซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส ำหรับผูถื้อหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจำกวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำกำรเก็บเอกสำรจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสำรเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ำรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนกำรเดินทำง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนหรือยกเลิกกำรเดินทำง หำกคณะทวัร์มีผูเ้ดินทำงต ่ำกวำ่ 20 ท่ำน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทำง

ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 15 วนั ก่อนกำรเดินทำง(อำจเปล่ียนแปลงรำคำในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทำงไม่ถึงจ ำนวนที่ระบุ) 
o กรณีท่ำนมีกำรเดินทำงดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเรำทรำบ ณ วนัที่ส ำรองที่นัง่ หำกไม่มีกำรแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกตัว๋เคร่ืองบินดงักล่ำวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและภำษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทำง 
o หำกท่ำนไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สำมำรถน ำมำขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวำ่งกำรท่องเที่ยวน้ี หำกท่ำนไม่ใชบ้ริกำรใดๆ ไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่สำมำรถเรียกร้องขอ

คืนค่ำบริกำรได ้ 
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o ค่ำบริกำรที่ท่ำนช ำระกบัทำงบริษทัฯ เป็นกำรช ำระแบบเหมำขำด และทำงบริษทัฯไดช้ ำระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมำขำดเช่นกนั ดงันั้นหำกท่ำนมีเหตุอนัใดที่ท  ำใหท้่ำนไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตำมรำยกำรที่ระบุไว ้ท่ำนจะขอคืน
ค่ำบริกำรไม่ได ้ 

o ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นไดป้ระกำศยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่กำรพ  ำนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทำงรัฐบำลญี่ปุ่ นไดป้ระกำศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสำมำรถพ ำนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หำกผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  ำนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท ำงำน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีำ
ตำมปกติ) 

o หำกท่ำนถูกเจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ ำนำจและควำมรับผดิชอบของบริษทัฯทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด  

o หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ไม่วำ่ประเทศใดจนท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเดินทำงต่อไปได ้คณะทวัร์ท่ำนอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สำมำรถรอทำ่น ณ สนำมบนิได ้จ  ำเป็นตอ้งออกเดินทำงตำมโปรแกรมที่วำงไว ้แต่ทำงตวัแทนบริษทัฯ จะท ำหนำ้ที่
ประสำนงำนและเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรติดต่อช่วยเหลือท่ำนเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงดำ้วที่พ  ำนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท ำหนำ้ที่ช่วยเหลือเจรจำ แต่อ ำนำจสิทธ์ิขำดเป็นของทำงกองตรวจคนเขำ้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่ำใชจ่้ำยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น กำรยกเลิกหรือล่ำชำ้ของสำยกำรบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชำติ, กำรนดัหยดุงำน, กำรจลำจล หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ที่เกิดเหนืออ ำนำจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรเรียกร้องค่ำชดใชจ้ำกสำยกำรบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดกำรสูญหำยของ 
สมัภำระระหวำ่งกำรเดินทำง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อกำรสูญหำยดงักล่ำว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยกำรทวัร์ตำมควำมเหมำะสม และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ทั้งน้ีทำงบริษทัฯ จะยดึถือ
และค ำนึงถึงควำมปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้ส่วนมำกเป็นส ำคญั 

o เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ แลว้ 
 


