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TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6วัน 3คนื 
เดินทาง ธันวาคม 62 - มีนาคม 63  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 34,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (NH808 / 00.30-08.25+1) 

วนัที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมือง คาวาโกเอะ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ - เมืองคุซาสึ – พิธีกวนน า้ - คารุยซาว่า 

วนัที่ 3. คารุยซาว่า - คารุยซาว่า เอาทเ์ลท - ชิชิบุ - สวนสตรอวเ์บอรรี์ - โตเกียว 

วนัที่ 4. อิสระเลือกชอ้ปปิ้งเต็มวนั หรือเลือกซือ้ทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

วนัที่ 5. วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้- สนามบินฮะเนดะ 

วนัที่ 6. โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (NH877 / 00.55-05.50) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(NH808  00.30-08.25) 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอรส์ายการบินออลนิปปอน (NH) พบ
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ -  
เมืองคุซาสึ - พิธีกวนน ้า - คารุยซาว่า 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ญ่ีปุ่ น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ ตัง้อยู่ในเขตจงัหวัดไซตามะ เมืองแห่งปราสาทที่ส าคัญทางประวัติศาสตรข์องญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นที่รูจ้ักใน
ลักษณะการก่อสรา้งอาคารแบบที่เรียกว่า คุระซึคุริ หมายถึงรา้นคา้หรืออาคารโกดังไม้ 2 ชั้นที่ก าแพงก่อดว้ยดิน ถือเป็นย่าน
การคา้เก่าแก่มาตัง้แต่สมัยเอโดะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนในสมัยก่อนเรียงรายติดกัน ซึ่งไดร้บัการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี 
ณ ปัจจุบนัไดถู้กปรบัปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสินคา้ที่ระลึก และพิพิธภณัฑ ์มีหอระฆังโทคิโนะคาเนะ สรา้งจากไม้ใช้เพื่อ
เตือนเมื่อเกิดไฟไหม้ ถูกสร้างแทนของเดิมเนื่องจากโดนไฟไหม้เมื่อปี 1892 เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของพื ้นที่ ด้วยลักษณะ
ส่ิงก่อสรา้งและบรรยากาศโดยรอบท าให้ที่นี่ไดส้มญานามว่า “เมืองเอโดะน้อย” ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชม และ
เลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองมากมาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองคุซาสึ เป็นเมืองออนเซ็นที่ไดร้ับความนิยมอย่างมากในญ่ีปุ่ นและมีปริมาณน า้รอ้นที่ผุดตามธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่ง
ของญ่ีปุ่ น (เป็นน า้ธรรมชาติที่ผุดขึน้มา ไม่ใชเ้คร่ืองสบูใดๆ) เอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของบ่อน า้พุรอ้นคุซาสึ คือส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่
ใจกลางเมืองซึ่งถูกเรียกว่า “ยุบาทาเกะ (Yubatake)” มีหมายความว่า “ทุ่งน า้รอ้น” ควนัไอน า้ที่ลอยขึน้มาและกล่ินอายเฉพาะตัว
ของบ่อน า้รอ้นจะช่วยท าใหท้่านรูสึ้กเพลิดเพลินกับการเดินทาง รอบๆเมืองเต็มไปดว้ยที่พักและรา้นขายของที่ระลึก ไดบ้รรยากาศ
ของแหล่งออนเซ็นญ่ีปุ่ นแท้ๆ  

 เข้าชม พิธีกวนน ้า หรือ เรียกว่า ยุโมมิ (Yumomi) เป็นไฮไลทอ์ีกอย่างของเมืองคุซาสึ เพราะมีโรงอาบน า้เน็ตสึโนะยุ แห่งนีม้ี
ประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของคนคุซาสึให้ไดช้ม คือ การแสดงพิธีกวนน า้ เป็นวิธีการปรับระดับอุณหภูมิของน า้ให้อยู่ในระดับที่อุ่น
พอจะใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวัน เนื่องจากน า้รอ้นที่ไหลมาจากใตพ้ืน้ดินจะมีอุณหภูมิสูงมากจนไม่สามารถใชไ้ด ้ ชาวเมืองนีจ้ึงใช้ภูมิ
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ปัญญาและแรงงานคนเพื่อปรับลดอุณหภูมิของน า้ แมใ้นปัจจุบนันี ้จะมีวิวฒันาการที่ดีกว่าการใชแ้รงงานแลว้ แต่ก็ยงัคงมีการน า
ภูมิปัญญาชาวบา้นแบบโบราณนีม้าจดัแสดงให้ผูส้นใจไดช้มเป็นรอบๆ รอบละประมาณ 10 – 15 นาที 

 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั KARUIZAWA HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันท่ี 3 
คารุยซาว่า - คารุยซาว่า เอาทเ์ลท – ชิชิบุ - สวนสตรอวเ์บอรร์ี - นาริตะ -  
อิออน มอลล ์นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 คารุยซาว่า เอาทเ์ลท (Karuizawa Outlet) เอาทเ์ลทที่อยู่กลางธรรมชาติมีภูเขารายลอ้ม มีพืน้ที่กวา้งขวาง เป็นศูนยร์วมสินค้า 

แบรนดเ์นม ไวห้ลากหลายย่ีหอ้ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, 
NIKE , ADIDAS ฯลฯ มีรา้นอาหารบริการมากมาย  นอกจากนีย้งัมีสินคา้น่ารกัๆจ าหน่ายที่สามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอ้ีกดว้ย 

 
กลางวัน เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน คารุยซาว่าเอาทเ์ลท ( รับ CASH BACK จากไกด ์1,000 เยน ) 

 เดินทางสู่ เมืองชิชิบุ (Chichibu) ในจังหวัดไซตามะ ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลูกสตรอวเ์บอร่ีแบบ Organic 100% และยัง
ไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี อยู่ในระบบปิดที่มีการควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่
ตอ้งลา้ง ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อ้ัน ย่ิงลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยถุกใจแน่นอน 
(ในกิจกรรมนี ้ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ไดน้านถึง 30 นาที) 
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 เดินทางสู่เมืองนาริตะ ชอ้ปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล ์นาริตะ (Aeon Mall Narita) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มี

รา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเคร่ืองกีฬา 
และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนที่บา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
อิสระเลือกช้อปป้ิงเต็มวัน หรือเลือกซือ้ทัวร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  

-            ศาลเจ้า ฮานาโซโนะ สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ที่คนญ่ีปุ่ นให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงานศิลปะ 
รวมถึง หนุ่มสาวหรือคู่ครอง ที่ตอ้งการสรา้งความสมัพันธอ์นัดี ต่อชีวิตคู่ หรือแมก้ระทั่ง การอธิฐานเร่ืองการคา้ขาย ที่พ่อคา้หลาย
คนต่างมาซือ้ส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ไปบูชา 
-           ศาลเจา้เนซุ เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส าคญัของกรุงโตเกียว ขา้งในวดัจะมีซุม้ประตูสีเสาโทริอิ
แดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ ในเกียวโต ว่ากันว่าถา้เราไดเ้ดินลอดผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต ้ ก็จะท า
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ใหส่ิ้งชั่วรา้ยถูกขับไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกับศาลเจ้าเล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความรัก เนื่องจาก
ศาลเจา้แห่งนีม้ีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อใหส้มหวงัในความรกั 
- ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ ย่ิงใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไวม้ากมายรวมทัง้มีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตยฮ์าจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านาย
หนา้สถานีชิบูย่า ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลังมองหาซื ้อเสือ้ผ้าแบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่นี่อีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ได้ จะมีวัยรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปปิ้งสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก 
ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเท้าแบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบใหเ้ลือกสรรมากมาย อีกทัง้ยงัมีร้าน
ขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  
หรือหากท่านใดมีความประสงคจ์ะเลือกซือ้ทัวรดิ์สนียแ์ลนดเ์พิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดิสนียแ์ลนดโ์ลกแห่ง
จินตนาการของราชาการตู์นญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยใน
ดินแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตู์นเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจร
สลัดจากภาพยนตร ์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่าย
เลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการตู์นเอกจากวอลต์ดิสนีย ์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส ์มินนี่เม้าส์ 
พรอ้มผองเพื่อนการตู์นอีกมากมายสนุกกับการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึกน่ารักในดิสนียแ์ลนดก์ารเดินทางจากนาริตะสู่โตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนาริตะสู่สนามบินนาริตะใช้รถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ 9.00 น.เป็นตน้
ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลกูคา้ใชบ้ริการไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึ่งอาจจะท าให้ขึน้
รถบสัไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดินทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีอูเอะโนะ เพียง 41 นาทีโดยใช้ความ เร็วในการวิ่ง 160 
ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ให้บริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็ค
เที่ยวสดุทา้ยว่าหมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเข้าเมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็น
แบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มีที่นั่ งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดย
ค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟให้บริการตั้งแต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเที่ยวสดุทา้ยว่าหมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขา้โตเกียวแต่รถบสันีจ้ะจ ากัดจ านวนผู้โดยสาร ต่อรอบโดยต่อรอบ
จะรับอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ให้บริการ 
05.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ่ากว่า 12 จะเสียครึ่งราคา 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น TOKYO คารุยซาว่า ทา้ลมหนาว 6 วนั 3 คืน  (NH) 

5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นีค่้าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พกัย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะ
ไม่รวมค่าทางด่วน) 
*เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 
 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - 
สนามบินฮะเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองรางของ
ขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปงที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นชื่นชอบ 

 เดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 

Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่าง
โจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสงู 553 เมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านไดช้้อปปิ้งสินคา้หลากชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย ใหท้่านถ่ายรูปกับ กันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ 
หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรง
ดว้ยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหน้า
ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้(Rainbow Bridge)ไดอ้ย่างชดัเจน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

วันท่ี 6 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(NH877  00.55-05.50) 

00.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877 
(บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6วัน 3คืน 
โดยสายการบินออลนิปปอน 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 07-12 ม.ค.63 34,900.- 34,900.- 32,900.- 7,900.- 24,900.- 

วนัที่ 21-26 ม.ค. 63 34,900.- 34,900.- 32,900.- 7,900.- 24,900.- 

วนัที่ 01-06 ก.พ. 63 37,900.- 37,900.- 35,900.- 7,900.- 2,7900.- 
วนัที่ 25 ก.พ - 01มี.ค.63 37,900.- 37,900.- 35,900.- 7,900.- 2,7900.- 

วนัที่ 03-08 มี.ค. 63 37,900.- 37,900.- 35,900.- 7,900.- 2,7900.- 

วนัที่ 19-24 มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 
วนัที่ 28 มี.ค.-02 เม.ย 63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลค่าประกันวินาศ

ภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
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2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ
เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 


