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วันที� รายการ 

1 สนามบนิสุวรรณภมิู – สนามบินคนัไซ 

2 
สนามบนิคนัไซ – วัดโทไดจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
โตะ (อิลูมิเนชั�น) – นาโงย่า 

3 
นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟูจิเทน็
ทะเลสาบยามานากะ 

4 
ทะเลสาบยามานากะ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภัณฑ์บะหมี�ถ้วยกึ�ง
สําเร็จรูป– ช้อปปิ,งชนิจูกุ – โตเกียว 

5 
อิสระฟรีช้อปปิ,งตลอดทั ,งวัน หรือ เลือกซื ,อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
(ไม่รวมค่าตั,วสวนสนุกและค่าเดินทาง) หรือ เลือกซื3อซตีิ3ทัวร์เสริม

6 
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ 
กรุงเทพฯ 

เที�ยวครบสตูร เส้นทางไฮไลทข์องญี�ปุ่ น
เที �ยวเมืองหลวงเก่าของญี �ปุ่ นชมวดัดงัแห่งเกียวโต

สนุกไปกบักิจกรรมท้าลมหนาว 
ช้อปปิ# งจใุจ พกัออนเซน็

มกราคม 
ราคาสดุคุ้ม เริ �มต้น

TOKYOSNOW SKI 
 

 

 

อาหาร 
B L D 

    

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ– นาบานาโนะ ซา
  - 

ลานสกีฟูจิเทน็– เรียนชงชา –  
   

พิพิธภัณฑ์บะหมี�ถ้วยกึ�ง
  - 

อิสระฟรีช้อปปิ,งตลอดทั ,งวัน หรือ เลือกซื ,อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  
หรือ เลือกซื3อซตีิ3ทัวร์เสริม  - - 

ชิซุย เอ้าท์เลต็มอลล์ – สนามบินนาริตะ – 
 -  

 

เที�ยวครบสตูร เส้นทางไฮไลทข์องญี�ปุ่ น!! 
เที �ยวเมืองหลวงเก่าของญี �ปุ่ นชมวดัดงัแห่งเกียวโต 

สนุกไปกบักิจกรรมท้าลมหนาว ชมแสงสี ตระการตา 
ช้อปปิ# งจใุจ พกัออนเซน็1คืนพร้อมทานขาป!ู! 

 มกราคม 2562  
สดุคุ้ม เริ �มต้น35,900 - 

TG 622 BKK 

TG 677 NRT 

SNOW SKI 6D4N 

 

 

 

โรงแรม 
หรือเทียบเท่า 

 

TOKYO DAIICHI NISHIKI HOTEL 
NAGOYA 

LAKE YAMANAKA SUN PLAZA  
HOTELONSEN 

SHIMBASHI TAGOYAMA TOKYO 
REI HOTEL 

SHIMBASHI TAGOYAMA TOKYO 
REI HOTEL 

 

• ชาบ ูชาบ ูสไตลญ์ีปุน่ 
• บุฟเฟ่ตข์าป ู

TG 622 BKK – KIX  23.15 – 06.25 

TG 677 NRT – BKK 17.35 – 22.30 



 

 

 

 

หน้า 2 / 9 

 

 
 

20.00 คณะพรอ้มกนัทีสนามบนิสุวรรณภูมิ

บินไทย เคาน์เตอร ์D

23.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ
 

 
 

06.25 เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ

ทอ้งถินเพือสะดวกในการนดัหมาย

นําท่านเดนิทางสู่ นารา

เมอืงหลวงไปอยู่เกยีว

วฒันธรรม ความเชือ ระบบการปกครอง กลบัหยั งรากลกึเป็นรากฐานสําคญัของประเทศญีปุ่นตราบ

จนปจัจบุนั เมอืงเงยีบสงบแห่งนี4ยงัม ีแหล่งมรดกโลกถงึ 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ วดัโทไดจิ

ทางเขา้วดัสงา่งามดว้ย ซุม้ประตูใหญ่ ทีมเีสาถงึ 

สมยัคามาคูระ สรา้งขึ4น ปี ค

สมัฤทธิ 8สูงถงึ 16.2 เมตร หนัก 

หลวงพ่อโต ซึงหลงัเดมิถูกไฟไหม ้และ สรา้งขึ4นใหม่ถงึ 

ของหลงัเดิม แต่ยงัได้ชือว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ทีสุดในโลก จุดเด่นอยู่ทีการใช้ซุงขนาดใหญ่ มา

รวมกนัเป็นเสา บรเิวณสวนของวดัจะไดเ้พลนิเพลนิกบักวางแสนเชืองที

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

  นําท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ7งจอกขาว

เกบ็เกียว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีมชีื4อเสยีง

และไดร้บัความเคารพสงูสุดในบรรดาศาลเจา้อนิารวิ่า 

รอิิ หรอื ซุ้มประตูญีปุ่นโบราณ จํานวนมากกว่

รวมแล้วความยาวประมาณ 

ฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา

DAY 1 สนามบินสุวรรณภมิู –

DAY 2 สนามบินคนัไซ – วดัโทไดจิ 

คณะพรอ้มกนัทีสนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั 7น 4 ประตูทางเข้าที� 

D เจา้หน้าทีบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ4นเครือง

สนามบินคนัไซโดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 622

สนามบินคนัไซ(เวลาทอ้งถินเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถินเพือสะดวกในการนดัหมาย)หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญีปุ่นสร้างขึ4นเมือ ปีค

เมอืงหลวงไปอยู่เกยีวโต นาราเป็นเมอืงหลวงอยู่เพยีง 75 ปีเท่านั 4น แต่ช่วงเวลาสั 4นๆ นี4  

วฒันธรรม ความเชือ ระบบการปกครอง กลบัหยั งรากลกึเป็นรากฐานสําคญัของประเทศญีปุ่นตราบ

จนปจัจบุนั เมอืงเงยีบสงบแห่งนี4ยงัม ีแหล่งมรดกโลกถงึ 8 แห่ง   

วดัโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วดัสําคญัทีสุดของเมอืงนารา 

มดว้ย ซุม้ประตูใหญ่ ทีมเีสาถงึ 18 ต้น รองรบั หลงัคาเป็น สถาปตัยกรรมชิ4นงาม

สมยัคามาคูระ สรา้งขึ4น ปี ค.ศ. 743 นมสัการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วย

เมตร หนัก 500 ตนั เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทีสุดในโลก ประดษิฐาน 

ซึงหลงัเดมิถูกไฟไหม ้และ สรา้งขึ4นใหม่ถงึ 2 ครั 4ง วหิารปจัจุบนัมขีนาด เพยีง 

ยงัได้ชือว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ทีสุดในโลก จุดเด่นอยู่ทีการใช้ซุงขนาดใหญ่ มา

รวมกนัเป็นเสา บรเิวณสวนของวดัจะไดเ้พลนิเพลนิกบักวางแสนเชืองทีมจีาํนวน

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ7งจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกียว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีมชีื4อเสยีง

และไดร้บัความเคารพสงูสุดในบรรดาศาลเจา้อนิารวิ่า 30,000 แห่งทั วญีปุ่น สมัผสัความสง่างาม โท

ประตูญีปุ่นโบราณ จํานวนมากกว่าหมืนคู่ ตั 4งเรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ ิ

รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ณ ศาลเจา้แห่งนี4 ทีเราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไ

ฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา 

– สนามบินคนัไซ 

วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ– นาบานาโนะ ซาโตะ 

ประตูทางเข้าที� 3 สายการ

เจา้หน้าทีบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ4นเครือง 

22 

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญีปุ่นสร้างขึ4นเมือ ปีค.ศ. 710ก่อนจะย้าย

ปีเท่านั 4น แต่ช่วงเวลาสั 4นๆ นี4  =>ศลิปะ 

วฒันธรรม ความเชือ ระบบการปกครอง กลบัหยั งรากลกึเป็นรากฐานสําคญัของประเทศญีปุ่นตราบ

มรดกโลก และเป็น วดัสําคญัทีสุดของเมอืงนารา =>

ต้น รองรบั หลงัคาเป็น สถาปตัยกรรมชิ4นงาม–

นมสัการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วย

ตนั เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทีสุดในโลก ประดษิฐาน วิหาร

ครั 4ง วหิารปจัจุบนัมขีนาด เพยีง 2 ใน 3 

ยงัได้ชือว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ทีสุดในโลก จุดเด่นอยู่ทีการใช้ซุงขนาดใหญ่ มา

มจีาํนวนมาก 

เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกียว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีมชีื4อเสยีง

แห่งทั วญีปุ่น สมัผสัความสง่างาม โท

หมืนคู่ ตั 4งเรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงค์โทรอิ ิ

เมตร  ณ ศาลเจา้แห่งนี4 ทีเราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไมส้แีดง ใน

นาบานาโนะ ซาโตะ (อิลมิูเนชั �น) – นาโงย่า 
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นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ

ความนิยมจากชาวญีปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรืองพนัธุ์ดอกไม้หรอื ลักษณะของการจดัสวน

ดอกไม้ ซึงในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไม้ทีแตกต่างกันออกไป ภายในยงัมหี้องปรบัอุณหภูมิ

สําหรบัดอกไมซ้ึงนํามาจากเมอืงรอ้น รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล 

เช่น ดอกดาเลยี คอสมอส

เพิมเพือขึ4นสู่จุดชมววิของหอคอย เพือชมววิของบรเิวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า 

ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดว

เป็นหนึ�งในสิบไฟประดั

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ทีพกั

เทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดนิทางสู่ทะเลสาบฮามานะ

เชือว่าการไดท้านปลาไหลในช่วงฤดูรอ้นจะทําใหเ้พิมพลงัไดส้ําหรบัทีนี

เพาะพนัธุ์ปลาไหลทีใหญ่ทีสุดแล้วยงัสามารถเลอืกซื4อของฝากทีขึ4นชือของทีนีได้อกีด้วยเช่นพาย

ปลาไหลหรอืผลติภณัฑต่์างๆทีเกียวกบัปลาไหล

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นําท่านเดนิทางสู่ ลานสกี

ของจงัหวดัยามานาช ิอสิระท่านสนุกสนานกบัการเล่นหมิะหรอืถ่ายรปูท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน

สุดแสนคลาสสคิราคาทวัรไ์ม่รวมอปุกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด 

เซต็ 4,500 เยน, เช่าสโนวบ์อรด์เซต็ 

จากนั 4นสมัผสัวฒันธรรมแบบญีปุน่แท้ๆ  นําท่านเขา้รว่ม 

ชาอกีหนึงเอกลกัษณ์ของชาวญีปุน่ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการดืมชาสไตลญ์ีปุน่แท้ๆ  ในพธิชีงชาอนั

เตม็ไปดว้ยกลินอายแบบญีปุน่

DAY 3 นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ 

สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ีใหญ่ทีสุดในประเทศญีปุ่น ไดร้บั

วญีปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรืองพนัธุ์ดอกไม้หรอื ลักษณะของการจดัสวน

ดอกไม้ ซึงในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไม้ทีแตกต่างกันออกไป ภายในยงัมหี้องปรบัอุณหภูมิ

สําหรบัดอกไมซ้ึงนํามาจากเมอืงรอ้น รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล 

เช่น ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซื4อตั Qว

เพิมเพือขึ4นสู่จุดชมววิของหอคอย เพือชมววิของบรเิวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า 

ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงที �ใช้ประดบัประตาเตม็พื#นที �

เป็นหนึ�งในสิบไฟประดบัที �สวยงามที �สดุของญี �ปุ่ นเลยทีเดียว 

อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

นําท่านเขา้สู่ทีพกันาโงย่าณTOKYO DAIICHI NISHIKI 

ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ทะเลสาบฮามานะเคยเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทีใหญ่ทีสุดในญีปุ่น

เชือว่าการไดท้านปลาไหลในช่วงฤดูรอ้นจะทําใหเ้พิมพลงัไดส้ําหรบัทีนี

ปลาไหลทีใหญ่ทีสุดแล้วยงัสามารถเลอืกซื4อของฝากทีขึ4นชือของทีนีได้อกีด้วยเช่นพาย

ปลาไหลหรอืผลติภณัฑต่์างๆทีเกียวกบัปลาไหล 

รกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ลานสกี ใหท่้านตืนตาตืนใจกบัลานสกหีมิะขนาดใหญ่ ซึงเป็นลานสกอีนัดบัหนึง

ของจงัหวดัยามานาช ิอสิระท่านสนุกสนานกบัการเล่นหมิะหรอืถ่ายรปูท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน

ราคาทวัรไ์ม่รวมอปุกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด (ค่าบริการโดยประมาณ เช่าสกี

เช่าสโนวบ์อรด์เซต็ 4,000 เยน, สโนวส์เลต็ 1,200 เยน

จากนั 4นสมัผสัวฒันธรรมแบบญีปุน่แท้ๆ  นําท่านเขา้รว่ม เรียนชงชา ดืมดําไปกบัสุนทรยีแ์ห่งการชง

ชาอกีหนึงเอกลกัษณ์ของชาวญีปุน่ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการดืมชาสไตลญ์ีปุน่แท้ๆ  ในพธิชีงชาอนั

แบบญีปุน่ 

ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟจิูเทน็– เรียนชงชา – ทะเลสาบยามานากะ

สวนดอกไมท้ีใหญ่ทีสุดในประเทศญีปุ่น ไดร้บั

วญีปุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรืองพนัธุ์ดอกไม้หรอื ลักษณะของการจดัสวน

ดอกไม้ ซึงในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไม้ทีแตกต่างกันออกไป ภายในยงัมหี้องปรบัอุณหภูมิ

สําหรบัดอกไมซ้ึงนํามาจากเมอืงรอ้น รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล 

เป็นตน้ อสิระใหท่้านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซื4อตั Qว

เพิมเพือขึ4นสู่จุดชมววิของหอคอย เพือชมววิของบรเิวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิสระให้

งที �ใช้ประดบัประตาเตม็พื#นที � ไฟประดบัที �นี�ถือ

*** 

TOKYO DAIICHI NISHIKI HOTEL NAGOYAหรอื

 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

ปลาไหลทีใหญ่ทีสุดในญีปุ่นคนญีปุ่น

เชือว่าการไดท้านปลาไหลในช่วงฤดูรอ้นจะทําใหเ้พิมพลงัไดส้ําหรบัทีนีนอกจากท่านจะไดช้มแหล่ง

ปลาไหลทีใหญ่ทีสุดแล้วยงัสามารถเลอืกซื4อของฝากทีขึ4นชือของทีนีได้อกีด้วยเช่นพาย

ใหท่้านตืนตาตืนใจกบัลานสกหีมิะขนาดใหญ่ ซึงเป็นลานสกอีนัดบัหนึง

ของจงัหวดัยามานาช ิอสิระท่านสนุกสนานกบัการเล่นหมิะหรอืถ่ายรปูท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน

ค่าบริการโดยประมาณ เช่าสกี

เยน) 

ดืมดําไปกบัสุนทรยีแ์ห่งการชง

ชาอกีหนึงเอกลกัษณ์ของชาวญีปุน่ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการดืมชาสไตลญ์ีปุน่แท้ๆ  ในพธิชีงชาอนั

ทะเลสาบยามานากะ 
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สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ทีพกั

HOTEL หรอืเทยีบเท่า

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารคํา ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นํ4าแร่สไตลญ์ีปุ่น หรอืทีเรยีกกนัว่า 

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือยล้าจากการเดนิทางและชาวญีปุ่นยงัเชือกนัว่าการ

อาบนํ4าแรน่ั 4นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย 
 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า

จากนั 4นนําท่านสู่โอชิโนะฮคัไค

จากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจิ

นํ4าซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนํ4าใน

ค.ศ. 1985 สถานทีแห่งนี4ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น

ญีปุ่นท่านสามารถเลอืกซื4อสนิค้าพื4นเมอืงต่างๆและสนิคา้เกษตรกรรมทีชาวบา้นนํามาขายระหว่าง

ทางไดม้าากมายในหมูบ่า้นแห่งนี4

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

นําท่านเดนิทางสู่พิพิธภณัฑบ์ะหมี�ถ้วยกึ�งสาํเรจ็รปู

อนัโดะ” เป็นผูค้ดิคน้ผลติบะหมีกึงสําเรจ็รปูไดเ้ป็นครั 4งแรกในโลกในนาม

ไดร้บัการยกยอ่งเป็นบดิาแห่งอุ

ชนินอกจากนั 4นใหท่้านได้

มถีว้ยเดยีวในโลกเป็นของท่านเองได้

จากนั 4นนําท่านเดนิทางสู่ 

ใจกบับรรยากาศทีคราครําด้วยผู้คนมากมาย นําท่านสมัผสับรรยากาศย่

เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถูกตาถูกใจ ย่านชอ้ปปิ4งทีมคีวามเจรญิอนัดบัหนึงของโตเกยีวถูก

ขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีสองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นค้

ไปถงึรา้นสนิคา้ชือดงัเป็นทีนิยมทั 4งชาวญีปุน่ และนกัท่องเทียวทีมาเยอืน

DAY 4 ทะเลสาบยามานากะ
โตเกียว 

สมควรแก่เวลา นําท่านเขา้สู่ทีพกัทะเลสาบยามานากะณ LAKEYAMANAKA SUN PLAZA 

หรอืเทยีบเท่า 

ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 

รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัรบัประทานอาหารคํา ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นํ4าแร่สไตลญ์ีปุ่น หรอืทีเรยีกกนัว่า 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือยล้าจากการเดนิทางและชาวญีปุ่นยงัเชือกนัว่าการ

อาบนํ4าแรน่ั 4นจะทาํใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

โอชิโนะฮคัไค(OSHINO HAKKAI)บ่อนํ4าธรรมชาต ิทีเกดิจาก

กการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจทิีไหลซมึลกึลงพื4นพภิพซมึซบับรเิวณทีลุ่มทําให้เกิด

กวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนํ4าในแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีสวยงามในปี

สถานทีแห่งนี4ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งนํ4าจากธรรมชาตทิีดทีีสุดของ

ญีปุ่นท่านสามารถเลอืกซื4อสนิค้าพื4นเมอืงต่างๆและสนิคา้เกษตรกรรมทีชาวบา้นนํามาขายระหว่าง

ในหมูบ่า้นแห่งนี4 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พิพิธภณัฑบ์ะหมี�ถ้วยกึ�งสาํเรจ็รปู“นิชชนิคพันู้ดเดลิ” 

เป็นผูค้ดิคน้ผลติบะหมีกึงสําเรจ็รปูไดเ้ป็นครั 4งแรกในโลกในนาม

ไดร้บัการยกยอ่งเป็นบดิาแห่งอุตสาหกรรมบะหมีกึงสําเรจ็รปูใหท่้านเรยีนรูว้ธิกีารผลติบะหมีของนิช

ชนินอกจากนั 4นใหท่้านไดท้ดลองทาํบะหมี�ถ้วยดว้ยตวัท่านเองอกีทั 4งยงัใหท่้านไดว้าดถ้วยบะหมีที

มถีว้ยเดยีวในโลกเป็นของท่านเองได ้

จากนั 4นนําท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว ศูนยก์ลางมหานคร เดนิทางสู่ย่าน

ใจกบับรรยากาศทีคราครําด้วยผู้คนมากมาย นําท่านสมัผสับรรยากาศย่

เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถูกตาถูกใจ ย่านชอ้ปปิ4งทีมคีวามเจรญิอนัดบัหนึงของโตเกยีวถูก

ขนานนามว่า ศูนยก์ลางทีสองแห่งนคร ศูนยร์วมรา้นค้าจดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวม

ไปถงึรา้นสนิคา้ชือดงัเป็นทีนิยมทั 4งชาวญีปุน่ และนกัท่องเทียวทีมาเยอืน

ทะเลสาบยามานากะ–โอชิโนะฮคัไค–พิพิธภณัฑ์บะหมี �ถ้วยกึ �งสาํเรจ็รปู

LAKEYAMANAKA SUN PLAZA  

 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

หลงัรบัประทานอาหารคํา ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นํ4าแร่สไตลญ์ีปุ่น หรอืทีเรยีกกนัว่า การ

ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือยล้าจากการเดนิทางและชาวญีปุ่นยงัเชือกนัว่าการ

ทีเกดิจากเวลาแสนยาวนาน

ทีไหลซมึลกึลงพื4นพภิพซมึซบับรเิวณทีลุ่มทําให้เกิด

แต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีสวยงามในปี

อนัดบัแหล่งนํ4าจากธรรมชาตทิีดทีีสุดของ

ญีปุ่นท่านสามารถเลอืกซื4อสนิค้าพื4นเมอืงต่างๆและสนิคา้เกษตรกรรมทีชาวบา้นนํามาขายระหว่าง

” ซึงในปี 1958 “คุณโมโมฟุกุ

เป็นผูค้ดิคน้ผลติบะหมีกึงสําเรจ็รปูไดเ้ป็นครั 4งแรกในโลกในนาม“Nissin Cup Noodles” จน

ตสาหกรรมบะหมีกึงสําเรจ็รปูใหท่้านเรยีนรูว้ธิกีารผลติบะหมีของนิช

ดว้ยตวัท่านเองอกีทั 4งยงัใหท่้านไดว้าดถ้วยบะหมีที

เดนิทางสู่ย่านช้อปปิ7 งชินจกู ุตืนตาตืน

ใจกบับรรยากาศทีคราครําด้วยผู้คนมากมาย นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิ4งชือดงัของญีปุ่น 

เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ทีถูกตาถูกใจ ย่านชอ้ปปิ4งทีมคีวามเจรญิอนัดบัหนึงของโตเกยีวถูก

าจดัแต่งอย่างหรหูราน่ารกัหลาก สไตล ์รวม

ไปถงึรา้นสนิคา้ชือดงัเป็นทีนิยมทั 4งชาวญีปุน่ และนกัท่องเทียวทีมาเยอืนร้าน 100 เยนเท่ากนัหมด 

พิพิธภณัฑ์บะหมี �ถ้วยกึ �งสาํเรจ็รปู– ช้อปปิ7 งชินจูก ุ – 
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(ยงัไม่รวมภาษี 8%) 

เนมชือดงั อุปกรณ์อเีลคทรอนิ

กระเป๋า รองเทา้ เครืองสาํอางคย์ีหอ้ดงัของญีปุ่นไม่ว่าจะเป็น

ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย

**อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ทีพกั

หรอืเทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํ�าย่านชินจกูุ

หรือเลือกซื7อทวัรพิ์เศษเที�ยว โตเกียวดี

12 ปี ท่านละ 1,900

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่

หฤหรรษ์อนัยิงใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มกิกี4เม้าส์ 

พรอ้มเพือนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิ

กบัWESTERNLAND

CARIBBEAN สนุกกบัการนั งเรอืบุกป่า 

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการนั งรถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

สนุกเพิมกบั BIG THUNDER  MOUNTAIN

โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER 

ไลท์เยยีร์ ตวัละครเรือง 

สนุกสนานอยา่งเตม็ที พรอ้มเลอืกซื4อหาสนิคา้ทีระลกึสไตลด์สินีย ์ณ 

DAY 5 
โตเกียว– อิสระฟรีช้อปปิ7 งตลอดทั 7งวนัหรือ
ราคาตั _วผูใ้หญ่ท่านละ
หรือ เลือกซื7อซิตี7ทวัรเ์สริม

%) อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยเลอืกซื4อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนด์

ดงั อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสื4อผา้แฟชั นวยัรุ่น 

กระเป๋า รองเทา้ เครืองสาํอางคย์ีหอ้ดงัของญีปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK

ในราคาถูกกว่าเมอืงไทย 

อิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า** 

นําท่านเขา้สู่ทีพกัโตเกียวณSHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI

ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํ�าย่านชินจกู,ุ อะคิฮาบาร่า, ชิบยู่า

ไกดแ์นะนําการเดินทาง (ไม่มีรถบสัให้บริการ

อทวัรพิ์เศษเที�ยว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==>ผูใ้หญ่ท่านละ 

1,900บาท(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ใหท่้านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

หฤหรรษ์อนัยิงใหญ่ทุ่มทุนสรา้งกว่า 600ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื4อทีได้จา

โตเกยีวพบกบัสญัลกัษณ์ดสินีย์แลนด์ มกิกี4เม้าส์ ทีพูดได้คล่องทั 4งภาษาญีปุ่น และภาษาองักฤษ

พรอ้มเพือนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัความอลงัการของจนิตนาการตืนตา

WESTERNLAND ตืนเต้นกบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน 

สนุกกบัการนั งเรอืบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการนั งรถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

BIG THUNDER  MOUNTAINเรา้ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัสใ์นเหมอืงแร่

BUZZ LIGHT YEAR’S  ASTRO BLASTER ทีจะนําเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บั

ไลท์เยยีร์ ตวัละครเรือง TOY STORY และเครืองเล่นนานาชนิดอนัตืนเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอยา่งเตม็ที พรอ้มเลอืกซื4อหาสนิคา้ทีระลกึสไตลด์สินีย ์ณ MAIN STREET 

อิสระฟรีช้อปปิ7 งตลอดทั 7งวนัหรือเลือกซื7อทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์
ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ตํ�ากว่า 12 ปีท่านละ 1,900.

เลือกซื7อซิตี7ทวัรเ์สริม 

อสิระใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการจบัจา่ยเลอืกซื4อสนิคา้ถูกใจ อาท ิสนิคา้แบรนด์

ค กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสื4อผา้แฟชั นวยัรุ่น 

KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II 

 

SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REIHOTEL

 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

ชิบยู่า, กินซ่า, ฮาราจกู ุ

ไม่มีรถบสัให้บริการ) 

ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700บาท เดก็ตํ�ากว่า 

เดินทางโดยรถไฟ) 

ใหท่้านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดนแห่งความ

ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ด้วยเนื4อทีได้จากการถมทะเลในอ่าว

ทีพูดได้คล่องทั 4งภาษาญีปุ่น และภาษาองักฤษ

กบัความอลงัการของจนิตนาการตืนตา

ตืนเต้นกบัการล่องเรอืผจญภยัผ่านเหล่าโจรสลดัใน PIRATES OF THE–

จะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานา

ชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการนั งรถไฟชมความหลากหลายในดสินีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความ

เรา้ใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัสใ์นเหมอืงแร่

เขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บตัต ์

และเครืองเล่นนานาชนิดอนัตืนเต้นมากมายให้ท่านได้

MAIN STREET ประทบัใจกบั

เลือกซื7อทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
- บาท(ไม่รวมค่าเดินทาง) 
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ความงามของ ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตา

ของวอลท์ดิสนียท์ีท่านชืนชอบ 

ต้องชาํระค่ารถ MONORAIL DISNEY LINE 

***อาหารกลางวนัและคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

สมควรแก่เวลานําท่านเขา้สู่ทีพกั

หรอืเทยีบเท่า 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ 

นําท่านสู่วดัอาซากสุะ

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นทีเคารพสกัการะของชาวญีปุ่นรวมถึงนักท่องเทียวทีมา

เยอืนประเทศญีปุ่นวดัอาซากุสะ

โคมไฟยกัษ์สแีดงทีมขีนาดใหญ่ทีสุดในโลกมคีวามสูงถงึ

ได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ท่านจะได้เลอืกซื4อของทีระลกึอาทเิช่นแมว

กวกัแบบต่างๆโคมไฟน้อยใหญ่พวงกุญแจหรอืเดินชมิขนมอ

รปูทรงตุ๊กตาซาลาเปาทอดรอ้นๆ

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

นําท่านเดนิทางสู่ชิซุยเอ้าท์เลต็มอลล์

เลอืกชมทั 4งสนิค้าทีนําเขา้จากต่างประเทศและผลติในญีปุ่นซึงล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกั

อาทAิDIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, 

GUCCI, DISSEL และอืนๆอกีมากมาย

สมควรแก่เวลากรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

17.30 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย 

22.30  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

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

DAY 6 โตเกียว – วดัอาซากสุะ 

ขบวนอิเลก็ทริคพาเหรดอนัตระการตาบนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

ทีท่านชืนชอบ หมายเหตุ: กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

MONORAIL DISNEY LINE เพิ�มเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั

อาหารกลางวนัและคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

นําท่านเขา้สู่ทีพกัโตเกียวณSHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI HOTEL

ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากสุะนมสัการเจ้าแม่กวนอิมอนัศกัดิ 8สทิธิ 8ทีมคีวามสูงเพยีง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นทีเคารพสกัการะของชาวญีปุ่นรวมถึงนักท่องเทียวทีมา

วดัอาซากุสะเป็นวดัเก่าแก่ของมหานครโตเกยีวทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิงมี

โคมไฟยกัษ์สแีดงทีมขีนาดใหญ่ทีสุดในโลกมคีวามสูงถงึ4.5 เมตรมนํี4าหนักถงึ

ได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ท่านจะได้เลอืกซื4อของทีระลกึอาทเิช่นแมว

กวกัแบบต่างๆโคมไฟน้อยใหญ่พวงกุญแจหรอืเดินชมิขนมอร่อยๆขึ4นชือของย่านนี4เช่นขนมอบ

รปูทรงตุ๊กตาซาลาเปาทอดรอ้นๆเซมเบก้รบุกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นตน้

อิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า

ชิซุยเอ้าท์เลต็มอลลซ์ึงมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิด

เลอืกชมทั 4งสนิค้าทีนําเขา้จากต่างประเทศและผลติในญีปุ่นซึงล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกั

ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, 

และอืนๆอกีมากมาย 

กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 

ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

วดัอาซากสุะ – ชิซุย เอ้าทเ์ลต็มอลล ์– สนามบินนาริตะ– 

บนัทกึภาพความประทบัใจกบัการต์ูนดงั

กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี 

เยน ไปกลบั 

อาหารกลางวนัและคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

SHIMBASHI ATAGOYAMA TOKYO REI HOTEL

 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

นมสัการเจ้าแม่กวนอิมอนัศกัดิ 8สทิธิ 8ทีมคีวามสูงเพยีง5.5 เซ็นตเิมตรซึง

ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นทีเคารพสกัการะของชาวญีปุ่นรวมถึงนักท่องเทียวทีมา

ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิงมี

เมตรมนํี4าหนักถงึ130 กโิลกรมัใหท่้าน

ได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นทีระลกึและถดัจากโคมไฟยกัษ์ท่านจะได้เลอืกซื4อของทีระลกึอาทเิช่นแมว

ร่อยๆขึ4นชือของย่านนี4เช่นขนมอบ

บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นตน้ 

อิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

ซึงมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนิดอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื4อ

เลอืกชมทั 4งสนิค้าทีนําเขา้จากต่างประเทศและผลติในญีปุ่นซึงล้วนแต่มคีุณภาพเหมาะสมกบัราคา

ADIDAS, GAP, TIMBERLAND, CASIO, MICHEL KLIEN, MORGAN, ELLE, PRADA, 

กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

 

 กรงุเทพฯ 
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วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 
2 – 3 ท่าน

9 – 14ม.ค. 35,900 บาท

16 – 21ม.ค 37,900 บาท

23 – 28 ม.ค. 37,900 บาท

30 ม.ค.– 4ก.พ. 38,900 บาท
 

หมายเหตุ:  การเดนิทางแต่ละครั 4งตอ้งม ี
ขอสงวนสทิธิ 8ในการเลือนการเดนิทางหรอืเปลียนแปลงราคา

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั 7งนี7 ขึ7นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั 7งนี7 ขึ7นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน

อตัราค่าบริการรวม 
� ค่าตั Qวเครืองบนิเดนิทางไป-กลบั ชั 4นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีระบุในรายการ
� ค่าทีพกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ 
� ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ
� ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์
� ค่านํ4าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเกนิจากสายการบนิกําหนด
� ค่าภาษมีลูค่าเพิม 7%  และภาษหีกั ณ ทีจา่ย 
� ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น 

 
 
 

กาํหนดการเดินทาง: 
ราคาผูใ้หญ่  

ท่าน 
ราคาเดก็  
2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก
น้อยกว่า 

บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 

บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 

บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 

บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 10,500 
การเดนิทางแต่ละครั 4งตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 35 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            บรษิทั

ขอสงวนสทิธิ 8ในการเลือนการเดนิทางหรอืเปลียนแปลงราคา
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั 7งนี7 ขึ7นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั 7งนี7 ขึ7นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 
 
 

กลบั ชั 4นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีระบุในรายการ
ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่าง ๆ ตามทีระบุในรายการ

ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล
ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ นํ4าหนกัไมเ่กนิท่านละ

ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ4าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเกนิจากสายการบนิกําหนด 

และภาษหีกั ณ ทีจา่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย

ราคาเดก็ทารก 
น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

00 บาท 9,500 บาท 

00 บาท 9,500 บาท 

00 บาท 9,500 บาท 

00 บาท 9,500 บาท 
ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            บรษิทั

ขอสงวนสทิธิ 8ในการเลือนการเดนิทางหรอืเปลียนแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิh ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั 7งนี7 ขึ7นอยู่กบัสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

กลบั ชั 4นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีระบุในรายการ 
ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่าง ๆ ตามทีระบุในรายการ 

ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล5 แสนบาท 
ใบ นํ4าหนกัไมเ่กนิท่านละ30กโิลกรมั 

เครืองดืมนอกเหนือจากในรายการ 

กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
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� ค่าสนินํ4าใจสาํหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ
 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 
� กรณุาสาํรองทีนั งโดยการชาํระมดัจาํ 

o มดัจาํท่านละ 15,000บาท
� กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนที �เหลือทั #งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 

 
เงื�อนไขการยกเลิก 
� กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31

� กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20

� กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15
 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั #งหมดก่อนการจอง 
เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ 

ดงันั#นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว 
เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั #ง 

� กรณเีจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั 4น ๆ ปฏเิสธการเขา้
ซึงอยูน่อกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ 
� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ทีจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ
ต่าง ๆ ทีเหนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ
� ในกรณีที �ลกูค้าต้องออกตั ?วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั #ง 
มิฉะนั#นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั #งสิ# น
� บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ 8ทีจะเปลียนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีมกีารขึ4นลง
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ4นค่านํ4ามนัของสายการบนิ
� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึ4นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั 4งนี4จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิท
สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ
� การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ นสามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั#น อาทิเช่น เริ �มงาน 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั #งนี# มคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ#นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั#นๆเป็นหลกั

คนขบัรถ1,200บาท/คน/ทรปิ 

กรณุาสาํรองทีนั งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 
บาท 

กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนที �เหลือทั #งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30วนัทาํการ

31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ 8ในการคนืคา่มดัจาํ
20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการหกัคา่บรกิาร 
15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการหกัคา่บรกิาร 

ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั #งหมดก่อนการจอง 
เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ 

ดงันั#นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ
เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั #ง *** 

กรณเีจา้หน้าทีตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั 4น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึงอยูน่อกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ทีจะไมค่นืเงนิทั 4งหมด

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ทีจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิงของสูญหายตามสถานที

าจการควบคุมของบรษิทัฯ 
ในกรณีที �ลกูค้าต้องออกตั ?วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั #ง 

มิฉะนั#นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั #งสิ# น 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ 8ทีจะเปลียนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีมกีารขึ4นลง

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ4นค่านํ4ามนัของสายการบนิ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึ4นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั 4งนี4จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิท
สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ นสามารถให้บริการ
ชั �วโมงเท่านั#น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00น.(ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั #งนี# มคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ#นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั#นๆเป็นหลกั 

วนัทาํการ 

การเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ 8ในการคนืคา่มดัจาํ 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

ขอสงวนสทิธิ 8ในการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์

ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั #งหมดก่อนการจอง  
เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ขอสงวนสทิธิ 8ทีจะไมค่นืเงนิทั 4งหมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ทีจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
การจลาจล หรอืสิงของสูญหายตามสถานที

ในกรณีที �ลกูค้าต้องออกตั ?วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั #ง 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ 8ทีจะเปลียนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีมกีารขึ4นลงของ

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8ในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียวไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึ4นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั 4งนี4จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ นสามารถให้บริการ
ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั #งนี# มคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
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� รายการนี4เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั 4งหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรง
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรบัเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
� การจดัการเรืองหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พกั
/ ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องไดต้ามค
โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
� กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนั 4น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้
� บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ 8เมือท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ 8 ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทั 4งสิ4น
 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย
(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั 4นในประเทศญีปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยียมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยืนเอกสารในขั 4นต
เขา้เมอืง เพือยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุน่ ดงัต่อไปนี4

1. สิงยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอาจเกดิขึ4นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่นได ้เช่น เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่
2. กจิกรรมใดๆทีจะกระทาํในประเทศญีปุน่จะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัต่อกฎหมาย 
3. ในขั 4นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 
4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุน่ มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

รายการนี4เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั 4งหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรง
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรบัเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

การจดัการเรืองหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พกัโดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บบุหรี 
โดยอาจจะขอเปลียนห้องไดต้ามความประสงค์ของผู้ทีพกั ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กบัความพรอ้มให้บรกิารของ

กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนั 4น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

ทฯ ขอสงวนสทิธิ 8เมือท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ 8 ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทั 4งสิ4น 

รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย
เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั 4นในประเทศญีปุ่นไม่เกนิ 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยียมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยืนเอกสารในขั 4นต

เขา้เมอืง เพือยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุน่ ดงัต่อไปนี4 
สิงยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอาจเกดิขึ4นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่นได ้เช่น เงนิสด 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า
หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไมม่ตีราประทบัอยา่งน้อย
กจิกรรมใดๆทีจะกระทาํในประเทศญีปุน่จะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั 4น
ในขั 4นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุน่ มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

รายการนี4เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั 4งหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรบัเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม 

โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บบุหรี 
ทั 4งนี4ขึ4นอยู่กบัความพรอ้มให้บรกิารของ

กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ทฯ ขอสงวนสทิธิ 8เมือท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั 4นในประเทศญีปุ่นไม่เกนิ 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือการท่องเทียว เยียมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยืนเอกสารในขั 4นตอนการตรวจคน

สิงยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอาจเกดิขึ4นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่นได ้เช่น เงนิสด 

นมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไมม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า 

และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั 4น 

เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุน่ มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ


