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** สนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดท่ี สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND 
** ชมมรดกโลกวหิารใหญ่ “วดัโทไดจ”ิ ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** สนุกสนานกบักิจกรรมฤดูหนาวท่ี สก ีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
 ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย “แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์” อ่ิมไม่อั้น 
** พิเศษ!!! ใหท่้านไดท้าน “สตอเบอร่ีสดๆ” รสหวานท่านละ 1 แพค็ 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ี่ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 (วนัปีใหม่) 

    30 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 (วนัปีใหม่) 

 

 (หากท่านมจีองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี ้-  
 โตเกยีว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village 
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06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
นาํท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ี
มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว 
ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร 
ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบ

กบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของโคมไฟยกัษท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร  ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ 
ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารท่ีประดิษฐาน
เจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย 
อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก 
และนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้าสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถ
ทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซี
เอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก
วดัอาซะกุซ่าท่ีเตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ จากนั้นเดินทางสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญ
อนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบั
หม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, 
กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ 
“เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

นาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว 
สถานท่ีออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคท่ีสุด” ของ
โตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ท่ีพาดผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว 
โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่านเดินทางสู่

หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวทั้งชาวญ่ีปุ่น และ
ชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีมีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนั
อยูถึ่ง 154 ร้าน นาํท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ท่ีญ่ีปุ่นเรียกวา่ “โตเกยีว เบย์ อค
วาไลน์” ซ่ึงความพิเศษของทางด่วนน้ีอยูท่ี่การเป็นทางด่วนท่ีไดรั้บการรับรองให้เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสม
สะพานท่ียาวท่ีสุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมววิตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS 
หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (ห่ิงหอ้ยแห่งทะเล) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ
ถ่ายภาพความมหศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนในอ่าวโตเกียว 
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ซ่ึงนอกจากจะเป็นท่ีพกัรถแลว้ท่ีน่ีก็ยงัมีร้านขายของท่ีระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผอ่นหยอ่นใจ
กนัอีกดว้ย และใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาล
ประดับไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ท่ีกาํลงัจะมาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ย
หลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของท่ีน่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสามการ
ประดบัประดาไฟท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  พกัท่ี NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วนัทีส่าม เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ -  
 สก ีรีสอร์ท (ลานสก)ี - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  “เมืองคามาคูระ” นาํท่านกราบนมสัการขอพรจาก 
“หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพุทธรูปสาํริดองคใ์หญ่ท่ีประดิษฐานอยู่
กลางแจง้  ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่นวหิาร  แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1368 วหิาร
ไดถู้กพายพุดัจนไดรั้บความเสียหาย  และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 ถูกคล่ืนยกัษก์ลืน
หายไปในทะเล แต่องคพ์ระมิไดช้าํรุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนั
นบัเป็นเวลากวา่ 800 ปีแลว้ จากนั้นนาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือ

โจรสลดั” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพื่อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความ
งามของทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีท่ีแลว้ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปะทุข้ึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ้าร้อนผดุข้ึนมา
จากใตดิ้น นํ้าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยูด่ว้ยโดยความร้อนของ
นํ้าท่ีผดุข้ึนมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ท่ีตม้จากบ่อน้ีเปลือก
ของไข่จะมีสีดาํสนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ดาํหน่ึงฟองจะทาํใหอ้ายยุนืข้ึนเจด็ปี”  

นาํท่านไดส้ัมผสัความสนุกสนานบน “สกรีีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดู
หนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพกัผอ่น
อิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลาย
เวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆท่ีมีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟ
ฟูจิเป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกี แต่ไม่รวมกระดานเล่ือนและอุปกรณ์สกี) 

  
 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ้าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื่อผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

วนัทีส่ี่  โอชิโนะ ฮัคไค - สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND - มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็  
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะ
บนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในนการไหลลงมาสู่พื้นดิน และ
ซึมไปยงับ่อนํ้าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้าท่ีใสสะอาด 
และสดช่ืนมาก ในปี1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 
อนัดบั แหล่งนํ้าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่นอีกดว้ย นาํท่านเดินทาง
สู่ “ฟูจิคิวไฮแลนด์” ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นสวนสนุกท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีมีความเป็นท่ีสุดของโลก อาทิเช่น สูงท่ีสุด เร็วท่ีสุด 
และชนัท่ีสุด ไม่วา่จะเป็น Eejanika รถไฟเหาะท่ีมีการหมุนมากท่ีสุดในโลก, รวมถึงรถไฟเหาะ Fujiyama, 
Dondonpa เขาวงกตบา้นผสิีงสุดสยอง, และสนุกไปกบัรถไฟโธมสัและเพอร์ซ่ี ซ่ึงฟูจิคิวไฮแลนด์เท่านั้นท่ีคุณ
สามารถเพลิดเพลินไปกบัสวนสนุกกลางแจง้ในดินแดนโธมสั “Thomas Land”  
(รวมค่าเข้าชมของสวนสนุก แต่ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) 

   
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND และ สตรอเบอร่ี ท่านละ 1 แพค็ 
**พิเศษ ส าหรับเดก็ 3-11 ปี จะได้รับประทานอาหารเซ็ทของ Thomas และได้ก๊ิฟเซ็ตจาก Thomas เป็นของขวัญ
ให้เดก็สามารถน ากลับได้ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ย
พื้นท่ีกวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึงรวบรวมร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํและ
ร้านอาหารญ่ีปุ่น ท่ีมีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่พกั
เทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ท่ีนัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้
มากมายในราคาลดพิเศษ ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัท่ี YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วนัทีห้่า หมู่บ้านนินจาองิะ - นารา - วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกอิองมาจิ - โอซาก้า - ย่าน
ชินไซบาชิ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ “หมู่บ้านนินจาองิะ” ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต หอ้งแสดง
นิทรรศการ 2 หอ้ง สาํหรับจดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึง
งานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวธุนินจาประเภทต่างๆไวใ้ห้นกัท่องเท่ียวไดช้ม
ดว้ย รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีก
ดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินสักการะพระใหญ่ ณ “วดัโทไดจิ” สร้างข้ึนในปี 743 

เพื่อแสดงบุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้ ดา้นล่างมี 
“ทวารบาล” ท่ีแกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างข้ึน
ใหม่ในปี 1706 เน่ืองจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 
ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งน้ี และเพลิดเพลินกบั
ความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายท่ีปล่อยใหอ้ยูต่าม
ธรรมชาติท่ี “สวนกวาง” 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางชม “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือ ศาลเจ้ากอิอง เป็นอีก
หน่ึงศาลเจา้ท่ีมีช่ือเสียงในเกียวโต ถูกสร้างข้ึนประมาณ 1,350 ปีก่อน ศาลเจา้น้ีตั้งอยูใ่นยา่นกิอองและยา่นฮิกา

ชิยาม่า ดา้นหนา้ของอาคารหลกัน้ีเป็นศาลาท่ีมีโคมไฟหลายร้อยอนัแขวนอยู ่ถา้
ในช่วงเยน็ๆจะมีการเปิดไฟท่ีโคมสวยงามมาก โคมแต่ละอนัไดม้าจากการบริจาค
ของร้านคา้ต่างๆในเกียวโต และใหท้่านชอ้ปป้ิงซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่นนานา
ชนิดท่ี “ย่านกอิองมาจิ” ยา่นเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแก่การ

ถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีละลึกอยา่งยิง่ จากนั้นนาํท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบั
การ ชอ้ปป้ิงไร้ชีดจาํกดับนถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสอง
ขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอาง และสินคา้ IT 
ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี KKR OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วนัทีห่ก ปราสาทโอซาก้า - ออิอนพลาซ่า - สนามบินคนัไซ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นาํท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึน
เพื่อเป็นท่ีอยูข่องเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยู่
บนเนินเขาท่ีไดมี้การสาํรวจและพบวา่เคยเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณมา
ก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ้าขนาดใหญ่ เพื่อ
ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก  

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และ
อาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้า่นเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคันไซ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.25 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
22.00 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเท่ียวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  29 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 (วนัปีใหม่) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 63,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  61,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 59,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -26,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
 

เดนิทาง  30 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 (วนัปีใหม่) 
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อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 62,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  60,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 58,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -26,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัท่ี 18/8/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
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o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งทีต้่องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีสาํรองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  
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o บริษทัฯ จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


