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NT183
ทวัรญ์ปีุ่ น ฮาโกเน่ โตเกยีว [เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว] 6 วัน 3 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 6 วัน 3 คนื ,

FUJISAN GARDEN HOTEL  , APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL

สนุกสนานกบักจิกรรมฤดูหนาวท ีสก ีรสีอรท์ อาท ิสก ีสโนวบ์อรด์ กระดานเลอืน
ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE

สมัผสับรรยากาศ "ลอ่งเรอืโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาช ิณ อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่
อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยั 1 วนัเต็ม หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิสวนสนุกโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลาย แชน่้าํแรอ่อนเซ็น+บุฟเฟ่ตเ์มนูขาปูยกัษ ์อมิไมอ่นั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนินารติะ

19.30 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 สว่นผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D โดย สายการบนิไทย เจา้หนา้ที
คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง

22.30 น.
เหนิฟ้าสู ่ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 640 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถนิจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2



ชวัโมง)

วนัท ี2
วดันารติะซนั - โอชโินะ ฮคัไค - นงัรถไฟชมววิฟจู ิ- โกเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยกัษไ์มอ่นั

06.15 น.
เดนิทางถงึสนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นชม “วดันารติะซนั” ตังอยู่บนเนนิเขากลางเมอืงนารติะ
วัดทไีดรั้บความนยิมอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยงิในวันขนึปีใหม่จะคลาคล่าํไปดว้ยผูค้นทมีาขอพรสงิศักดสิทิธ ิเลอืกซอื “เครืองราง” หรือ “ฮู”้ ตา่งๆ
รวมทังสนิคา้พนืเมอืงตา่งๆมากมายในราคาเป็นกันเอง 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“โอชโินะฮคัไค” บอ่น ้าํทเีกดิจากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิทใีชเ้วลาอันยาวนาน
ในการไหลลงมาสูพ่นืดนิและซมึไปยังบอ่น ้าํแตล่ะบอ่ ดังนันน ้าํทอียู่ในบอ่จะเป็นน ้าํทใีสสะอาดและสดชนืมาก ในปี 1985
สถานทแีหง่นียังไดถู้กเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับแหลง่น ้าํจากธรรมชาตทิดีทีสีดุของญปีุ่ นอกีดว้ย

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเปลยีนอริยิาบถในการเดนิทางดว้ยการ นงัรถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถนิทสีามารถมองเห็นววิ "ภเูขาไฟฟจู"ิ
ทเีปรียบเสมอืนสญัลักษณ์ของประเทศญปีุ่ น และมคีวามสงูทสีดุในญปีุ่ น สงูถงึ 3,776 เมตร
รูปทรงของภเูขาไฟฟจูถิอืวา่เป็นภเูขาทมีรีูปทรงสวยทสีดุในโลก คอืมคีวามสมมาตรกันทกุดา้น ตัวภเูขาทํามุม 45 องศากับพนืราบ
และมหีมิะปกคลมุเป็นสขีาวโพลนทยีอดภเูขาไฟฟจูเิกอืบตลอดทังปี คนญปีุ่ นมคีวามเชอืทางดา้นศาสนา และ
วัฒนธรรมเกยีวกับภเูขาไฟฟจูมิาตังแตอ่ดตีจนปัจจบัุนภเูขาไฟฟจูจัิดวา่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
(ความสวยงามของภเูขาไฟฟจูขินึอยู่กับสภาพทอ้งฟ้าอากาศเปิด) 

นําทา่นชอ้ปปิงอย่างจใุจกับสนิคา้แบรนดเ์นมท ี“โกเท็มบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต” แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย
ทังกระเป๋า เครืองประดับ และนาฬกิาหรู รองเทา้แฟชนั สนิคา้สําหรับคณุหนู และสนิคา้อนืๆอกีมากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขนึชอืของญปีุ่ น แบบไมอ่นั

พกัที
FUJISAN GARDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

พเิศษ! ณ โรงแรมทพัีกแหง่นี ทา่นจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าํแร่ หรือ เรียกอกีอย่างวา่ออนนเซ็น เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้ การอาบน ้าํแร่
จะทําให ้เลอืดลมด,ี ผวิพรรณสดใส, สขุภาพด,ี ผอ่นคลายความเมอืยลา้ และยังชว่ยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอกีดว้ย

วนัท ี3
สก ีรสีอรท์ (ลานสก)ี - ฮาโกเน ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- หบุเขาโอวาคดุาน(ิไขดํ่า) - มหานครโตเกยีว - โตเกยีว เบย ์อควาไลน ์-
เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว German Village

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นไดส้มัผัสความสนุกสนานบน “สกรีสีอรท์” สนุกสนานกับกจิกรรมฤดหูนาวมากมาย อาท ิสก ีสโนว ์บอรด์ กระดานเลอืนหมิะ ฯลฯ
หรือเลอืกพักผอ่นอริยิาบถกับการนังจบิกาแฟชมบรรยากาศลานสก ีเลอืกซอืของทรีะลกึหลากหลายเวอรช์นั
เก็บภาพแหง่ความประทับใจกับมุมสวยๆทมีลีานหมิะสขีาวซงึมภีเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง (รวมคา่เขา้ลานสกแีละกระดานเลอืน SLEDGE
ไม่รวมอุปกรณ์สก)ี 

จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่“ฮาโกเน”่ เพอื “ลอ่งเรอืโจรสลดั” (ลอ่งสนั 10 นาท)ี ยังบรเิวณ “ทะเลสาบอาช”ิ
เพอืใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศธรรมชาตแิละชมความงามของทะเลสาบน ้าํจดืขนาดใหญ่ทเีกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืกวา่ 3,000 ปีทแีลว้

กลางวนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่“หบุเขาโอวาคดุาน”ิ (โดยรถบัส) หบุเขานรก ทเีกดิขนึจากการปะทขุนึมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมอืหลายพันปีกอ่น
ทําใหเ้กดิบอ่น ้าํรอ้นผดุขนึมาจากใตด้นิ
น ้าํและควันเหลา่นีจะมสีว่นผสมของกํามะถันอยู่ดว้ยโดยความรอ้นของน ้าํทผีดุขนึมานันสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดเ้ลยทเีดยีว
และไขท่ตีม้จากบอ่นีเปลอืกของไขจ่ะมสีดํีาสนทิซงึคนญปีุ่ นเชอืกันวา่ “กนิไขดํ่าหนงึฟองจะทําใหอ้ายุยืนขนึเจ็ดปี” 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” และเดนิทางลอดทางดว่นพเิศษซงึเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ทญีปีุ่ นเรียกวา่ “โตเกยีว เบย์
อควาไลน”์ ซงึความพเิศษของทางดว่นนีอยู่ทกีารเป็นทางดว่นทไีดรั้บการรับรองใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานทยีาวทสีดุในโลก 

แวะจดุพักรถชมววิตรงบรเิวณกลางทาง ซงึมชีอืเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS หรือ “อมุโินะ โฮตารุ” (หงิหอ้ยแหง่ทะเล)
ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการถ่ายภาพความมหัศจรรยข์องสงิกอ่สรา้งทมีนุษยส์รา้งขนึในอ่าวโตเกยีว
ซงึนอกจากจะเป็นทพัีกรถแลว้ทนีีก็ยังมรีา้นขายของทรีะลกึ ภัตตาคาร รวมไปถงึรา้นเกมสใ์หพั้กผอ่นหย่อนใจกันอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นสู ่“หมูบ่า้นเยอรมนั (Tokyo german village)” ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิกับบรรยากาศของชนบทเยอรมันพรอ้มชม
“เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว” ตอ้นรับวันครสิตม์าสและวันปีใหม่ทกํีาลังจะมาถงึ การประดับประดาตกแตง่ไฟดว้ยหลอดแอลอดีกีวา่
2ลา้นดวงในชว่งฤดหูนาวของทนีียงิใหญ่ทสีดุในจังหวัดจบิะและถอืเป็น “หนงึในสามการประดับประดาไฟทยีงิใหญ่ทสีดุในภมูภิาคตะวันออก”
อกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร)

พกัที
APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว

วนัท ี4
อสิระทอ่งเทยีวตามอธัยาศยัดว้ยตวัเอง หรอื เลอืกซอืทวัรเ์สรมิสวนสนุกโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เชา้
ใหท้า่นทดลองใชบ้รกิารรถไฟสายโตเกยีวในประเทศญปีุ่ นทมีชีอืเสยีง และไดช้อืวา่เป็นการคมนาคมทเีป็นทนียิมทสีดุของคนญปีุ่ น
ทา่นจะสนุกสนานกับการนังรถไฟในญปีุ่ น เพอืประสบการณ์ทแีปลกใหม่อกีรูปแบบหนงึ อสิระชอ้ปปิงในกรุงโตเกยีว แลว้แตค่วามตอ้งการของทา่น
เพราะทเีมอืงโตเกยีว ไม่วา่จะไปทไีหน ก็ชอ้ปปิงสนุกไดท้กุทกีันเลย อาท ิเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครืองสําอาง เครืองใชไ้ฟฟ้า
อุปกรณ์อเิล็คทรอนคิส ์และอกีมากมาย (เดนิทางโดยรถไฟ คา่รถไฟและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไมร่วมในราคาทวัร)์ 

ยา่นอาคฮิาบารา่ หรือเรียกอกีชอืหนงึวา่ อเิลคทรคิทาวน ์ย่านชอ้ปปิงชอืดังทสีดุในเรืองของเครืองใชไ้ฟฟ้า ทัง กลอ้งดจิติอล และเกมสต์า่งๆ
มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืกันอย่างจใุจเลยทเีดยีว
การเดนิทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station  
ยา่นอเิคะบุคโุระ ย่านช็อปปิงทยีงิใหญ่และทันสมัยมากแหง่หนงึของญปีุ่ น อสิระใหท้กุทา่นเลอืกซอืสนิคา้ทันสมัยตา่ง  ๆมากมาย
ไม่วา่จะเป็นเครืองใชไ้ฟฟ้าทันสมัย เกมสใ์หม่  ๆแฟชนัสวยงามตามอัธยาศัย
การเดนิทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station  
ยา่นชบิุยะ ศนูยก์ลางแฟชนัวัยรุ่นในโตเกยีว หามุมถูกใจถ่ายภาพคูก่ับ “ฮาจโิกะ” รูปปันสนัุขแสนรู ้
ทกีลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีวอัพเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกยีวทตีกึ (109) อจิมิารุควิ ทังเสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้
เครืองประดับและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดตูา่งๆอนืๆมากมาย รับรองไม่มเีอา้ท์
การเดนิทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station  
ฮาราจกูุ แหลง่รวมแฟชนัทันสมัยของวัยรุ่นญปีุ่ น อสิระกับการชอ้ปปิงยัง “ตรอกทาเคชติะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยรา้นขายของวัยรุ่น เสอืผา้
เครืองประดับ รองเทา้ กระเป๋า รา้นฟาสทฟ์ดูทวัีนสดุสปัดาหจ์ะเป็นแหลง่นัดพบของพวก “แตง่ตัวประหลาด” หรือ “ COSPLAY ”
มักมาแตง่หนา้และเปลยีนเสอืผา้กัน รา้นเครปญปีุ่ นอร่อยๆมากมาย รา้น 100 เยน หรือเลอืกชอ้ปปิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด”
ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยุโรปกับตกึรา้นคา้ทอีอกแบบและตกแตง่สไตลย์ุโรป
การเดนิทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station

เลอืกซอืทวัรเ์สรมิเทยีว 

“สวนสนุกโตเกยีวดสินยีแ์ลนด”์ สวนสนุกซงึเต็มไปดว้ยเสน่หตํ์านานและจนิตนาการของการผจญภัย



ทา่นจะไดส้มัผัสกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ กับหลากหลายโซนผจญภัย อาท ิADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND,
TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ พบเครืองเลน่มันส์ๆ  ตามโซนตา่ง  ๆเชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศ SPACE
MOUNTAIN, ระทกึขวัญกับเหลา่ผชีอืดังกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้เรา้ใจ และสมัผัสความชมุฉํ่าของสายน ้าํขนาดยักษ์ไปกับ
SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่าใหญ่กับ JUNGLE CRUISE, หวาดเสยีวไปกับรถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกับ
PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมพีหู,์ เขา้ไปอยู่ในโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูททีา่นชนืชอบ มกิกเีมา้ส,์ สโนวไ์วท์
ชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอย่างจใุจ และอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มที

** ซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์: ตวัเขา้รวมเครอืงเลน่เต็มวนั+ไกดบ์รกิารรบั+สง่ (เดนิทางโดยรถไฟ) >> ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,900
บาท >> เด็กอายุต่าํกวา่12ปี ทา่นละ 2,400 บาท
**กรุณาแจง้ซอืบรกิารเสรมิดังกลา่วกอ่นเดนิทางเทา่นัน...เพอืยืนยันการไดรั้บบรกิารและราคาตามทรีะบ*ุ*

กลางวนั / ค่าํ
รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

พกัที
APA TOKYO BAY MAKUHARI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว

วนัท ี5
วดัอาซากุสะ+ถา่ยภาพโตเกยีวสกายทร ี- ตลาดปลาซกึจิ ิ- ยา่นชนิจกูุ - หา้งไดเวอรซ์ติ ี(หุน่กนัดมั) - ออิอนพลาซา่

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทกุทา่นนมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากุสะ” วัดทไีดช้อืวา่เป็นวัดทมีคีวามศักดสิทิธิ
และไดรั้บความเคารพนับถอืมากทสีดุแหง่หนงึในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองคําทศัีกดสิทิธ ิขนาด 5.5 เซนตเิมตร
ซงึมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพอืความเป็นสริมิงคลตลอดทังปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นทตัีงของโคมไฟยักษ์ทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร ซงึแขวนหอ้ยอยู่ ณ
ประตทูางเขา้ทอียู่ดา้นหนา้สดุของวัด ทมีชีอืวา่ “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตเูขา้สูตั่ววหิารทปีระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองคํา มชีอืวา่
“ถนนนากามเิซะ” ซงึเป็นทตัีงของรา้นคา้ขายของทรีะลกึพนืเมอืงตา่ง  ๆมากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจทรีะลกึ ฯลฯ
ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซอืเป็นของฝากของทรีะลกึ

และนําทกุทา่นเดนิ ถ่ายรูปคูก่ับ แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าํสมุดิะ “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร”ี(Tokyo Sky tree)
หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 เมตร
สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา
มคีวามสงู 553 เมตร ... ทวิทัศนข์อง
“หอคอยโตเกยีวสกายทรี”ทบีรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ทเีต็มไปดว้ยกลนิอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ

จากนันเดนิทางสู ่“ตลาดปลาซกึจิ ิ(Tsukiji market)” เป็นตลาดคา้สง่ปลา, ผัก และ ผลไม ้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกยีว
ตลาดปลาแหง่นีนับเป็นททีมีชีอืเสยีงมากทสีดุ และเป็นทรีูจั้กกันดวีา่เป็นหนงึในตลาดปลาทใีหญ่ทสีดุในโลกอกีดว้ย
เนืองจากมกีารซอืขายสนิคา้ทะเล ตลาดนันมปีลาและอาหารทะเลสดมากมายหลายชนดิ และยังเป็นแหลง่รา้นอร่อยชอืดังของรา้นซชู ิซาชมิ ิและ
อาหารทะเลนานาชนดิ

กลางวนั
รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสูห่า้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซงึเป็นอกีหนงึสถานทถีูกสรา้งขนึมาเพอืดงึดดูนักทอ่งเทยีวทังชาวญปีุ่ น และชาวตา่งชาติ
ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทมีรีา้นคา้ตา่ง  ๆมารวมตัวกันอยู่ถงึ 154 รา้น ทา่นจะไดช้ม “หุน่ยนต์
GUNDAM โดยเป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam” ตัวโตเทา่ขนาดจรงิ ยืนรอตอ้นรับทา่นทดีา้นหนา้ของหา้ง
ทเีป็นเสมอืนสญัลักษณ์ของสถานทแีหง่นี อกีทังยังม ี“GUNDAM Front Tokyo” Theme Park แหง่ใหม่ทจีะบอกผา่นความยงิใหญ่ของ
GUNDAM ไปทัวโลก (ไมร่วมคา่เขา้ชม) 

นําทา่นเดนิทางสู ่“ยา่นชนิจกูุ” ย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนงึของกรุงโตเกยีว ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของเป็นพัน  ๆรา้น
ซงึจะมผีูค้นนับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุนัดพบยอดนยิมอกีดว้ย เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาท ิเครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป,
นาฬกิา, เสอืผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสําอาง เป็นตน้ อสิระใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับการ “เลอืกชมและซอื” สนิคา้ตามอัธยาศัย 



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่“ออิอนพลาซา่” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นขนมญปีุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนดิใน ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
ใหท้า่นเลอืกซอืสนิคา้และของฝากไดต้ามอัธยาศัย 

สมควรแกเ่วลา เดนิทางสู ่“สนามบนิฮาเนดะ” เพอืเตรียมตัวเดนิทางกลับ

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํแบบอสิระ เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ (ไมร่วมคา่อาหาร)

วนัท ี6
สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

00.20 น.
เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 661

05.25 น.
เดนิทางถงึ เมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี27 มถิุนายน 2562 เวลา 11:08 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

หมายเหตุ

รายการตา่งๆ สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากภยัธรรมชาต,ิ สภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้
อกีทังโรงแรมตา่งๆทรีะบุในรายการนอีาจมกีารปรบัยา่น และสถานทตีงั ไดต้ามความเหมาะสมทังนยีังคงไวซ้งึระดบัในมาตรฐานเดยีวกนั
โดยบรษัิทจะคาํนงึถงึความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนําเทยีวเป็นสาํคญัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบนิทรีะบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวร์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัทสีายการบนิเรยีกเกบ็ (คาํนวณ ณ วันท  ี21/12/2561)

• คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทไีดร้ะบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุไวใ้นรายการ หรอืในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน)

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง ***ไมคุ่ม้ครองเดก็อายตุ่าํกวา่ 1เดอืน

• วงเงนิทุนชวีติท่านละ 2,000,000 บาท ดแูลคา่รกัษาพยาบาลอบุัตเิหต ุ500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดนิทาง

• การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• น ้าํดมืทญีปีุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 3 วัน)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% + หกั ณ ทจีา่ย 3% (คา่ทวัร)์

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้

• คา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทบีรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร์

• คา่น ้าํหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัตอ่ท่าน)

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว

• คา่เปลยีนแปลงตวั กรณไีป-กลบัไมพ่รอ้มคณะ หรอืเปลยีนคนเดนิทาง (สอบถามคา่ใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ท )ีกรณุาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทาง
พรอ้มหนา้พาสชัดเจนของคนเดนิทางแทน

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิในภายหลงั

• คา่ธรรมเนยีมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพมิเตมิตามความพงึพอใจ

• คา่วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ประเภทท่องเทยีวระยะสนั (สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต)ิ

เงอืนไขการสํารองทนัีง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ
• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท

• สว่นทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันกอ่นเดนิทาง ยดึมดัจําท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)



• กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันกอ่นเดนิทาง ยดึเงนิ 100% ของราคาทัวร ์(นับจากวันทสีง่อเีมลยนืยันแจง้ยกเลกิ)

• เนอืงดว้ยไมต่อ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น ทางบรษัิทฯ จะไมท่ําการเกบ็เอกสารจรงิใดๆ

รบกวนสง่เอกสารเป็น สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทชีัดเจน และมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนพรอ้มระบุหอ้งนอน, อาหารทไีมส่ามารถทานได,้
ทนัีงทตีอ้งการ, และเลขทสีะสมไมล ์ควรแจง้พรอ้มสาํรองทนัีง หรอื 15 วันกอ่นการเดนิทาง เป็นอยา่งชา้

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงราคาในกรณทีมีผีูร้ว่มเดนิทางไมถ่งึจํานวนทรีะบุ

• กรณที่านมกีารเดนิทางดว้ยตวัเครอืงบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วันทสีาํรองทนัีง หากไมม่กีารแจง้เรอืงไว ้
จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทเีกดิขนึจากตวัเครอืงบนิดงักลา่วได ้

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่และภาษีตวัทุกชนดิเพมิ หากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยทมีวีัตถปุระสงคเ์พอืการพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นนัน
ทางรฐับาลญปีุ่ นไดป้ระกาศเรมิบังคบัใชใ้นวันท  ี1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้15 วัน
(หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนักในประเทศญปีุ่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์นืๆ จะตอ้งยนืขอวซีา่ตามปกต)ิ

• หากท่านถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม
ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจและความรบัผดิชอบของบรษัิทฯทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืเงนิบางสว่นหรอืทังหมด

• หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้่านไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวรท์่านอนืๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ
สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทวีางไว ้แตท่างตวัแทนบรษัิทฯ
จะทําหนา้ทปีระสานงานและเจา้หนา้ทจีะทําการตดิตอ่ช่วยเหลอืท่านเป็นระยะ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย
แตจ่ะทําหนา้ทชี่วยเหลอืเจรจา แตอ่าํนาจสทิธขิาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมอืง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั เช่น การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ
การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานทตีา่ง ๆ ทเีกดิเหนอือาํนาจควบคมุของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมอืเกดิการสญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง
แตจ่ะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายดงักลา่ว

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต์า่งๆ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั
รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ แลว้
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