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TOKYO LIGHT UP SNOW 5D 3N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมทีพั่ก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
(TG642 23.55 – 07.40) 

    

2 
โตเกียว (สนามบนินารติะ) - ศาลเจา้ฮาโกเน่ - มิชิมะ สกายวอลค์ 
- ชอ้ปปิง้โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ลท็ - อาบน า้แร ่- เมนขูาปยูกัษ ์ ✈ 🍽 🍽 

SUNFUJI 
YAMANAKAKO ONSEN  

หรอืเทียบเท่า [♨] 

3 
สมัผสัลานสกี – หมูบ่า้นน า้ใส โอชิโนะฮกัไก - ทะเลสาบคาวากจุิ
โกะ  - นั่งกระเชา้ คาจิ คาจิ  –  ศนูยจ์  าลองแผน่ดนิไหว - 
 งานเทศกาลประดบัไฟซากามโิกะ อิลลมูเินชั่น  -– เมืองโตเกียว 

🍽 🍽 🍽 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

4 
อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์ ธีมพารก์มูมิน ตัว
การต์นูสดุน่ารกัสไตลน์อรด์ิก ท่ีจังหวดัไซตามะ หรือเลือกซือ้ทัวร์
โตเกียวดสิน่ียแ์ลนด ์(เดนิทางโดยรถไฟ) 

🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

5 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  
(TG683 10.35 – 15.40) 🍽   

 

Hi light 
ศาลเจา้ฮาโกเน ่| มิชิมะ สกายวอลค์ | ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ พรเีมียม เอา้ทเ์ลท็ | สมัผสัลานสกี | หมูบ่า้นน า้ใส โอชิโนะฮกัไก |  

นั่งกระเชา้ คาจิ คาจิ ROPEWAY | งานเทศกาลประดบัไฟซากามิโกะ อิลลมิูเนชั่น | บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์|  

พกัออนเซ็น 1 คืน | พกัในโตเกียว 2 คืน 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 41,900.-  เส้นทางการเดนิทาง 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
 (TG642 23.55 – 07.40) 

20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย เจ้าหน้าที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 642 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2  
โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  - ศาลเจ้าฮาโกเน่  - มิ ชิมะ สกายวอล์ค -  

ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท - อาบน า้แร่ - เมนูขาปูยักษ ์
07.40 น. เดนิทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone Jinja Shrine) ตัง้อยู่ใกลก้บัทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซึ่งเป็นท่ีเท่ียวท่ีไดร้บั
ความนิยมอย่างมากในแถบฮาโกเน่ ศาลเจา้แห่งนีมี้ความเช่ือในเรื่องช่วยใหเ้ดินทางปลอดภัย ช่วยใหร้อดพน้จากเคราะห์
ภยั โดยในแตล่ะปีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาแวะเวียนมาท่ีน่ีมากกวา่ 20 ลา้นคน 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสู่ มิชิมะ สกายวอรค์ (Mishima Skywalk) สะพานแขวนคนเดินท่ียาวท่ีสดุในญ่ีปุ่ นมีความยาวกว่า 400 

เมตร สงู 70.6 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นจดุถ่ายรูป ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ในจังหวดัชิสโุอกะ (Shizuoka) ในวนัท่ีทอ้งฟ้าเปิด

สามารถเห็นภเูขาไฟฟจูิไดจ้ากท่ีน่ี นอกจากนีส้ามารถมองเห็นอ่าวซุรุงะ (Suruga) หรือทะลฝ่ังตะวนัตกของคาบสมทุรอิซุได ้

 
 น าท่านเดนิทางสู ่โกเทมบะพรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็น Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสดุในละแวก ฟูจิ-ฮา
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โกเน่ อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านส าหรับการไปเท่ียวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ 
(Hakone) มีบรรยากาศการชอ้ปปิง้แบบกลางแจง้ภายในมีรา้นคา้กวา่ 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถึงชิงชา้สวรรคท่ี์สงู 50 
เมตร มีสนิคา้แบรนเ์นมของญ่ีปุ่ นหรือของต่างชาต ิเช่น Prada, Burburry, Coach , Nike ,Adidas ,Dior ,Hugo boss ฯลฯ 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พเิศษ เมนูขาปูยักษส์ไตลญ์ี่ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเดด็** 

ทีพั่ก  เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก  SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทยีบเท่า 
หลังจากทานอาหารค ่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

  

วันที ่3  
สัมผัสลานสกี – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - น่ัง
กระเช้า คาจิ คาจิ – ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว - งานเทศกาลประดับไฟซากามิ
โกะ อิลลูมิเนช่ัน – เมืองโตเกียว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 สมัผสั ลานสกี ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ  กลบัไปอวดคนทางบา้น 
เช่นหากท่านตอ้งการเลน่ เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรบัเล่นสกีและเครื่องเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหต:ุ ในกรณีท่ีลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวร ์หรือบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของ
ท่ีระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได ้และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลูการปะทขุองภูเขาไฟจากทุกมมุโลก มีหอ้งจัด

ฉากการเกิดแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด

จากสิง่กีดขวางตา่งๆ หลงัจากเกิดแผน่ดนิไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิ้งสินคา้ต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์

ของญ่ีปุ่ น 

 น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านโอชโินะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจดุท่องเท่ียวท่ีสรา้งเป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ท่ีมีฉากหลงั

เป็น ภเูขาไฟฟจูิ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่ง

เป็นพืน้ท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ีแหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผา่นมา บอ่น า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดู

รอ้น ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภเูขาไฟฟจูิผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อ

หน่ึง นกัท่องเท่ียวสามารถดื่มน า้เย็นจากแหล่งน า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุม้

รอบๆบอ่ ท่ีขายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑท์อ้งถิ่นอ่ืนๆ บางรา้นยังขายมนัเทศหวานย่าง และขนม

แซมเบ ้บนเตาเลก็ๆ กลางแจง้สง่กลิน่หอมชวนใหล้ิม้รสอีกดว้ย 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Kawaguchiko) ท่ีเป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิ ซึ่งทะเลสาบแห่ง

นีเ้ป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม  มักจะมาหาท่ีพักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่า

ทะเลสาบท่ีเหลืออีกส่ีแห่ง โดยรอบบรเิวณนีจ้ึงเตม็ไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของท่ีระลึกมากมาย น าท่านขึน้ 

กระเช้าคาจคิาจ ิ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ่ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับ

ดาดฟ้า ท่านจะไดช้มวิวใกล้ยอด ภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) ท่ีสูงประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล ท่ีมี

ทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบดา้นลา่ง และหากสภาพอากาศดีทอ้งฟา้เปิดสามารถเห็นววิภเูขาไฟฟจูิไดจ้ากจดุนี ้  
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วันที ่4  อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร ์ธีมพารก์มูมิน ตัวการต์ูนสุดน่ารัก

สไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสน่ีย์แลนด ์

(เดินทางโดยรถไฟ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 อิสระชอ้ปปิง้ในโตเกียว ไกดแ์นะน าท่านเดินทางโดยรถไฟ เพ่ือไปเท่ียวย่านดงัในโตเกียว อาทิ แหลง่ชอ้ปปิง้  

ย่านชนิจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบนัเทิงและแหลง่ชอ้ปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ 
เท่ห์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูท่ีุเป็นเหมือนศนูยก์ลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคกึคกั
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้รกิารสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวนัตกย่านนีท่ี้เตม็ไปดว้ยตกึ

 
 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เทศกาลประดับไฟที่ซากามิโกะ อิลลูมิเนช่ัน หนึ่งในงานประดบัไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในคนัโต โดยงาน

ประดับไฟของจังหวัดคานากาวะนีจ้ัดขึน้ท่ีซากามิโกะ รีสอรท์ เพลชเชอร ์ฟอเรสต ์ซึ่งเป็นรีสอรท์กลางแจ้งท่ีมีกิจกรรม

มากมาย อาทิเช่น แคมปิง้, บารบี์ควิ, บอ่น า้พรุอ้น และสวนสนกุท่ีมีพืน้ท่ี 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดบัไฟซากา

ม ิอิลลมูเินชั่น ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นหนึ่งในสามงานประดบัไฟชัน้น าของคนัโต และสามารถเพลิดเพลินไดท้ัง้กลางวนัและ

กลางคืน โดยทัง้สองช่วงเวลาของวนัจะมอบประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน งานเทศกาลนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวทุก

เพศทุกวยั งานนีใ้ชห้ลอดไฟ LED ประมาณหกลา้นดวง และทอดยาวไปทั่วสวนสนุก เพ่ือใหแ้สงสว่างในค ่าคืนท่ีอากาศ

หนาวเย็น การประดบัไฟจะเริม่ขึน้หลงัพระอาทิตยต์กดนิ และดงึดดูผูเ้ย่ียมชมหลายพนัคนในทกุปี ตามค าบอกเล่าของผูค้น

ในทอ้งถิ่นแนะน าวา่สถานท่ีท่ีดีท่ีสดุในการชมการประดบัไฟ คือ พืน้ท่ีใกลก้ับชิงชา้สวรรคห์รือจากบนกระเชา้ชิงชา้สวรรค์ 

คณุจะสามารถชมแสงไฟระยิบระยบัเสมือนอยู่ท่ามกลางดวงดาวท่ีความสงู 370 เมตร 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ทีพั่ก เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก  NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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ระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า  และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกูิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเตม็ไปดว้ย
หา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟา้ขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีท่ีมีรา้นอาหารเยอะแยะ
มากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) เป็นตน้

 

 ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหลง่ชอ้ปปิง้มีสไตล ์ย่านฮาราจกูทุ่านจะพบกบัเหลา่วยัรุน่ญ่ีปุ่ นแตง่ตวัคอสเพลย ์สนกุไปกบัการ

แตง่ตวัเพลดิเพลนิเป็นแฟชั่นของตวัเองท่ีมีอิสระในการแตง่ตวัน่ารกัหลากหลายสไตลท์ัง้แนวโลลติา้สดุคิว้ แนวกอทิกสดุเท่ 

หรือแนวเดคอรา่เก๋ๆ วกิสีสนัโดดเดน่แปลกตา อยากไดเ้สือ้ผา้ ถงุเทา้ เครื่องประดบัสวยๆ ตอ้งหา้มพลาดกับเมืองฮาราจกูุ

ประเทศญ่ีปุ่ น 

ศาลเจ้าเมจ ิ( Meiji Shrine ) เป็นหนึ่งในศาลเจา้ท่ีโดง่ดงัในกรุงโตเกียว สรา้งขึน้เพ่ือเป็นสถานท่ีบชูาดวงวญิญาณของ

จกัรพรรดเิมยจ์ิและจกัรพรรดนีิโชเกน  ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ศาลเจา้เมจิไดถ้กูท าลายลง แตภ่ายหลงัไดมี้

การบรูณะและสรา้งขึน้มาใหมจ่นถึงปัจจบุนั ซึ่งศาลเจา้นีต้ัง้อยู่ใกลก้บัสถานีฮาราจกูุ (Harajuku Station) อยู่ตดิกบัสวนโย

โยกิ (Yoyogi Park)  และบรเิวณทางเขา้จะมีเสาโทรอิิขนาดใหญ่อยู่ดา้นหนา้ เม่ือเดนิผา่นเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มี

ตน้ไมอ้ยู่มากถึง  1 แสนตน้ หรือท่ีเรียกกนัวา่  Meiji Jingu’s forest รม่รื่นมาก คนญ่ีปุ่ นมกัจะมาเดนิเลน่และออกก าลงั

บรเิวณนี ้ 

ย่านชบูิย่า (Shibuya) เตม็ไปดว้ยแหลง่ชอ้ปปิง้ รา้นอาหารท่ีทนัสมยั สถานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม คลบั และอ่ืนๆ อีก

มากมาย นอกจากนัน้ยงัมีสถานท่ีตา่งๆ ท่ีคนตา่งชาตรูิจ้กัเป็นอย่างดี อาทิรูปป้ันฮาจิโกะ สนุขัผูซ่ื้อสตัยท่ี์กลายเป็นจดุนดัพบ

และสถานท่ีท่ีหากใครมาเยือนชิบยู่าตอ้งแวะมาถ่ายรูป หา้แยกชิบยู่าท่ีมีคนเดนิสวนกนัไปมาจนตาลายบรเิวณ ชิบยู่าเซ็น

เตอรไ์ก (Shibuya Center-gai) ถนนชอ้ปปิง้แหลง่รวมตวัของวยัรุน่  

อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหลง่ช็อปปิง้สดุคกึคกัท่ีขึน้ช่ือเร่ืองรา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า ท่ีมีตัง้แตร่า้นเลก็ๆ ไปจนถึง

ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เช่น หา้งโยโดบาชิ มลัตมีิเดีย อากิบะ นอกจากนี ้ยงัมีรา้นท่ีเนน้ขายหนงัสือการต์นูญ่ีปุ่ น แอนิเมชนั 

และวดิีโอเกมอย่างรา้น Tokyo Anime Center ซึ่งมีทัง้สว่นนิทรรศการและสว่นขายของท่ีระลกึ รวมถึงรา้น Radio Kaikan 

สงู 10 ชัน้ท่ีเตม็ไปดว้ยของเลน่ เกมการด์ และของสะสม ใกล้ๆ  กนัยงัมีคาเฟ่ท่ีพนกังานในรา้นสวมชดุเมดและพอ่บา้นอีก

ดว้ย  

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตัง้อยู่ระหวา่งสถานีอเุอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 

Station) นบัเป็นตลาดฮอตฮิตของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิดไูดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดท่ีคกึคกัคนเยอะอยู่

ตลอดเวลา จดุเดน่ของท่ีตลาดแห่งนีก้็นาจะเป็นสนิคา้ท่ีหลากหลายมากๆมีทัง้ของสดไปจนถึงขา้วของเครื่องใชต้า่งๆอย่าง 

เครื่องส  าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญ่ีปุ่ น ของน าเขา้จากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด รา้นขนมของกิน
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เลน่ ทาโกะยากิยกัษ ์โมจิ ขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไขม่กุ และรา้นอาหารญ่ีปุ่ น อย่างราเมง็ ซูชิ ขา้วหนา้ปลาไหล 

ในย่านนีเ้ป็นท่ีตัง้ของ ตกึมว่ง ทาเคยะ เป็นดิสเคานส์โตรท่ี์เปิดมานานท่ีสดุในโตเกียว และจดัจ าหน่ายสนิคา้ยอดฮิตท่ีทกุ

ท่านตอ้งการ โดยจ าหน่ายในราคาสมเหตสุมผล ไมว่า่จะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถั่ว ผลไมอ้บแหง้) ยา วติามนิ 

เครื่องส  าอาง น า้หอม นาฬกิาขอ้มือ เสือ้ผา้กระเป๋าแบรนดเ์นม เครื่องใชไ้ฟฟา้ และเฟอรน์ิเจอร ์โดยท่ีท่านสามารถหาซือ้ของ

ทัง้หมดไดใ้นท่ีเดียว ส  าหรบัลกูคา้ชาวตา่งชาต ิยงัสามารถขอคืนภาษีสนิคา้ทกุประเภทไดท่ี้เคานเ์ตอรข์อยกเวน้ภาษีภายใน

รา้น ท าใหส้ามารถซือ้สนิคา้ไดใ้นราคาท่ีถกูมากกวา่เดิม นอกจากนี ้ภายในรา้นยงัมีใหบ้รกิาร FREE WIFI ทกุอาคาร และ

พนกังานท่ีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษ ภาษาไทยไดค้อยดแูลท่านในระหวา่งการเลือกซือ้สนิคา้ ท าใหต้กึมว่ง ทาเคยะเป็น

ท่ีรูจ้กัแพรห่ลาย และเป็นรา้นคา้ยอดนิยมในหมูล่กูคา้ชางตา่งชาตเิป็นอย่างมาก 
  

 หรือท่านจะเลือกซือ้ทัวรธี์มพารก์มูมิน ตัวการตู์นสุดน่ารักสไตลน์อรด์กิ ทีจั่งหวัดไซตามะ หมูบ่า้นมมูนิ (Moomin 
Valley Park) ตัง้อยู่ท่ีบรเิวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมยิาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮนัโนะ (Hanno) จงัหวดัไซตามะ 
(Saitama) เป็นแลนดม์ารก์ใหมเ่ปิดเม่ือช่วงวนัท่ี 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นมู
มนิท่ีมีทัง้บา้นสไตลส์งูๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพน่ช่ือวา่ Oshun Oxtra theatre ท่ีจะมีการแสดงของเหลา่มมูนิและผองเพ่ือน
มาใหไ้ดด้เูพลดิเพลนิกนั ประภาคารท่ีสามารถมองววิสวยๆของบรเิวณรอบๆได ้และคาเฟ่รา้นอาหารธีมมนูมนิสดุคิว้ หรือถา้
อยากหากิจกรรมสนกุๆก็ยงัสามารถเลน่ Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมมุท่ีเคา้จดัไวใ้หเ้ราไดเ้ต็มท่ีกบัการถ่ายรูป
เหมือนหลดุเขา้ไปในโลกของครอบครวัมมูนิ  ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชอ้ปปิง้สนิคา้มมูนิอย่างจใุจ และมีรา้นอาหาร คาเฟ่ธีม
มมูนิใหท้่านเขา้ไปนั่งชิลรบัประทานเครื่องดื่มและของหวาน เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 750 บาท / เดก็อาย4ุ-10ปี ท่านละ 350 บาท 
(ราคานีร้วมคา่เดนิทางโดยรถไฟไป-กลบั) [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 

 

 
ซือ้ทัวรเ์สริมโตเกียวดสินียแ์ลนด ์ดสิน่ียซ์ี เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต  านานและจินตนาการ
ของการผจญภยั ใชท้นุในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเลน่ในหลายรูปแบบ เช่น 
ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสงิ, ตื่นเตน้
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กบั SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพหู,์ ตะลยุอวกาศไปกับ BUZZ 
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการต์นูท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY ส าหรบั
ท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว เพิม่ผูใ้หญ่ท่านละ 3,000 บาท / เดก็ 2,500 บาท[ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 

 

* เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจ่งึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
ทีพั่ก  เดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5  โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ  (TG683 10.35 – 15.40) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดนิทางไปยัง สนามบนิฮาเนดะ 
 ถึง สนามบนิฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 683 (สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

15.40 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งท่ีมี     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดนิทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิ  

TOKYO LIGHT UP SNOW 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 

ท่านละ 
ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

08 – 12 ธ.ค. 65 41,900.- 41,900.- 38,900 52,800 26,900 

15 – 19 ธ.ค. 65 41,900.- 41,900.- 38,900 52,800 26,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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และบรษัิททวัรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  
- การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่างใด  
- ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯลว่งหนา้ทุกครัง้  เพ่ือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี

การออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดนิทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2 ค่าทีพั่ก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) , หอ้งพกัคู่ ( 
Twin / Double ) และห้องพกัแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจัดหอ้งพกั
แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิ 
ท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

- กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบสว่นต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนักเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัตเิหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้  
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี 
สถานทตูก าหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิม่ 
4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางทีส่นามบนิต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิม่เตมิแก่หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญี่ปุ่น 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงิน และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช  าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตั ิไมมี่เง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เม่ือช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่

น่ัง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเท่ียวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกับใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต า่ 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจันทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
ทางบรษัิท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆท่ีได ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
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4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนท่ีนั่งของสายการบินได ้15% ของจ านวนผูเ้ดินทาง (ตาม
เง่ือนไข ของสายการบนิไทย ตอ้งจ่ายคา่ตั๋วเครื่องบนิเตม็จ านวน ก่อนเดนิทาง 90 วนั) 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดนิทาง (ไมน่บัวนัเดนิทาง) คืนเงินคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือการเตรียมการ
น าเท่ียว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่อง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดนิทาง (ไมน่บัวนัเดนิทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงเพ่ือการ
เตรียมการน าเท่ียว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครื่อง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.4 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ไมคื่นเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงเพือ่การ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ  การจองทีพ่กั  และ คา่ใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสาย
การบนิและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทัวรท์ัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษทัท าธุรกิจเพือ่การทอ่งเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ี
จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรบั
ราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือ
ความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้ อ  านาจของ
บรษัิทก ากบัเท่านัน้ 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์
เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธรุกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพกัตลอดการเดนิทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ัดเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างท่ี
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดนิทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบิน
เท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เครื่องบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ื อเป็น
การปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก 
 

 


