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** ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจดัแสดงไฟทีสวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival” 

** ตืนตาไปกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีสวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน 

** ชม “หมู่บ้านโออจุิ จูก”ุ หลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝัง หนา้บา้นมีธารนาํใสเยน็เจียบ 

** ชมความสวยงามของ “ดอกซากรุะ” หนึงสัญลกัษณ์ของญีปุ่ น ณ เมืองมัตสึดะ 

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 

** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น 

** บริการท่านดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดินทาง 21-26 / 23-28 กมุภาพันธ์  
 

 (หากท่านมจีองตัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทยีวบนิกบัเจ้าหน้าท ีก่อนจองตัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบนิฮาเนดะ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

23.15 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG682 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูก ุ- เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura Festival - 

ออนเซ็น 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผา่นขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
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 จากนนันาํท่านชมความสวยงามของ “โตรกผาโทโน เฮทสึริ” จุดชมวิวในเขตมินะมิไอสุ จงัหวดัฟกุุชิมะ เป็นหุบ

เขาทีอยู่ติดกบัแมน่าํโอะกะวะ ไดรั้บการจดัให้เป็นอนุสรทางธรรมชาติทีมีความสาํคญั ในภาษาพูดทอ้งถินคาํวา่ 

เฮทสึริ หมายถึง “หน้าผา” หินนีก่อตวัโดยการกดัเซาะเป็นระยะเวลามากกว่า  ลา้นปี และกลายเป็นหอคอย จึง

เป็นทีมาของชือโทโน เฮทสึริ (หอคอยหนา้ผา) ท่านสามารเทียวชมทงัสองฝังไดโ้ดยเดินขา้มสะแพนแขวนที

สร้างไวพ้าดผ่าน 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนนันาํท่านสู่ “หมู่บ้านโออุจ ิจูก”ุ หมู่บา้นโบราณทีอดีตเคยเป็นเมืองสาํคญัในยคุเอโดะถูกสร้างเมือ

หลายร้อยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญีปุ่นโบราณทีมุงหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรียงรายกนัสองฝังกินระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร มีบา้นโบราณประมาณ 40 - 50 หลงั เมือ พ.ศ.2524 หมู่บา้นโออจิุจูคุไดรั้บการขึนทะเบียน

เป็นเขตอนุรักษสิ์งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซึงในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโอะอชิุ จูคุไดรั้บ

การบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของทีระลึก ร้านคา้ขายสินคา้พืนเมือง ร้านอาหารและทีพกัแบบญีปุ่นเพือ

ดึงดูดนกัท่องเทียว ปัจจุบนัมีนกัท่องมาเยียมชมหมู่บา้นนีกว่า 1.2 ลา้นคนต่อปี  

จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่งาน “เทศกาลโดมหิมะ” (Yunishigawa Kamakura Festival) จดัขึนที Yunishikawa 

Onsen ของเมืองนิกโก ้จงัหวดัโทะชิงิ เทศกาลนีท่านจะไดช้มความสวยงามของบา้นหิมะ และมีการจดัแสดงไฟ

ในช่วงเยน็ให้บรรยากาศมีความโรแมนติก และสวยงามตลอดริมแม่นาํ และยงัมีลานกิจกรรมลานสกีใหท่้านได้

เล่น อาทิ กระดานเลือน เป็นตน้ (ไมร่วมค่าอปุกรณ)์ 

 พกัที KINUGAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนนเซ็น เพือผอ่นคลาย

ความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมือยลา้ และยงัช่วย

ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทสีาม เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - ย่านชินจูก ุ- วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - 

เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว German Village 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ทียงัคงไวซึ้งวฒันธรรมและกลินอายในสมยัเอโดะ 

บรรยากาศของเมืองนีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อนตงัเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ

ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ

จะไดส้ัมผสัความเป็นญีปุ่ นแบบดงัเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซึงไม่สามารถพบเห็นไดที้
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โตเกียว เดินทางต่อกนัที “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกทีมีชือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ 

ซึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญีปุ่นดงัเดิมถึง  ร้าน ร้านขาย

ลูกกวาดในตรอกนีจะส่งต่อรสชาติทีคุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัทีผ่านไป เมือใครก็ตามไดล้อง

ยา่งกา้วเขา้ไปในร้านเหล่านี จะรู้สึกวา่ตวัเองกลบัไปเป็นเด็กอีกครัง สถานทีแห่งนีเป็นทีทีทาํให้ผูค้นทุกรุ่น

ตืนเตน้ ทงัเดก็ๆ ทีไมคุ่น้เคยกบัลูกกวาดแบบดงัเดิมและผูใ้หญที่อยากรําลึกถึงความหลงั 

นาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” เพอืนาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึงของกรุงโตเกียว 

ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึงจะมีผูค้นนบัหมืนเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็น

จุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือผา้, 

รองเทา้แฟชนั และเครืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซือ” สินคา้ตาม

อธัยาศยั 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วัดอาซากุสะ” วดัทีไดชื้อวา่เป็นวดัทีมีความศกัดิสิทธิ และไดรั้บ

ความเคารพนบัถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจา้แม่กวนอิมทองคาํทีศกัดิสิทธิ 

ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิริมงคลตลอดทงัปี ประกอบกบัภายใน

วดัยงัเป็นทีตงัของโคมไฟยกัษที์มีขนาดใหญ่ทีสุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู

ทางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ทีมีชือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารทีประดิษฐานเจา้แม่

กวนอิมทองคาํ มีชือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึงเป็นทีตงัของร้านคา้ขายของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 

ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจทีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือเป็นของฝากของทีระลึก และนาํ

ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นาํสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 

ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมือวนัที  พฤษภาคม 

 โดยหอนีมีความสูง  เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึงมีความ

สูง  เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง  เมตร ... ทิวทศันข์อง 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุ่าทีเต็มไป

ดว้ยกลินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนนัใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของ

ชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกว่า ลา้นดวง

ในช่วงฤดูหนาวของทีนียิงใหญ่ทีสุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หนึงในสามการประดบัประดาไฟทียิงใหญ่

ทีสุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 
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วนัทสีี  อสิระท่องเทยีวตามอธัยาศัย  หรือ เลือกซือทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดสินีย์แลนด์ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญีปุ่นทีมีชือเสียง และไดชื้อว่าเป็นการคมนาคมทีเป็นที

นิยมทีสุดของคนญีปุ่น ท่านจะสนุกสนานกบัการนงัรถไฟในญปุ่ีน เพือประสบการณ์ทีแปลกใหม่อีกรูปแบบ

หนึง อิสระชอ้ปปิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะทีเมืองโตเกียว ไม่วา่จะไปทีไหน กช็อ้ป

ปิงสนุกไดทุ้กทีกนัเลย อาทิ เสือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครืองสาํอาง เครืองใชไ้ฟฟ้า อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ และอีก

มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 

 ย่านอาคฮิาบาร่า หรือเรียกอีกชือหนึงว่า อิเลคทริคทาวน์ ยา่นชอ้ปปิงชือดงัทีสุดในเรืองของ

เครืองใชไ้ฟฟ้า ทงั กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซือกนัอยา่งจุใจเลยทีเดียว 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 

 ย่านอเิคะบุคุโระ ยา่นช็อปปิงทียิงใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหนึงของญีปุ่น อิสระใหทุ้กท่านเลือกซือ

สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเครืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ  แฟชนัสวยงามตามอธัยาศยั 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 

 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลางแฟชนัวยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปปันสุนขัแสนรู้ ที

กลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตสาํหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกียวทีตึก (109) อิจิมารุคิว ทงัเสือผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ เครืองประดบัและแฟชนัชนันาํของญีปุ่ นในฤดูต่างๆอืนๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท์ 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 

 ฮาราจูก ุแหล่งรวมแฟชนัทนัสมยัของวยัรุ่นญีปุ่ น อสิระกบัการชอ้ปปิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง

ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เสือผา้ เครืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูดทีวนัสุดสปัดาห์จะ

เป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแต่งหนา้และเปลียนเสือผา้กนั ร้าน

เครปญีปุ่นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปปิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย

บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ทีออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 

การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซือทัวร์เสริมเทียว “สวนสนุกโตเกียวดสินีย์แลนด์” สวนสนุกซึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์ตาํนานและ

จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดส้มัผสักบัเครืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 

ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 

พบเครืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก

ขวญักบัเหล่าผีชือดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ตืนเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉาํของสายนาํ

ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, นงัเรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั

รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมี

พูห์, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนทีท่านชืนชอบ มิกกีเมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปปิงซือของทีระลึก

ภายในสวนสนุกอยา่งจุใจ และอีกมากมายทีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอย่างเตม็ที 
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** ซือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตวัเข้ารวมเครืองเล่นเตม็วัน+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  

>> ผู้ใหญ่ท่านละ ,  บาท   >> เดก็อายตํุากว่า ปี ท่านละ ,  บาท 

(สามารถแจ้งซือเพิมตอนจองทัวร์เท่านันหรือก่อนเดินทาง วัน) 

 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 

วนัทห้ีา            ชมซากุระ ณ เมืองมตัสึดะ - ภูเขาไฟฟูจ ิ- ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เลต็ -  

 ออิอนพลาซ่า 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชมเทศกาล “มัตสึดะ ซากรุะ” (Matsuda Sakura Matsuri) หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานทีญีปุ่น เป็น

เทศกาลทีมีชือเสียงแห่งหนึงในการท่องเทียวญีปุ่ น จดัขึนบนเนินเขาเมืองมตัสึดะ และเป็นสถานทีแรกๆทีดอก

ซากุระเริมบานในประเทศญีปุ่นตงัแต่ตน้เดือน ก.พ.-ตน้เดือน มี.ค. ใหทุ้กท่านไดตื้นตาไปกบัซากรุะ  สายพนัธุ์

คือ โคซุซากรุะ และคาวาซุซากุระ ทีปลูกลดหลนัไล่ไปตามความสวยงามของเนินเขา สีชมพูของซากรุะตดักบัสี

เหลืองของแปลงดอกนาโนะฮานะไดอ้ย่างลงตวั ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศทีสวยงาม หากทอ้งฟ้าเปิด

ท่านจะไดเ้ห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั (ความสวยงามของดอกซากุระขึนอยู่กับสภาพอากาศของวันนันๆ) 

จากนนัใหท่้านผา่นชม “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ทีเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของประเทศญีปุ่น และมีความสูงทีสุดในญีปุ่ น 

สูงถึง ,  เมตร รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือวา่เป็นภูเขาทีมีรูปทรงสวยทีสุดในโลก คือมีความสมมาตรกนัทุก

ดา้น ตวัภูเขาทาํมุม  องศากบัพืนราบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนทียอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทงัปี คน

ญีปุ่นมีความเชือทางดา้นศาสนา และ วฒันธรรมเกียวกบัภูเขาไฟฟูจิมาตงัแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขาไฟฟูจิจดัวา่

เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึนอยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด)  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเทียวยอดนิยมทีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัและมีบ่อนาํพุร้อนซุกซ่อนอยู่

มากมาย นาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสัน นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือให้ท่านไดส้ัมผสั

บรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนาํจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือกว่า 

,  ปีทีแลว้ จากนนันาํท่านชอ้ปปิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที “โกเท็มบะ แฟคทอรี เอ้าท์เลต็” แหล่ง

รวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญี์ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทงักระเป๋า เครืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้

แฟชนั สินคา้สาํหรับคุณหนู และสินคา้อืนๆอีกมากมาย นาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้
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นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซือสินคา้และ

ของฝากไดต้ามอธัยาศยั สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

 รับประทานอาหารคาํแบบอสิระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัทหีก            สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพ 

.  น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG  

.  น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

เดินทาง 21-26 / 23-28 กุมภาพันธ์  

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
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o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที / / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง 

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 4 วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สําหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนงั / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยนืวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจ้งพร้อมสํารองทีนงั หรือ  วันก่อนการเดนิทาง เป็นอย่างช้า 

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 



บริษัท ชลิ สแควร์ ทราเวล จาํกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  ใบอน าุตประกอบนําเทียว เลขที /   

Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th  E-mail: info@chill.co.th  

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไม่มีการแจง้
เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูยื้นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมคื่นเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


