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** ชมเทศกาลโดมหิมะ พร้อมการจดัแสดงไฟทีสวยงาม “Yunishigawa Kamakura Festival” 

** นาํท่านยอ้นลาํลึกวฒันธรรมกลินอายสมยัเอโดะ ณ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ 

** ชมความสวยงามของ “ดอกซากรุะ” หนึงสัญลกัษณ์ของญีปุ่ น ณ เมืองมัตสึดะ 

** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE 

** เพลิดเพลินกบัการนงัรถไฟสายฟูจิคิวโคชม “ววิภูเขาไฟฟูจ”ิ 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิมไม่อนั 

** บริการท่านดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดินทาง -  / -  กมุภาพันธ์  

    28 กมุภาพันธ์ -  มีนาคม (วนัมาฆบูชา) / -  มีนาคม 
   
 

 (หากท่านมจีองตัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทยีวบนิกบัเจ้าหน้าท ีก่อนจองตัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบนินาริตะ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

22.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG640 หรือ TG642 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

**กรณีเดินทางดว้ยคณะ - ก.พ. / ก.พ.- มี.ค. / - มี.ค.  เดินทางเทียวบินที TG6  BKK-NRT 22.30-06.15  

**กรณีเดินทางดว้ยคณะ -  ก.พ.  เดินทางเทียวบินที TG642 BKK-NRT 23.55-07.35 

 

วนัทสีอง ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ชมซากรุะ ณ เมืองมัตสึดะ - โอชิโนะ ฮัคไค - 

ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อนั 
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06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

 นาํท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเทียวยอดนิยมทีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัและมีบ่อนาํพุร้อนซุกซ่อนอยู่

มากมาย  

จากนนันาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลัด”(ล่องสนั นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพือใหท้่านไดส้ัมผสั

บรรยากาศธรรมชาติ และชมความงามของทะเลสาบนาํจืดขนาดใหญ่ทีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือกว่า 

,  ปีทีแลว้ ต่อดว้ยนาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ”(โดยรถบสั) หุบเขานรก ทีเกิดขึนจากการปะทุ

ขึนมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมือหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนาํร้อนผดุขึนมาจากใตดิ้น นาํและควนัเหล่านีจะมี

ส่วนผสมของกาํมะถนัอยู่ดว้ยโดยความร้อนของนาํทีผุดขึนมานนัสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที

ตม้มจากบ่อนีเปลือกของไข่จะมีสีดาํสนิทซึงคนญีปุ่ นเชือกนัวา่ “กินไข่ดาํหนึงฟองจะทาํให้อายุยืนขึนเจ็ดปี”  

   
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 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 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนาํทีเกิดจากการละลายของ

หิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ทีใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พืนดิน และซึมไปยงับ่อนาํแต่ละบ่อ ดงันนันาํทีอยู่

ในบ่อ จะเป็นนาํทีใสสะอาด และสดชืนมากในปี  สถานทีแห่งนียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น  ใน  อนัดบั 

แหล่งนาํจากธรรมชาติทีดีทีสุดของญีปุ่ นอีกดว้ย  

   
 พกัที FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัขึนชือของญีปุ่ น แบบไม่อนั 

พิเศษ!  ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น 

เพือผ่อนคลายความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, 

ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
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วนัทสีาม นังรถไฟชมววิภเูขาไฟฟูจ ิ- ซาโนะ เอาท์เลต็ - เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura 

Festival 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านเปลียนอิริยาบถในการเดินทาง ดว้ยการนงัรถไฟ “Fujikyu Railway” รถไฟทอ้งถินทีสามารถ

มองเห็นวิว "ภูเขาไฟฟูจิ" ทีเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของประเทศญีปุ่น และมีความสูงทีสุดในญีปุ่ น สูงถึง ,  

เมตร รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิถือวา่เป็นภูเขาทีมีรูปทรงสวยทีสุดในโลก คือมีความสมมาตรกนัทุกดา้น ตวัภูเขา

ทาํมุม  องศากบัพืนราบ และมีหิมะปกคลุมเป็นสีขาวโพลนทียอดภูเขาไฟฟูจิเกือบตลอดทงัปี คนญีปุ่นมีความ

เชือทางดา้นศาสนา และ วฒันธรรมเกียวกบัภูเขาไฟฟูจิมาตงัแต่อดีตจนปัจจุบนัภูเขาไฟฟูจิจดัวา่เป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรม (ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิขึนอยู่กับสภาพท้องฟ้าอากาศเปิด) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “ซาโนะ เอาท์เลต็” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชนันาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เสือผา้ เป็นตน้ เพือใหท่้านไดช้อ้ปปิง และเลือกซือของฝากอยา่งเต็มที 

   
 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

จากนนันาํท่านเดินทางเขา้สู่งาน “เทศกาลโดมหิมะ” (Yunishigawa Kamakura Festival) จดัขึนที Yunishikawa 

Onsen ของเมืองนิกโก ้จงัหวดัโทะชิงิ เทศกาลนีท่านจะไดช้มความสวยงามของบา้นหิมะ และมีการจดัแสดงไฟ

ในช่วงเยน็ให้บรรยากาศมีความโรแมนติก และสวยงามตลอดริมแม่นาํ และยงัมีลานกิจกรรมลานสกีใหท่้านได้

เล่น อาทิ กระดานเลือน เป็นตน้ (ไมร่วมค่าอปุกรณ)์ 

     
 รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พกัที NASU MID CITY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 

วนัทสีี  เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชิย่า โยโกโช - โตเกยีว - ย่านชินจูก ุ- โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี - 

  โตเกยีว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Tokyo German Village 
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 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” เมืองแห่งประวติัศาสตร์ทียงัคงไวซึ้งวฒันธรรมและกลินอายในสมยัเอโดะ 

บรรยากาศของเมืองนีท่านจะไดพ้บเห็น บา้นโกดงัของพ่อคา้ในสมยัก่อนตงัเรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอ

ระฆงั) จะมีเสียงระฆงับอกเวลา คุณจะรู้สึกว่าไดเ้ดินทางยอ้นกลบัไปในสมยัเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณ

จะไดส้ัมผสัความเป็นญีปุ่ นแบบดงัเดิมแท้ๆ  และซึมซบัความรู้สึกในสมยัเอโดะ ซึงไม่สามารถพบเห็นไดที้

โตเกียว เดินทางต่อกนัที “ย่านคาชิย่า โยโกโช” (Penny Candy Alley) เป็นตรอกทีมีชือเสียงในเมืองคาวาโกเอะ 

ซึงเป็นถนนปูดว้ยหินและฝังดว้ยแกว้หลากสี และดว้ยร้านขายลูกกวาดแบบญีปุ่นดงัเดิมถึง  ร้าน ร้านขาย

ลูกกวาดในตรอกนีจะส่งต่อรสชาติทีคุน้เคยและชวนใหนึ้กถึงความหลงัของวนัทีผา่นไป 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 เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนนันาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปปิงชือดงัอีกแห่งของญปุ่ีนซึงตงัอยู่ริมอา่วโตเกียว สถานทีออกเดทของ

หนุ่มสาวญีปุ่ นทีไดร้ับการโหวตวา่ “โรแมนติคทีสุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ทีพาด

ผา่นจากโอไดบะสู่เมอืงโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตงัตระหง่านอยู ่รวมทงั “เทพี

สนัติภาพ” เวอร์ชนัญีปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่านเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” 

ซึงเป็นอีกหนึงสถานทีถูกสร้างขึนมาเพือดึงดูดนกัท่องเทียวทงัชาวญีปุ่น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์

“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ทีมีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยู่ถึง  ร้าน นาํท่านเดินทาง

ลอดทางด่วนพิเศษซึงเป็นอโุมงคใ์ตท้ะเล หรือ ทีญีปุ่ นเรียกวา่ “โตเกยีว เบย์ อควาไลน์” ซึงความพิเศษของทาง

ด่วนนีอยูที่การเป็นทางด่วนทีไดรั้บการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใตท้ะเลผสมสะพานทียาวทีสุดในโลก ซึงจะแวะ

จุดพกัรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึงมีชือเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” (หิงห้อยแห่ง

ทะเล) ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความมหศัจรรยข์องสิงก่อสร้างทีมนุษยส์ร้างขึนในอ่าวโตเกียว ซึง

นอกจากจะเป็นทีพกัรถแลว้ทีนีก็ยงัมีร้านขายของทีระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผ่อนหยอ่นใจกนั

อีกดว้ย จากนนัใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาล

ประดบัไฟฤดหูนาว Tokyo German Village” การประดบัประดาตกแต่งไฟดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ ลา้นดวง



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  

ในช่วงฤดูหนาวของทีนียิงใหญ่ทีสุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หนึงในสามการประดบัประดาไฟทียิงใหญ่

ทีสุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 

   
 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

 

วนัทห้ีา            วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบนินาริตะ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านชม “วดันาริตะซัน” ตงัอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัทีไดรั้บความนิยมอยา่งสูงโดยเฉพาะ

อยา่งยิงในวนัขึนปีใหม่จะคลาคลาํไปดว้ยผูค้นทีมาขอพรสิงศกัดิสิทธิ เลือกซือ “เครืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ 

รวมทงัสินคา้พืนเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง  

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชนันาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 

รองเทา้, เสือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก เพือให้

ท่านไดช้อ้ปปิง และเลือกซือของฝากอย่างเตม็ที อิสระใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซือ” สินคา้ที

สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบา้นไดต้ามอธัยาศยั  

   
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 677 

22.30 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญัโดย 

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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**ปรับราคาบวกเพมิภาษีนํามันใหม่ ,  บาท แล้วเรียบร้อย** 

เดนิทาง -  กมุภาพันธ์  

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 

 

 

เดนิทาง -  กมุภาพันธ์ / -  มีนาคม  

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 
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เดนิทาง  กมุภาพนัธ์ -  มีนาคม  (วนัมาฆบูชา)  

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 

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,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
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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 
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 ทางรัฐบาลญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูยื้นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงค์อืนๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

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

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  



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

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


