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สิทธิพเิศษ!! มดัจ าก่อน 30 พ.ย.น้ี รับส่วนลดทนัที 2,000.-ทุกท่ีนัง่ 
** เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอร่ีสดๆในสวน” ให้ท่านไดฟิ้นเฟอร์ 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO 
** ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมยา่นดงั ชินจูกุ, ชินไซบาชิ 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ 
** ชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  
** ให้ท่านไดผ่้อนคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 
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(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ 
20.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบนิไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.59 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง ไร่สตรอเบอร์ร่ี - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ 
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ให้ท่านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกบัสต

รอเบอร์ร่ีจากไร่ ให้ท่านอ่ิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์
ท าจากสตรอเบอร์ร่ีสดในฟาร์ม ไมว่่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอร์ร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอ
เบอร์ร่ี, สตรอเบอร์ร่ีอบแห้ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านไดรู้้กรรมวิธีในการปลูกสตรอ
เบอร์ร่ีของชาวญี่ปุ่ นที่มีช่ือเสียง น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้น
นอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึ้นเพ่ือเป็นท่ีอยู่ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่
บนเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบว่าเคยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพง
หินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน ้าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ “ตลาดคุโรมง” เป็นตลาดที่มีช่ือเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ จน
ไดร้ับสมญานามว่าเป็นครวัของโอซากา้กนัเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆทอดยาวประมาณ 
600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆ ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหาร
พ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดให้ไดชิ้มกนั อย่างของสดเช่น ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลา
ไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปุระ เป็นตน้ จากนั้นน าท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านชอ้ปป้ิงช่ือดงัของ
เมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงไร้ชีดจ ากดับนถนนความยาวกว่า 2 กโิลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และ
ห้างสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารกัๆ รองเทา้แฟชัน่
สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกนัมากมายหลากหลาย
แบบบนถนนเส้นน้ี 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัที่ MITSUI GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที่สาม ปราสาททองคินคาคุจิ - ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิอองมาจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เทศกาลประดับไฟ
ฤดูหนาว NABANA NO SATO 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัว่า “คินคาคุจิ” ปราสาทท่ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นท่ีอยู่ของโชกุน
ในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ี่ปุ่นโบราณท่ีไดร้ับการดูแลและอนุรักษไ์ว้
อย่างดีเยี่ยม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผืน
น ้าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้าอีกหน่ึงหลงั ให้ท่านไดเ้ก็บภาพอย่างใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
จากนั้นน าท่านเดนิทางชม “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือ ศาลเจ้ากิออง เป็นอีกหน่ึงศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงในเกียวโต ถูก
สร้างขึ้นประมาณ 1,350 ปีก่อน ศาลเจา้น้ีตั้งอยู่ในย่านกิอองและย่านฮิกาชิยาม่า 
ดา้นหนา้ของอาคารหลกัน้ีเป็นศาลาท่ีมีโคมไฟหลายร้อยอนัแขวนอยู่ ถา้ในช่วง
เยน็ๆจะมีการเปิดไฟท่ีโคมสวยงามมาก โคมแต่ละอนัไดม้าจากการบริจาคของ
ร้านคา้ต่างๆในเกียวโต และให้ท่านชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ์ี่ปุ่นนานาชนิดท่ี 
“ย่านกอิองมาจิ” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ย่างดี ท าให้ไดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแกก่ารถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีละลึกอย่างยิ่ง 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ” หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัว่าศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้งจอกเป็นศาลเจา้

ชินโต(Shinto)ที่มีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii Gate) 
หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ที่ผูค้น
เช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว รวมไปถึง
พืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิ้งจอกเป็นสัตวค์ูก่าย(บา้งก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็น
รูปป้ันจิ้งจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก 
คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแลว้ จากนั้นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบั “Nabana no 
Sato” เพื่อชม เทศกาลประดบัไฟ ที่น่ีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคนืของช่วงฤดูหนาว
ในทุกๆปียงัประดบัไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิ่งใหญ่ตดิอนัดบั1
ของญี่ปุ่น (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 

  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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  พกัที ่YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

   
 

วันที่ส่ี หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - อิออนพลาซ่า 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาตญิี่ปุ่ นโบราณ หมู่บา้นที่ไดร้ับเลือกจากองคก์าร ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึง
แปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดด้ี ให้อิสระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั้งท่ี

ท างาน และที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูลโตกุ
กาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แลว้ ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” 
ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารกัๆ ท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกล่ินไอในสมยัเอโดะ
กว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “เมืองมัตสึโมโต้” และ
อิสระชอ้ปป้ิง “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

   
  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที่ห้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สัญลกัษณข์องเมือง และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความ

สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมี
ผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาด า จากนั้นให้ท่านชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ์ี่ปุ่นนานา
ชนิด ที่ “ถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ทียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตลโ์บราณไว้
ไดอ้ย่างดี ท าให้ไดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแกก่ารถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีละลึกอย่างยิ่ง 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

น าท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาต
ให้ขึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) ) น าท่านเดนิทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ี
ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดิน และซึมไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้าท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็นน ้าท่ีใส
สะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ี
ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกดว้ย 
 พกัที ่FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น 

 พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออน
เซ็น เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ
ด,ี ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

   
 

วันที่หก ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพ
โตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ 

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าทุกท่านเดนิทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อน าท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่อง
ส้ัน 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อให้ท่านไดสั้มผสั
บรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ี
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีทีแ่ลว้ จากนั้นน าท่านช้
อปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมท่ี “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” 
แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทั้ง
กระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

   รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” ให้ทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วดัอาซากุสะ” วดัที่ไดช่ื้อว่า

เป็นวดัที่มีความศกัดิ์ สิทธ์ิ และไดร้ับความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดษิฐานองค์
เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของฃโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร 
ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่
ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึก
พ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น
ของฝากของท่ีระลึก และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อ
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑล
กว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุ
ซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึง
ของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนั
ขวกัไขว่ ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั 

   รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
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วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ  
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมกีารปรับย่าน และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
 

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

เดนิทาง  28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2563 (วนัปีใหม่) 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ ่ 69,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  67,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 65,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -25,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 

อัตราค่าบริการน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษมีูลค่าเพิม่ (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
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o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 4/9/2562) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดนิทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารกัษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคเุทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าดื่มท่ีญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะส้ัน (ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดนิทาง ยึดเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
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พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดนิทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทาง

ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดนิทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระให้กับบริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกต)ิ 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไมว่่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการตดิต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยู่ในประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ท่ีชว่ยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคมุของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


