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** สวนสนุกสุดหวาดเสียว “FUJI Q HIGHLAND” และรถไฟน่ารักเอาใจคุณนู๋ “THOMAS LAND” 
** สนุกสนานกบักจิกรรมฤดูหนาวที่ สก ีรีสอร์ท อาทิ สก ีสโนวบ์อร์ด กระดานเล่ือน 
** ชมความงามของ เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 
** สมัผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** “ไข่ด าอายุยืน7ปี” ความเช่ือที่เล่ากนัรุ่นสู่รุ่น หากท่านไดท้านไข่ด า1ใบนั้น สามารถต่ออายไุด ้7ปี  
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดินทาง 22-27 ธันวาคม 2560 (วนัคริสตม์าส) 
 

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 
 

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

โดย สายการบินไทย  เจา้หน้าที่ คอยให้การตอ้นรับและอ  านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สอง สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND+TOMAS LAND - โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอ้าท์เลต็ - ออน
เซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่ “ฟูจิคิวไฮแลนด์” ที่ไดช้ื่อวา่เป็นสวนสนุกที่มีเคร่ืองเล่นที่มีความเป็นที่สุดของโลก อาทเิช่น 

สูงที่สุด เร็วที่สุด และชันที่สุด ไม่วา่จะเป็น Eejanika รถไฟเหาะที่มีการหมุนมากที่สุดในโลก, รวมถึงรถไฟเหาะ 
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Fujiyama, Dondonpa เขาวงกตบา้นผสิีงสุดสยอง, และสนุกไปกบัรถไฟโธมสัและเพอร์ซ่ี ซ่ึงฟูจิคิวไฮแลนด์
เท่าน้ันที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกบัสวนสนุกกลางแจง้ดว้ยเหล่าเคร่ืองเล่นน่ารักทีม่ีให้เลือกเล่นมากมายไม่มี
เบื่อในดินแดนโธมสั “Thomas Land” จากการ์ตูนสุดฮิตเร่ือง Thomas & Friends  (รวมค่าเข้าชมของสวนสนุก 
แต่ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) 

   
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สวนสนุก FUJI Q HIGHLAND 
**พิเศษ ส าหรับเด็ก 3-11 ปี จะได้รับประทานอาหารเซ็ทของ Thomas พร้อมกับ Houto Nabe และได้ก๊ิฟเซ็ตจาก 
Thomas เป็นของขวญัให้เด็กสามารถน ากลับได้ 

 น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบน
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงั
บ่อน ้าแต่ละบ่อ ดงัน้ันน ้าที่อยนู่ในบ่อ จะเป็นน ้าที่ใสสะอาด และสดชื่น
มากในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่ง
น ้าจากธรรมชาตทิี่ดีที่สุดของญ่ีปุ่ นอีกดว้ย  

จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ  แฟคทอร่ี เอ้าท์
เล็ต” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย ทั้ง
กระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับคุณหนู และ
สินคา้อื่นๆอีกมากมาย 

 พกัที่ FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึ้นชื่อของญ่ีปุ่ น แบบไม่อั้น 
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดสั้มผสักบัการอาบน ้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่ จะท  าให้ เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

วนัที่สาม สก ีรีสอร์ท (ลานสก)ี - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โตเกยีว เบย์ อควาไลน์ 
- เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว German Village 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านไดสั้มผสัความสนุกสนานบน “สกีรีสอร์ท” สนุกสนานกบักิจกรรมฤดู
หนาวมากมาย อาทิ สกี สโนว ์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ หรือเลือกพกัผอ่น
อิริยาบถกบัการน่ังจิบกาแฟชมบรรยากาศลานสกี เลือกซ้ือของ
ที่ระลึกหลากหลายเวอร์ชัน่ เก็บภาพแห่งความประทบัใจกบั
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มุมสวยๆที่มีลานหิมะสีขาวซ่ึงมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั (รวมค่าเขา้ลานสกี แต่ไมร่วมกระดานเลื่อนและ
อุปกรณ์สกี) น าท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัและมีบ่อน ้าพรุ้อน
ซุกซ่อนอยู่มากมาย น าทุกทา่น “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องส้ัน 10นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือ่ให้ท่านได้
สัมผสับรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ
กวา่ 3,000 ปีที่แลว้ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการ
ปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพนัปีก่อน ท  าให้เกิดบ่อน ้าร้อนผดุขึ้นมา
จากใตด้ิน น ้าและควนัเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของก  ามะถนัอยู่ดว้ยโดยความร้อนของ
น ้าที่ผดุขึ้นมาน้ันสามารถตม้ไข่ให้สุกไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที่ตม้จากบ่อน้ีเปลอืก

ของไข่จะมีสีด  าสนิทซ่ึงคนญ่ีปุ่ นเชื่อกนัวา่ “กินไข่ด  าหน่ึงฟองจะท  าให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี” น าท่านเดินทางสู่ “มหา
นครโตเกียว” น าท่านเดินทางลอดทางด่วนพเิศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ที่ญ่ีปุ่ นเรียกวา่ “โตเกียว เบย์ อค
วาไลน์” ซ่ึงความพเิศษของทางด่วนน้ีอยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ไดรั้บการรับรองให้เป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสม
สะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซ่ึงจะแวะจุดพกัรถชมววิตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีชื่อเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS 
หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (ห่ิงห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความมหัศจรรยข์องส่ิงกอ่สร้าง
ที่มนุษยส์ร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นที่พกัรถแลว้ที่น่ีก็ยงั
มีร้านขายของทีร่ะลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พกัผอ่นหย่อน
ใจกนัอีกดว้ย และให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใต้
บรรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” 
ตอ้นรับวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ที่ก  าลงัจะมาถึง การประดบัประดา
ตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที่น่ียิ่งใหญ่ที่สุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึง
ในสามการประดบัประดาไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 
 รับประทานอาหารค  า่แบบอิสระ เพือ่ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมค่าอาหาร ) 
 พกัที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วนัที่ส่ี  อสิระท่องเทีย่วตามอธัยาศัย  หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกยีวดสินีย์แลนด์ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านทดลองใชบ้ริการรถไฟสายโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่ นที่มีชื่อเสียง และไดช้ื่อวา่เป็นการคมนาคมที่เป็นที่
นิยมที่สุดของคนญ่ีปุ่ น ท่านจะสนุกสนานกบัการน่ังรถไฟในญ่ีปุ่ น เพือ่ประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบ
หน่ึง อิสระชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว แลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที่เมืองโตเกยีว ไม่วา่จะไปที่ไหน ก็ชอ้ป
ป้ิงสนุกไดทุ้กที่กนัเลย อาทิ เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีก
มากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ่้ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร์) 
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 ย่านอาคิฮาบาร่า หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา่ อิเลคทริคทาวน์ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัที่สุดในเร่ืองของ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ทั้ง กลอ้งดิจิตอล และเกมส์ต่างๆ มีให้ท่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือกนัอย่างจุใจเลยทีเดียว 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Akihabara Station 
 ย่านอิเคะบุคุโระ ย่านช็อปป้ิงที่ยิ่งใหญ่และทนัสมยัมากแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น อิสระให้ทุกท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ทนัสมยัต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทนัสมยั เกมส์ใหม่ๆ แฟชัน่สวยงามตามอธัยาศยั 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Ikebukuro Station 
 ย่านชิบุยะ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียว หามุมถูกใจถ่ายภาพคู่กบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ ที่
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียวอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวที่ตึก (109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่ นในฤดูต่างๆอื่นๆมากมาย รับรองไม่มีเอา้ท ์
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Shibuya Station 
 ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้ง
ทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า ร้านฟาสทฟู์ดที่วนัสุดสัปดาห์จะ
เป็นแหล่งนัดพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมาแตง่หน้าและเปลี่ยนเส้ือผา้กนั ร้าน
เครปญ่ีปุ่ นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบนถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึร้านคา้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
การเดินทาง: รถไฟสาย Yamanote Line สถานี Harajuku Station 

เลือกซ้ือทัวร์เสริมเท่ียว “สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์ต  านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ท่านจะไดสั้มผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ กบัหลากหลายโซนผจญภยั อาทิ 
ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOMORROWLAND, TOONTOWN เป็นตน้ 
พบเคร่ืองเล่นมนัส์ๆ ตามโซนต่างๆ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศ SPACE MOUNTAIN, ระทึก
ขวญักบัเหล่าผชีื่อดงักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง, ตื่นเตน้เร้าใจ และสัมผสัความชุมฉ ่าของสายน ้า
ขนาดยกัษไ์ปกบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภยัในป่าใหญ่กบั JUNGLE CRUISE, หวาดเสียวไปกบั
รถไฟเหาะ BIG THUNDER MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เยือนบา้นหมี
พห์ู, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้ เมา้ส์, สโนวไ์วท ์ชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึก
ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอีกมากมายที่รอทา่นพสูิจน์ความมนัส์กนัอย่างเต็มที่ 

   
** ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ : ตั๋วเข้ารวมเคร่ืองเล่นเต็มวนั+ไกด์บริการรับ+ส่ง (เดินทางโดยรถไฟ)  
>> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,900 บาท   >> เด็กอายุต ่ากว่า12ปี ท่านละ 2,400 บาท 
(สามารถแจ้งซ้ือเพ่ิมตอนจองทัวร์เท่านั้นหรือก่อนเดินทาง 10วนั)  
 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค  ่าแบบอิสระ เพือ่ให้ท่านไดใ้ช้เวลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร ) 
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 พกัที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

วนัที่ห้า วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี ้- ย่านชินจูกุ - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค  า ณ “วัดอาซากุสะ” วดัที่ไดช้ื่อ
วา่เป็นวดัที่มีความศกัดิ์ สิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที่สุดแห่งหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค  าที่ศกัดิ์ สิทธ์ิ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหน้าสุดของวดั ที่มีชือ่วา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” 
และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค  า มีชือ่วา่ “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของ
ร้านคา้ขายของทีร่ะลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้
ทุกท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก 
และน าทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
โลก ... เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถ
ท  าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซี
เอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวก
วดัอาซะกุซ่าที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมคา่อาหาร) 

จากน้ันน าท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัอีกแห่งของญ่ีปุ่ นซ่ึงตั้งอยู่ริมอ่าว 
โตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่ นที่ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที่สุด” 
ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที่พาดผา่นจากโอไดบะสู่เมือง
โตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกยีว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพี
สันติภาพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอา่วโตเกียว และน าท่านเดินทางสู่

ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ดึงดูดนักท่องเทีย่วทั้งชาวญ่ีปุ่ น และ
ชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนั
อยู่ถึง 154 ร้าน น าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึง
จะมีผูค้นนับหมื่นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน
เลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, 
รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระให้ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ 
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“เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด 
ไม่วา่จะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากได้
ตามอธัยาศยั  
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค  า่แบบอิสระ เพือ่ให้ท่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้คา่ (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 

วนัที่หก         สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
05.25 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม   
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมตา่งๆทีร่ะบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม 
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค  านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการน าเที่ยวเป็นส าคญัโดยมิ

ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
 

เดินทาง  22-27 ธันวาคม 2560 (วนัคริสตม์าส) 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 
เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไมมี่เตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋กอ่นท  าการจองค่ะ 
 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 18/8/2560) 
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o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)  
o ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต  า่กวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน  
o น ้าดื่มที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 3 วนั) 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าท  าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ในห้องพกั และค่าอาหารที่ส่ังมาในห้องพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังพเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก  าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท  าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว  
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามคา่ใชจ่้ายกบัเจา้หน้าที่) 

 กรุณาแจง้อย่างน้อย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทปิไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะส้ัน (ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช  าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 20 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวนัที่ส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยื่นวซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท  าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้, ท่ีน่ังท่ีต้องการ, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่น่ัง หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอย่างชา้ 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
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o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีทีม่ีผูร่้วมเดินทางไมถ่ึงจ  านวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่น่ัง หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องคา่เสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้  าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงัน้ันหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าให้ท่านไม่ไดท้่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านักระยะส้ันในประเทศ
ญ่ีปุ่ นน้ัน ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ  านักในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ  านักในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งยื่นขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ  านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท  าหน้าที่
ประสานงานและเจา้หน้าที่จะท  าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท  าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ  านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท  าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน , โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกดิการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และค  านึงถึงความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั  

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


