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วันที่ รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 สนามบนิสุวรรณภมิู – สนามบินคนัไซ     

2 
สนามบนิคนัไซ – วัดโทไดจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – นาบานาโนะ ซาโตะ 
(อิลูมิเนชั่น) – นาโงย่า 

  - 
TOKYO DAIICHI NISHIKI 

HOTEL NAGOYA  

3 
นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟูจิเทน็ – เรียนชงชา –  
ทะเลสาบยามานากะ    

LAKE YAMANAKA SUN PLAZA  
HOTEL    ONSEN 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภัณฑ์บะหม่ีถ้วยกึ่ง
ส าเร็จรูป – ช้อปป้ิงชินจูกุ – โตเกียว   - 

MOXY KINSHICHO TOKYO 
HOTEL  

5 
อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วัน หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  
(ไม่รวมค่าต๋ัวสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลอืกซ้ือซิตีทั้วร์เสริม  - - 

MOXY KINSHICHO TOKYO 
HOTEL  

6 
โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ – สนามบินนาริตะ – 
กรุงเทพฯ  -   

 

เท่ียวครบสตูร เส้นทางไฮไลทข์องญ่ีปุ่ น!! 
เทีย่วเมืองหลวงเก่าของญีปุ่่ นชมวดัดงัแห่งเกียวโต 
สนุกไปกบักิจกรรมท้าลมหนาว ชมแสงสี ตระการตา 

ช้อปป้ิงจใุจ พกัออนเซน็ 1 คืน พร้อมทานขาป!ู! 

 

• ชาบ ูชาบ ูสไตลญ์ีปุ่่ น 
• บุฟเฟ่ตข์าป ู

กมุภาพนัธ ์2562  

ราคาสดุคุ้ม  39,900 - TG 622 BKK – KIX 23.00 – 07.00 
TG 677 NRT – BKK 17.35 – 22.00 



 

 
 

 

 

 
 

20.00  คณะพรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาน์เตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

23.00  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

 
 

07.00 เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ นสรา้งขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 710 ก่อนจะยา้ย

เมอืงหลวงไปอยู่เกยีวโต นาราเป็นเมอืงหลวงอยู่เพยีง 75 ปีเท่านัน้ แต่ช่วงเวลาสัน้ๆ นี้  =>ศลิปะ 

วฒันธรรม ความเชื่อ ระบบการปกครอง กลบัหยัง่รากลกึเป็นรากฐานส าคญัของประเทศญี่ปุ่ นตราบ

จนปัจจบุนั เมอืงเงยีบสงบแห่งนี้ยงัมแีหล่งมรดกโลกถงึ 8 แห่ง   

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วดัส าคญัที่สุดของเมอืงนารา =>

ทางเขา้วดัสงา่งามดว้ย ซุม้ประตูใหญ่ ทีม่เีสาถงึ 18 ตน้ รองรบั หลงัคาเป็น สถาปัตยกรรมชิน้งาม–

สมยัคามาคูระ สรา้งขึน้ ปี ค.ศ. 743 นมสัการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วย

สมัฤทธิส์ูงถึง 16.2 เมตร หนัก 500 ตนั เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดษิฐาน วิหาร

หลวงพ่อโต ซึง่หลงัเดมิถูกไฟไหม ้และ สรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 ครัง้ วหิารปัจจบุนัมขีนาด เพยีง 2 ใน 3 

ของหลงัเดิม แต่ยงัได้ชื่อว่าเป็น วหิารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก จุดเด่นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่ มา

รวมกนัเป็นเสา บรเิวณสวนของวดัจะไดเ้พลนิเพลนิกบักวางแสนเชื่องทีม่จี านวนมาก 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกี่ยว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนับถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชีือ้เสยีง

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – นาบานาโนะ ซาโตะ (อิลมิูเนชัน่) – นาโงย่า 



 

 
 

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจา้อินารวิ่า 30 ,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สมัผสัความสง่างาม  

โทรอิ ิหรอื ซุม้ประตูญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิ

รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ณ ศาลเจา้แห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไมส้แีดง ใน

ฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น ได้รบั

ความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพันธุ์ดอกไม้หรอื ลกัษณะของการจดัสวน

ดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไป ภายในยงัมหี้องปรบัอุณหภูมิ

ส าหรบัดอกไมซ้ึ่งน ามาจากเมอืงรอ้น รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล 

เช่น ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋

เพิม่เพื่อขึน้สู่จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิสระให้

ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสนักว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประดาเต็มพ้ืนที ่ไฟประดบัทีนี่ถ่ือ

เป็นหนึง่ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

   ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่ เวลา น าท่ าน เข้าสู่ ที่พัก  นาโงย่า  ณ  TOKYO DAIICHI NISHIKI HOTEL 

NAGOYA หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น คนญีปุ่่ น

เชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูรอ้นจะท าให้เพิม่พลงัได้  ส าหรบัที่นี่  นอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธุ์ปลาไหลทีใ่หญ่ที่สุดแลว้  ในช่วงที่ซากุระบาน  ท่านก็จะไดช้มต้นซากุระดว้ย  และ

ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝากทีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่ไดอ้กีดว้ย  เช่น พายปลาไหล  หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ที่

เกีย่วกบัปลาไหล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 3 นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟจิูเทน็ – เรียนชงชา – ทะเลสาบยามานากะ 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกี ใหท้่านตื่นตาตื่นใจกบัลานสกหีมิะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นลานสกอีนัดบัหนึ่ง

ของจงัหวดัยามานาช ิอสิระท่านสนุกสนานกบัการเล่นหมิะหรอืถ่ายรปูท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน

สุดแสนคลาสสคิ  ราคาทวัรไ์ม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด (ค่าบริการโดยประมาณ เช่า

สกีเซต็ 4,500 เยน, เช่าสโนวบ์อรด์เซต็ 4,000 เยน, สโนวส์เลต็ 1,200 เยน) 

จากนัน้น าท่านเขา้ร่วม เรียนชงชา ดื่มด ่าไปกบัสุนทรยี์แห่งการชงชาอกีหนึ่งเอกลกัษณ์ของชาว

ญีปุ่่ นใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการดื่มชาสไตลญ์ีปุ่่ น 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ที่พัก  ทะเลสาบยามานากะ ณ  LAKE YAMANAKA SUN 

PLAZA  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรทัธา

ความเชื่อใน ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยิาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขา

ไฟฟูจิที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบรเิวณที่ลุ่มท าให้เกิดน ้ าซึมขังขยายวงกว้าง

กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 

สถานที่แห่งนี้ได้รบัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิี่ดทีี่สุดของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่

ว่าจะเป็นผกัภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญีปุ่่ น และอื่นๆอกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮคัไค – พิพิธภณัฑ์บะหมีถ้่วยกึง่ส าเรจ็รปู – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– 
โตเกียว 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์บะหม่ีถ้วยก่ึงส าเรจ็รปู “นิชชนิคพันู้ดเดลิ”ซึ่งในปี 1958 “คุณโม

โมฟุกุ อนัโดะ”เป็นผู้คิดค้นผลติบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปได้เป็นครัง้แรกในโลก ในนาม “Nissin Cup 

Noodles” จนได้รบัการยกย่องเป็นบดิาแห่งอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป  ให้ท่านเรยีนรูว้ธิกีาร

ผลติบะหมีข่องนิชชนิ นอกจากนัน้ใหท้่านไดท้ดลองท า บะหมีถ่ว้ย ดว้ยตวัท่านเอง อกีทัง้ยงัใหท้่าน

ไดว้าดถว้ยบะหมีท่ีม่ถีว้ยเดยีวในโลกเป็นของท่านเองได้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศูนยก์ลางมหานคร เดนิทางสู่ย่าน ช้อปป้ิงชินจกู ุตื่นตาตื่น

ใจกบับรรยากาศที่คราคร ่าด้วยผู้คนมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองข้างทาง น าท่าน

สมัผสับรรยากาศย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของญี่ปุ่ น ที่ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิค้าที่ถูกตา

ถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงที่มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ่งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนาน

นามว่า ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นค้าจดัแต่งอย่างหรูหราน่ารกัหลากสไตล์ รวมไปถึง

รา้นสนิคา้ชื่อดงัเป็นทีน่ิยมทัง้ชาวญี่ปุ่ น และนักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน ร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด (ยงั

ไม่รวมภาษี 8%) มทีัง้เครื่องส าอางค์ กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้าอื่นๆ  อีกมากมายที่ท่านสามารถ

เลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคาสบายกระเป๋า อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืก

ซือ้สนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอา

ใจคุณผู้หญิง เสื้อผ้าแฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

**อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกั โตเกียว ณ MOXY KINSHICHO TOKYO HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

  

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 5 
โตเกียว – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือ เลือกซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
ราคาตัว๋ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง) 
หรือ เลือกซ้ือซิต้ีทวัรเ์สริม 



 

 
 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่าย่านชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบยู่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไกดแ์นะน าการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท             

เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยิง่ใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื้อที่ได้จากการถมทะเลในอ่าว

โตเกียวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มกิกี้เม้าส์ ที่พูดได้คล่องทัง้ภาษาญี่ปุ่ น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพื่อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตื่นตา

กบั WESTERNLAND ตื่นเต้นกบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

CARIBBEAN สนุกกับการนัง่เรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการนัง่รถไฟชมความหลากหลายในดสินียแ์ลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิ่มกับ BIG THUNDER  MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมอืงแร่

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ที่จะน าเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต ์

ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอย่างเตม็ที ่พรอ้มเลอืกซือ้หาสนิคา้ทีร่ะลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET ประทบัใจกบั

ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

ของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

ต้องช าระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE เพ่ิมเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ที่พกั โตเกียว ณ MOXY KINSHICHO TOKYO HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

DAY 6 โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 



 

 
 

น าท่านสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจา้แม่กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ี่มคีวามสูงเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ่ง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถงึนักท่องเที่ยวที่มา

เยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะ เป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  

มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้

ท่านไดไ้ปถ่ายรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ อาทเิช่น 

แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่น

ขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดรอ้น ๆ เซมเบก้รบุกรอบหลากหลายรสชาต ิเป็นตน้  

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางสู่ ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล ์ซึง่มสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซื้อเลอืกชมทัง้สนิค้าที่น าเขา้จากต่างประเทศ และผลติในญี่ปุ่ นซึ่งล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกับ

ร า ค า  อ า ทิ  ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, 

PRADA, GUCCI, DISSEL และอื่น ๆ อกีมากมาย  

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

********************************************************** 

 

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  
2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

  6 – 11 ก.พ. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 

  13 – 18 ก.พ. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 

20 – 25 ก.พ. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 



 

 
 

27 ก.พ. – 4 มี.ค. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 บาท 9,500 บาท 
หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 
➢ ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
➢ ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 
➢ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
➢ ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
➢ ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
➢ ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
➢ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
➢ ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
➢ ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
➢ กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
➢ กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
➢ กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า 
➢ กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์
➢ กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์



 

 
 

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

➢ กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 
➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
➢ ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
➢ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
➢ การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
➢ รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
➢ การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
➢ กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 



 

 
 

➢ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
 


