
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SAKURA WINTER FESTIVAL (HND-HND)โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสก ี6วนั3คืน (TG) 

 
 

 
 

 
            

** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หน่ึงสัญลกัษณ์ของญี่ปุ่ น ณ เมืองมัตสึดะ 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเลื่อน 
** ชมเทศกาลบา้นหิมะ พร้อมการจดัแสดงไฟที่สวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival” 
** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** ให้ท่านไดผ่้อนคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 
 
 

 
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SAKURA WINTER FESTIVAL (HND-HND)โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสก ี6วนั3คืน (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 14-19, 21-26, 28กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 
(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ 
19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบนิไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - ออน
เซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 จากนั้นน าท่านชมเทศกาล “มัตสึดะ ซากุระ” (Matsuda Sakura Matsuri) หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่ น 

เป็นเทศกาลที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงในการท่องเที่ยวญี่ปุ่ น จดัขึ้นบนเนินเขาเมืองมตัสึดะ และเป็นสถานที่แรกๆที่
ดอกซากุระเร่ิมบานในประเทศญี่ปุ่น ให้ทุกท่านไดต้ื่นตาไปกบัซากุระ 2 สายพนัธ์ุคือ โคซุซากุระ และคาวาซุ
ซากุระ ท่ีปลูกลดหลัน่ไล่ไปตามความสวยงามของเนินเขา สีชมพูของซากุระตดักบัสีเหลืองของแปลงดอกนา
โนะฮานะไดอ้ย่างลงตวั ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศท่ีสวยงาม หากทอ้งฟ้าเปิดท่านจะไดเ้ห็นภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลงั น าทุกท่านเดนิทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อน าท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” (ล่องส้ัน 10 นาที) ยงับริเวณ 
“ทะเลสาบอาชิ” เพ่ือให้ท่านไดสั้มผสับรรยากาศธรรมชาตแิละชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกดิ
จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีทีแ่ลว้ 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านไดสั้มผสัความสนุกสนานบน “สกีรีสอร์ท” สนุกสนานกบั

กิจกรรมฤดูหนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ 
หรือเลือกพกัผ่อนอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือก
ซ้ือของท่ีระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุม
สวยๆที่มีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกี
และกระดานเล่ือน SLEDGE ไมร่วมอุปกรณ์สก)ี  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนั
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พ้ืนดินและซึมไปยงับ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้าท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน ้าท่ีใสสะอาดและ
สดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของ
ญี่ปุ่ นอีกดว้ย 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SAKURA WINTER FESTIVAL (HND-HND)โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสก ี6วนั3คืน (TG) 

 พกัที ่HOTEL JUST ONE 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 

 

  
 

วันที่สาม เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เทศกาลบ้านหิมะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวตัิศาสตร์ท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมและกล่ินอายในสมยัเอโดะ 
บรรยากาศของเมืองน้ีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อนตั้งเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ
ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คณุจะรู้สึกว่าไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ
จะไดสั้มผสัความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆ  และซึมซับความรู้สึกในสมยัเอโดะ เดินทางต่อกนัที่ “ย่านคาชิย่า โย
โกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกที่มีช่ือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ ซ่ึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้
หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมถึง 22 รา้น ร้านขายลูกกวาดในตรอกน้ีจะส่งต่อรสชาติท่ี
คุน้เคยและชวนให้นึกถึงความหลงัของวนัที่ผ่านไป เม่ือใครก็ตามไดล้องย่างกา้วเขา้ไปในร้านเหล่าน้ี จะรู้สึกว่า
ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครั้ ง สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ีท าให้ผูค้นทุกรุ่นตืน่เตน้ ทั้งเดก็ๆ ที่ไม่คุน้เคยกบัลูกกวาด
แบบดั้งเดิมและผูใ้หญ่ท่ีอยากร าลึกถึงความหลงั 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เล็ต” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ เพ่ือให้ท่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอย่างเต็มท่ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“เทศกาลบ้านหิมะ” (Yunishigawa Kamakura Festival) จดัขึ้นท่ี Yunishikawa Onsen ของเมืองนิกโก ้จงั
หวดัโทะชิงิ เทศกาลน้ีท่านจะไดช้มความสวยงามของบา้นหิมะ และมีการจดัแสดงไฟในช่วงเยน็ให้บรรยากาศมี
ความโรแมนติก และสวยงามตลอดริมแม่น ้า และยงัมีลานกิจกรรมลานสกีให้ท่านไดเ้ล่น อาทิ กระดานเล่ือน 
เป็นตน้ (ไม่รวมค่าอุปกรณ)์ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัที่ NASU MID CITY HOTTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SAKURA WINTER FESTIVAL (HND-HND)โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสก ี6วนั3คืน (TG) 

    
 

วันที่ส่ี หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - เทศกาลประดับไฟฤดู
หนาว German Village 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจิ จูกุ” หมู่บา้นโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคญัในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน 
เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่นโบราณท่ีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 เมตร มี
บา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออุจิจูคุไดร้ับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรกัษส่ิ์งปลูก
สร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอุชิ จูคุไดร้ับการบูรณะใหม่ จน
กลายเป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พ้ืนเมือง ร้านอาหารและที่พกัแบบญี่ปุ่ นเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยว 
ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยี่ยมชมหมู่บา้นน้ีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี จากนั้นน าท่านชมความสวยงามของใบไมเ้ปล่ียนสี 
ณ โตรกผา “โทโน เฮทสึริ” จดุชมววิในเขตมินะมิไอสุ จงัหวดัฟุกุชิมะ เป็นหุบเขาท่ีอยู่ติดกบัแม่น ้าโอะกะวะ 
ไดร้ับการจดัให้เป็นอนุสรทางธรรมชาติท่ีมีความส าคญั ในภาษาพูดทอ้งถ่ินค าว่า เฮทสึริ หมายถึง “หนา้ผา” หิน
น้ีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี และกลายเป็นหอคอย จึงเป็นที่มาของช่ือโทโน เฮทสึ
ริ (หอคอยหนา้ผา)  ท่ีชั้นหินสีขาวจะมีตน้ไมง้อกออกมา ซ่ึงถูกปกคลุมดว้ยใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง สีสัน
ท่ีตดักนัระหว่างหินและตน้ไมเ้ป็นภาพท่ีสวยงามอย่างยิ่ง ท่านสามารเท่ียวชมทั้งสองฝ่ังไดโ้ดยเดนิขา้มสะแพน
แขวนที่สร้างไวพ้าดผ่าน 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพื่อเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนั
ขวกัไขว่ ถือเป็นจดุนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั จากนั้นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั 
“เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกว่า 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาว
ของท่ีน่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการประดบัประดาไฟท่ียิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
ตะวนัออก” อีกดว้ย 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที ่THE HEDISTAR NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/fukushima/
https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/ouchijuku/kanko/1377/
https://www.japanhoppers-thai.com/tohoku/ouchijuku/kanko/1377/
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วันที่ห้า วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่น
กันดั้ม) - ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านนมสัการเจา้แมก่วนอิมทองค า ณ “วดัอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อว่าเป็นวดัที่มคีวามศกัดิ์ สิทธ์ิ และไดร้ับ
ความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอิมทองค าท่ีศกัดิ์ สิทธ์ิ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเขา้ท่ีอยู่ดา้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที่ประดษิฐานเจา้แม่
กวนอิมทองค า มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก และน า
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ “ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market)” เป็นตลาด
คา้ส่งปลา, ผกั และ ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ตลาดปลาแห่งน้ีนบัเป็นท่ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด และ
เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็นหน่ึงในตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย เน่ืองจากมีการซ้ือขายสินคา้ทะเล ตลาดนั้นมี
ปลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนิด และยงัเป็นแหล่งร้านอร่อยช่ือดงัของร้านซูชิ ซาชิมิ และ อาหาร
ทะเลนานาชนิด 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลาซึกิจิ (มอบค่าอาหารท่านละ 1,500 เยน) 
จากนั้นน าท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญี่ปุ่นซ่ึงตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานท่ีออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดร้ับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที่พาด
ผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกยีว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่นยนืถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว และน าท่านเดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือดึงดดูนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์
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“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยู่ถึง 154 ร้าน ท่านจะไดช้ม 
“หุ่นยนต ์GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตวัโตเท่าขนาดจริง ยืนรอตอ้นรับท่านที่ดา้นหนา้
ของห้าง ท่ีเป็นเสมือนสัญลกัษณ์ของสถานท่ีแห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แห่งใหม่
ท่ีจะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก (ไมร่วมค่าเขา้ชม) และน าท่านเดนิทาง
สู่“ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้(Aquacity Odaiba)” ภายในเต็มไปดว้ยร้านคา้จ าหน่ายสินคา้ เส้ือผา้ต่างๆ 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั บนชั้น 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ทีร่วบรวมเมนูรา
เมนหลากหลายชนิดจากทัว่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากน้ียงัมีลานไมช้มวิวตั้งอยู่ดา้นหนา้ของห้างสรรพสินคา้ท่ี
สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ย่างชดัเจน จากนั้นน าทกุท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้
นานาชนิด ไมว่่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และ
ของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

  รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 
 

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

มิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

เดินทาง  14-19, 21-26, 28กุมภาพันธ์ - 4 มนีาคม 2563 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผูใ้หญ ่ 37,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  35,900 บาท 
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เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 33,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -15,000 บาท 

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

อัตราค่าบริการน้ีประกอบด้วย 2 ส่วน  
1.ค่าทวัร์รวมภาษมีูลค่าเพิม่ (ไม่รวมถึงตัว๋เคร่ืองบิน)  

2.ค่าตัว๋เคร่ืองบิน (สินคา้ยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย) 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 4/11/2562) 
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 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารท่ีส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SAKURA WINTER FESTIVAL (HND-HND)โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสก ี6วนั3คืน (TG) 

o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o คา่วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะส้ัน (ส าหรบัผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดนิทาง ยึดมดัจ าท่านละ 10,000 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 
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 านวนที่ระบ)ุ 
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 าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแตล่ะแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

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

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น SAKURA WINTER FESTIVAL (HND-HND)โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสก ี6วนั3คืน (TG) 

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 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 
 


