
 

 

รหัสทัวร B2B1903192 
ทัวรญี่ปุ�น TOKYO คารุยซาวา ทาลมหนาว 6 วัน 3 คืน (NH) 
โตเกียว เมืองคาวาโกเอะ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ เมืองคุซาสึ คารุยซาวา สวนสตรอวเบอรรี นา
ริตะ อิออน มอลล วดัอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี โอไดบะ ไดเวอรซต้ีิ  

อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(NH808 / 00.30-08.25) 

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 
เคานเตอรสายการบินออลนิปปอน (NH) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ พรอม
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใตเครื่อง 2 ใบ ใบละไมเกิน 23 
กิโล) 

วันท่ี 2 โตเกียว (สนามบินนารติะ) - เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ -  
เมืองคุซาสึ - พิธีกวนน้ํา - คารุยซาวา 

00.30 น. ออกเดินทางสูญี่ปุ�น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.)  

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ ต้ังอยูในเขตจังหวัดไซตามะ เมืองแหงปราสาทที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตรของญี่ปุ�น ซึง่เปนที่รูจักในลกัษณะการกอสรางอาคารแบบท่ีเรียกวา 
คุระซึคุร ิหมายถึงรานคาหรืออาคารโกดังไม 2 ช้ันที่กําแพงกอดวยดิน ถือเปนยาน
การคาเกาแกมาต้ังแตสมัยเอโดะ สองขางทางเต็มไปดวยบานเรือนในสมัยกอนเรียง
รายติดกัน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ณ ปจจุบันไดถูกปรับปรุงใหเปน
รานอาหาร รานขายสินคาท่ีระลึก และพิพิธภัณฑ มีหอระฆงัโทคิโนะคาเนะ สรางจาก
ไมใชเพ่ือเตือนเมื่อเกิดไฟไหม ถูกสรางแทนของเดิมเน่ืองจากโดนไฟไหมเม่ือป 1892 
เปนสัญลักษณสําคัญของพ้ืนที่ ดวยลักษณะสิง่กอสรางและบรรยากาศโดยรอบทําให
ท่ีน่ีไดสมญานามวา “เมืองเอโดะนอย” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชม และ
เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองมากมาย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองคุซาสึ เปนเมืองออนเซ็นท่ีไดรับความนิยมอยางมากในญีปุ่�นและมีปริมาณน้ํารอน

ท่ีผุดตามธรรมชาตมิากเปนอันดับหน่ึงของญีปุ่�น (เปนน้ําธรรมชาติท่ีผุดขึ้นมา ไมใช
เคร่ืองสูบใดๆ) เอกลักษณอยางหน่ึงของบอน้ําพุรอนคุซาสึ คือส่ิงกอสรางขนาดใหญ
ใจกลางเมืองซึ่งถูกเรียกวา “ยบุาทาเกะ (Yubatake)” มีหมายความวา “ทุงน้ํารอน” 
ควันไอน้ําท่ีลอยขึ้นมาและกลิ่นอายเฉพาะตัวของบอน้ํารอนจะชวยทําใหทานรูสึก
เพลิดเพลินกับการเดินทาง รอบๆเมืองเต็มไปดวยทีพั่กและรานขายของที่ระลึก ได
บรรยากาศของแหลงออนเซ็นญี่ปุ�นแทๆ 

 เขาชม พิธีกวนน้ํา หรือ เรียกวา ยุโมมิ (Yumomi) เปนไฮไลทอีกอยางของเมืองคุซาสึ 
เพราะมีโรงอาบน้ําเน็ตสึโนะย ุแหงน้ีมีประเพณีเกาแกดั้งเดิมของคนคุซาสึใหไดชม คือ 
การแสดงพิธีกวนน้ํา เปนวิธีการปรับระดบัอุณหภูมิของน้ําใหอยูในระดับที่อุนพอจะ
ใชไดในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากน้ํารอนที่ไหลมาจากใตพื้นดินจะมอุีณหภูมิสูงมากจน
ไมสามารถใชได ชาวเมืองน้ีจึงใชภูมปิญญาและแรงงานคนเพื่อปรับลดอุณหภูมิของนํ้า 
แมในปจจุบันน้ี จะมีววิัฒนาการที่ดีกวาการใชแรงงานแลว แตก็ยังคงมีการนําภูมิ
ปญญาชาวบานแบบโบราณน้ีมาจัดแสดงใหผูสนใจไดชมเปนรอบๆ รอบละประมาณ 
10 – 15 นาที 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก KARUIZAWA HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 
วันท่ี 3 คารุยซาวา - คารุยซาวา เอาทเลท – ชิชิบ ุ- สวนสตรอวเบอรรี - นาริตะ -  

อิออน มอลล นาริตะ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 คารุยซาวา เอาทเลท (Karuizawa Outlet) เอาทเลทท่ีอยูกลางธรรมชาติมีภูเขาราย

ลอม มีพ้ืนที่กวางขวาง เปนศูนยรวมสินคา แบรนดเนม ไวหลากหลายยี่หอ 
ตางประเทศ เชน MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ มรีานอาหารบริการ
มากมาย  นอกจากน้ียงัมีสินคานารกัๆจําหนายที่สามารถซื้อไปเปนของฝากไดอีกดวย 

กลางวัน เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน คารุยซาวาเอาทเลท ( รับ CASH BACK 
จากไกด 1,000 เยน ) 

 เดินทางสู เมืองชิชิบุ (Chichibu) ในจังหวัดไซตามะ ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลูก
สตรอวเบอรี่แบบ Organic 100% และยังไดรับการดูแลเปนอยางดี อยูในระบบปดที่
มีการควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเลย โดยทีไ่ม
ตองลาง ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรรี่ สดๆจากตนมาทานไดแบบไมอ้ัน ยิ่งลูกไหน
แดงรสชาติก็จะหวานอรอยถุกใจแนนอน (ในกิจกรรมน้ี ทานสามารถเกบ็สตรอวเบอรร่ี
ไดนานถึง 30 นาที) 



 

 

 เดินทางสูเมืองนาริตะ ชอปปم�งตอที ่อิออน มอลล นาริตะ (Aeon Mall Narita) 
หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน 
เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ราน
ขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอรมารเกต็ขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมา
จากคนท่ีบานไดอยางครบครันเต็มที ่

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายในการ

เดินทาง) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกดคอย

ใหคําแนะนําในการเดินทาง อาทิ 
-       ศาลเจา ฮานาโซโนะ สถานที่ศักด์ิสิทธิ์ ท่ีคนญีปุ่�นใหความเคารพนับถือ 
โดยเฉพาะ คนในวงการบันเทิง และงานศิลปะ รวมถึง หนุมสาวหรอืคูครอง ท่ีตองการ
สรางความสัมพันธอันดี ตอชีวิตคู หรือแมกระท่ัง การอธิฐานเรื่องการคาขาย ที่พอคา
หลายคนตางมาซ้ือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิไปบูชา 
-       ศาลเจาเนซ ุเปนศาลเจาชินโตเกาแกและเปน 1 ใน 10 ศาลเจาที่สําคัญของ
กรุงโตเกียว ขางในวัดจะมีซุมประตูสีเสาโทริอิแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับท่ีฟุชิม ิ
อินาริ ในเกียวโต วากนัวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอิน้ีจากทางเหนือไปทางใต ก็จะ
ทําใหส่ิงช่ัวรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทานจะไดเจอกับศาลเจา
เล็กๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรดานความรัก เน่ืองจากศาลเจาแหงน้ีมช่ืีอเสียงในการ
อธิษฐานเพ่ือใหสมหวังในความรัก 
- ชิบูยา แหลงชอปปم�งสตรีทท่ียิ่งใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวยหางฯตางๆ
และรานคาอีกนับพัน ซึง่มีหางฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรานคาแฟช่ันไวมากมาย



 

 

รวมท้ังมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ ท่ีเฝ�ารอคอยเจานายหนา
สถานีชิบูยา ตราบจนวนัตายของมัน 
- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเส้ือผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญีปุ่�น หากคุณ
คือคนที่กําลังมองหาซื้อเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซ้ือเส้ือผาแนว Cost 
Play ทานยังสามารถหาไดจากท่ีน่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบ
แปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท่ีน่ีได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับ
ถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากน้ันแลว ทานยังไดชอปปم�งสินคาแบรนด
ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบบั MADE IN JAPAN ที่ 
SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้งยงัมีรานขายตุกตา KITTY 
DORAEMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารักไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังม ี
SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME 
DES GARCONS อีกดวย  
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- 
บาท (ไมรวมคาเดินทาง) ดิสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เคร่ืองเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดนิแดนตางๆ ใหทานเลน
เคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ
เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับ
บานผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบ
เล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมติิ The Invention of the Year ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะ
ไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลตดิสนีย อยาง มกิกี้เมาส มนิน่ีเมาส พรอมผอง
เพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซือ้ของที่ระลกึนารักในดิสนียแลนดการ
เดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรขีองทางโรงแรม แต
เน่ืองดวยจะตองเริ่มต้ังแต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง 
06.00 - 09.00 น เปนชวงท่ีมีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจาํนวนมากซึ่งอาจจะ
ทําใหข้ึนรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่ว่ิงจากสนามบินนาริตะไปสถานีอูเอะโนะ 
เพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคาต๋ัวจะอยูท่ีเที่ยวละ 



 

 

2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทาง
กลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตต๋ัวรถไฟจะเปนแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไม
ตองกลัววาข้ึนไปแลวเราจะไมมีท่ีน่ังเบาะสามารถหมนุเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาต๋ัวรถไฟจะอยูท่ีราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาท่ีรถไฟใหบริการ
ต้ังแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวา
หมดตอนกีโ่มง 
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเท่ียวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลาท่ี
ใหบริการ 05.55-17.30 น ถาเด็กอายุต่ํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา 
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมท่ีพักยานนาริตะจะอยู
ท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน) 
*เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมบีริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา* 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 วัดอาซากุสะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี - อควาซิต้ี - 

สนามบินฮะเนดะ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถงึ 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งท่ีมี ช่ือเสียง
ของวัด มรีานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ 
และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญีปุ่�นช่ืนชอบ 

 เดินสูริมแมน้ําสุมิดะ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุด
ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ใน
มณฑลกวางโจว ซึ่งมคีวามสูง 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของ
แคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โอไดบะ ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคา

หลากชนิดทีห่างไดเวอรซิต้ี ซึง่ภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย 
ใหทานถายรูปกับ กันด้ัมตัวใหม RX-0 Unicorn รวมถงึหางสรรพสินคาอควาซิต้ี 
หางดังของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไมวาจะเปนเส้ือผาตางๆ รานอาหาร 
รานกาแฟ และโรงภาพยนตรท่ีมีถงึ 13 โรงดวยกัน จุดเดนของที่น่ีอยูท่ีชั้น 5 เปน รา
เม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากทั่วประเทศญี่ปุ�นมาไวที่น่ี สําคัญ
ดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพานสายรุง(Rainbow Bridge)ได
อยางชัดเจน  

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ 
 ถึง สนามบินฮาเนดะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
วันท่ี 6 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

(NH877 / 00.55-05.50) 
00.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที ่NH877 

(บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง) 



 

 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 
 

อัตราคาบรกิาร  
 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 10-15 ธ.ค. 
62 34,900.- 34,900.- 32,900.- 7,900.- 24,900.- 

วันที่ 07-12 
ม.ค.63 34,900.- 34,900.- 32,900.- 7,900.- 24,900.- 

วันที ่21-26 
ม.ค. 63 34,900.- 34,900.- 32,900.- 7,900.- 24,900.- 

วันที่ 01-06 
ก.พ. 63 37,900.- 37,900.- 35,900.- 7,900.- 2,7900.- 

วันท่ี 25 ก.พ - 
01มี.ค.63 37,900.- 37,900.- 35,900.- 7,900.- 2,7900.- 

วันที่ 03-08 
มี.ค. 63 37,900.- 37,900.- 35,900.- 7,900.- 2,7900.- 

วันที่ 19-24 
มี.ค. 63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

วันที่ 28 มี.ค.-
02 เม.ย 63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 9,900 บาท ราคาน้ีรวมรายก
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 



 

 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กโิลคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสทีย่ังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

 


