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“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 
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ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
29 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563  

 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดินทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดินทาง 
มนี า้ดื่ม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหตุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 23.15 – 06.55 )   ✈ 
 

2 
สนามบินฮาเนดะ – เทอืกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – 

โอชิโนะฮัคไค   
- 

 
HOTEL 

FUJI SAN RESORT 
HOTEL OR SIMILAR 

3 
ฟูจิเทน็ สก ีรีสอร์ท – คามาคุระ – วดัโคโตคุอนิ – โยโกฮาม่า – 
มนิาโตะ มไิร 21 – อาคารโกดังอฐิแดง – โตเกยีว 

   
SHINJUKU GRANBELL 
HOTEL OR SIMILAR 

4 โตเกยีว – ทวัร์พิเศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์”    
SHINJUKU GRANBELL 
HOTEL OR SIMILAR 

5 
โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – 
ช้อปป้ิงชินจูกุ – ช้อปป้ิง มติซุย เอาท์เลท็ – สนามบินฮาเนดะ 

 


✈  

6 
สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
( 00.20 – 05.25 )  
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วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินฮาเนดะ ( 23.15 – 06.55 ) 

2000 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 

2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้คร่ือง 
ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

2315 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง สนามบินฮาเนดะ – เทอืกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โอชิโนะฮัคไค 

0655 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั 

 ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

                    

น าท่านเดินทางสู่ “เทือกเขาคาจิคาจิ” โดยเป็นกระเช้าลอยฟ้าท่ีใช้เวลาเพียง 3 นาทีก็จะถึงยอดเขา จากจุดชมวิว  
บนความสูง 1,075 เมตร ในระหว่างท่ีข้ึนกระเชา้ ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบับรรยากาศอนัแสนสดใสของใบไมท่ี้
เปล่ียนเป็นสีแดง ส้ม และเหลืองสลบักนัอยา่งสวยงามในช่วงฤดูใบไมร่้วง ... ท่านจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทศัน์
โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรามา 360 องศา และในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง
ภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่นทางตอนใต ้(เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอาราคาวะ) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบน
ภูเขาไฟฟจิูมีอายมุามากกว่า 1,200 ปี ไดรั้บใบประกาศจากกรมชลประทานของประเทศญ่ีปุ่น ว่าน ้ าใน  แต่ละบ่อเป็นน ้ า
ท่ีสะอาดเกิดจากธรรมชาติ โดยภายในบ่อมีปลาเทราซ์ขนาดใหญ่ และมีแร่ธาตุ ท าให้มีสาหร่ายและหญา้น ้ าเกิดในบ่อ  
ท  าให้เวลามองลงไปเป็นสีเขียวสวยงามคลา้ยกบัมรกตอยูใ่นน ้า บริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไม ้และเป็นจุดท่ีสามารถ
มองเห็นและถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิไดส้วยท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีวิธีการสาธิตการน าพลงังานน ้ ามาใช ้เช่น น ามาป่ันกงัหัน
เพ่ือท่ีจะให้เคร่ืองต าขา้วท างานฯลฯ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและซ้ือของท่ีระลึกจากชุมชุนพ้ืนบา้นบริเวณโดยรอบ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
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พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยกัษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขาน
จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน ้ าเย็นท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่านได้อ่ิมอร่อย      
“แบบไม่อั้น!!!” 

ทีพ่กั : FUJI SAN RESORT หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิ เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น
ให้ท่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัทีส่าม ฟูจิเทน็ สก ีรีสอร์ท – คามาคุระ – วดัโคโตคุอนิ – โยโกฮาม่า – มนิาโตะ มไิร 21 – อาคารโกดังอฐิแดง – โตเกยีว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

นาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานท่ี “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Snow Resort) ลานสกีและท่ีพกั 
ท่ีตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะไดส้ัมผสักบั “หิมะ” ท่ีตกในช่วงปีใหม่ และหากมีเวลาพอ อิสระให้ท่านไดเ้ลือก
สัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิเช่น ต่ืนเตน้กบัการล่ืนไถลดว้ย “สกี” เลือกสนุกกบั “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลิน 
กับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ท่ีท่านจะสามารถนั่ง ด่ืมดํ่ ากับทัศนีย์ภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก 
(ม ีSlade ให้บริการ / ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสก)ี 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่เมือง “คามาคุระ” เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกบัทะเลซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว พาท่านไป
นมสัการ “พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งวดัโคโตคุอนิ” ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองคามาคุระมีความสูงถึง 13.5 เมตร ซ่ึงเป็นรูป
ป้ันพระท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของญ่ีปุ่นรองจากพระใหญ่ท่ีวดัโทไดจิเมืองนารา เดิมทีองค์พระจะประดิษฐานอยู่ภายใน
อาคารวดัแต่เม่ือประมาณศตวรรษท่ี 14 และ 15 อาคารของวดัหลายส่วนไดถู้กพายุไตฝุ้่ นท าลายลงท าให้เหลือแต่องค์
พระใหญ่ตั้งอยูโ่ดยไม่ไดส้ร้างอาคารข้ึนมาครอบใหม่ 
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จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม “มินาโตะ มิไร 21” หรือท่ีเรียกกนัง่ายๆ ว่า “MM21” ศนูยค์วามเจริญแห่งใหม่ท่ีตั้งอยู่บริเวณ 
“อ่าวโยโกฮาม่า” ท่ีเพ่ิงจะเร่ิมทาํโปรเจ็คน้ีเม่ือ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาบริเวณน้ีเป็นศูนยก์ลาง
ความเจริญ ศูนยน์ันทนาการครบครันทนัสมยั และแหล่งท่ีอยู่อาศยัต่อจากมหานครโตเกียว ท่านจะได้ต่ืนตาและ
เพลิดเพลินกบัการ “นั่งกนิลมชมววิ” บน “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” ท่ีมีช่ือเรียกว่า “Cosmo Clock 21” หรือจะสนุกสนานกบั
การ “เลือกชมและซื้อสินค้า” มากมายจากร้านค้าภายใน “ควีน สแควร์”  แหล่งช้อปป้ิงชั้นนําของย่านและไม่ลืม
บนัทึกภาพความงามเป็นท่ีระลึก (ไม่รวมค่าเข้า / เคร่ืองเล่นต่างๆ) 

จากนั้นพาท่านไปชมสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นประจาํเมืองโยโกฮาม่าท่ีคุณจะตอ้งพบเห็นนั่นคือ “อาคารโกดังอิฐแดง” 
(Red Brick Warehouse) หรือท่ีคนไทยมกัเรียกกนัว่า “ตึกอิฐแดง” เป็นอาคารสไตลย์โุรปสองหลงัท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐแดง
ตั้งอยูริ่มทะเลของอ่าวโยโกฮาม่า ถูกสร้างข้ึนในปีค.ศ.1911-1913 เพ่ือใชเ้ป็นด่านศุลกากรและเป็นโกดงัเก็บสินคา้ของ
ท่าเรือโยโกฮาม่าในอดีต โดยปัจจุบนัอาคารอิฐแดงทั้งสองหลงัน้ีไดก้ลายเป็นจุดท่องเท่ียวหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวให้ความ
สนใจและคนในทอ้งถ่ินต่างพากนัมาเดินเล่นพกัผอ่นและช็อปป้ิงท่ีน่ี ดา้นนอกอาคารยงัคงความเป็นสถาปัตยกรรมอนั
เป็นเอกลกัษณ์เช่นเดิมกบัในอดีต ส่วนดา้นในอาคารถูกปรับปรุงให้เป็นห้างสรรพสินคา้  “Aka-Renga Soko” ศูนยร์วม
ความบนัเทิงท่ีรวบรวมร้านขายงานศิลปะ , ร้านอาหาร, ร้านขนม, ร้านขายสินค้าแฮนเมด เคร่ืองใชภ้ายในบา้น 
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมถึงสินคา้ทอ้งถ่ินของโยโกฮาม่าท่ีมีตราของ Red Brick Warehouse ติดอยู่ดว้ย จึงเหมาะสําหรับ
เลือกซ้ือไปเป็นของท่ีระลึกเป็นอยา่งยิง่ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

ทีพ่กั : SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ โตเกยีว – ทวัร์พิเศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

                    

นาํท่านเดินทางสู่ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษาสาํหรับคนทุกเพศทุกวยั ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ลา้นบาทโดยการ
ถมทะเล เชิญท่านสัมผสักบัความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” 
ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลดั” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนั่ง
เรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด แลว้พกัผอ่นอิริยาบถดว้ยการนั่ง “รถไฟ” ชมความ
หลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ ต่อดว้ยการสนุกเร้าใจท่ี “Big Thunder Mountain” นั่งรถไฟขนถ่านตลุยความมนัส์ใน
เหมืองแร่โบราณต่ืนเตน้สะพรึงกลวัท่ี “ปราสาทผีสิง” (Hunted Mension) ท่ีเป็นท่ีมาของภาพยนตร์แนวสยองขวญัเร่ือง
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ดงัแห่งปี แล้วสนุกสนานต่อกับ “Splash Mountain” ท่ีทา้ทายความกล้า, “BUZZ LIGHT YEAR’s ; ASTRO 
BLASTER” ท่ีจะนาํท่านเขา้ไปยงัโลกอวกาศพร้อมกบั บตัต ์ไลทเ์ยยีร์ ตวัละครจากเร่ือง “Toy Story” เพ่ือต่อสู้กบั เซิร์ค 
(ZURG) พร้อมกบัเหล่าสมุนลูกนอ้งท่ีน่ากลวัปนความน่ารัก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) CASH 1,500 YEN 

 

อิสระให้ท่านไดส้นุกสนานเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นอีกมากมายต่อตามอธัยาศยั ... จากนั้นนาํท่านต่ืนตากบัความงดงาม
ตระการตาของ “ขบวนพาเหรด” (Electric Parade) ท่ีประดบัประดาดว้ยดวงไฟนับหม่ืนดวง พร้อมชมความงามของ 
“ดอกไม้ไฟ” หลากสีท่ีเปล่งประกายระยบิระยบับนทอ้งฟ้ายามคํ่าคืน  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

ทีพ่กั : SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า โตเกยีว – วดัอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกยีวสกายท ี(จุดถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงชินจูกุ – ช้อปป้ิง มติซุย เอาท์เลท็ – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่
กวนอมิ” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็ก เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟขนาดยักษ์” ท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลาเชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอันศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี 
หรือจะเลือกเดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึกท่ีเป็นสินคา้พ้ืนเมือง “Made In 
Japan” แท ้ๆ รวมทั้งขา้วของ เคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะ
เลือกชิมขนมอร่อยสไตลญ่ี์ปุ่นตามอธัยาศยั 
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จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ  ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียว สกายทรี”  
(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก  เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี
ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ 
หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกยีวสกายทรี” ท่ีบรรจุ
เทคโนโลย ีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก ละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ “ย่านชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางทีส่องแห่งนคร” ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวใน
ปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ังใหญ่ ๆ ดว้ยกนัคือ ฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นย่านธุรกิจท่ีเต็มไปดว้ยอาคารส านักงานสูง
ระฟ้า โรงแรมหรู และเป็นท่ีตั้ งของอาคารศาลาว่าการ Tokyo Metropolitan Government ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองของมหานครโตเกียว และ ฝ่ังทิศตะวนัออก เป็นยา่นแห่งสีสันท่ีเต็มไปดว้ย ห้างสรรพสินคา้ ช่ือดงั เช่น Isetan, 
Takashimaya, Odakyu เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีร้านสินคา้อิเล็กทรอนิกส์, ร้านขายสินคา้แฟชัน่, ร้านขายสินคา้ลดราคา
และสินค้ามือสอง ร้านอาหาร และย่านคาบูกิโชะ ซ่ึงเป็นแหล่งบนัเทิง ยามราตรีท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านจะได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการจบัจ่ายซ้ือของฝากจากร้านคา้ต่างๆ มากมายในยา่นน้ี ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงั 
ๆ เส้ือผา้ และของกระจุกกระจิก น่ารัก ๆในสไตล์แบบญ่ีปุ่นกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล MP-3, Walkman, CD-Player , 
คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา เป็นตน้ นอกจากนั้นท่าน ยงัจะไดเ้ห็นแฟชัน่การแต่งตวั และวฒันธรรมต่าง ๆ ของ
เด็กวยัรุ่นและ เหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ในกรุงโตเกียว ท่ีนบัไดว้่ามีสไตลใ์นแบบความเป็นตวัของตวัเอง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “มติซุย เอาท์เลท็” เอาทเ์ล็ทท่ีแรกของ Mitsui ท่านจะเพลิดเพลินกบัการ เลือกซ้ือสินคา้  
“แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลายทั้งแบนดต่์างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ให้เลือกถึง 130 
ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนด์ดงัเหล่าน้ี จะมีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ี
เปิดตัวเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 แบนด์ดังท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้ งสินค้าส าหรับสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie 
Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (11) 

สมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 
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วนัทีห่ก สนามบินฮาเนดะ– กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ( 00.20 – 05.25 ) 

0020  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะโดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 661 

0525  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

       หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบินเป็นต้น 
 

 

 
 

 

 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 62,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 56,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 56,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 47,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 20,000.- บาท 

 

 

 

***กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนันะคะ*** 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่า และฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้าํเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วีซ่าไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลกูคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่าปกติ 
ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้อง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยู่ในเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


