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BIG JAPAN Top-HitZ 6 วนั 4 คืน (TG) 

โตเกยีว-ลานสกฟีจูเิทน-นาโกย่า-โอซากา้ 

สมัผสัสมัผสัความสวยงามความสวยงามธรรมชาติธรรมชาติและชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่และชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่    

    

 
: เปิดประสบการณใ์หม่กบัโลกแห่งเวทมนต ์HARRY POTTER ท่ี UNIVERSAL STUDIO  

: เก็บสตอรเ์บอรรี์ส่ดๆ จากตน้ 

: เล่นหิมะอนัขาวสะอาด 1 ปีมีครั้งเดียว 

: อิสระชอ้ปป้ิง 1 วนั (เลือกชอ้ปป้ิง หรือ อิสระเทีย่วดิสนยีแ์ลนดห์รือซี) 

: สนุกกบัการแช่น ้ าแร่ออนเซน ไฮไลทข์องชาวญีปุ่่น 

 

 

ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เกบ็สตรอเบอรีจ่ากตน้ 

 

 

ชอ้ปป้ิงชนิจุกุ 

 

 
 
 
 

    

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – นาริตะ     

2 
สนามบินนาริตะ-โตเกียว-อิสระช๊อปป้ิง หรือ เลือกซ้ือ

โตเกียวดิสนียแ์ลนดแ์ละดิสนียซี์ 
   

SUNSHINE CITY PRINCE 

HOTEL 

3 
ล่องเรือโจรสลดั – เก็บสตอเบอร่ีจากตน้-โกเทมบะ เอา้

เลต 

   FUJI TOMINOKO HOTEL“ 

พิเศษ แช่อ็องเซ็น” 

4 
ลานสกีฟูจิเทน – นัง่รถไฟชินคนัเซน 1 สถานี – นาโก

ยา่ – ช๊อปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

  
 NAGOYA KOKUSAI HOTEL 

5 ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ 
 

  GRANVIA HOTEL OSAKA 

6 
ปราสาทโอซากา้ – ช๊อปป้ิงยา่นชินไซบาชิ – สนามบิน

คนัไซ – กรุงเทพ 

  
   

 
 

 

 

สะสมไมล ์50% 
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วนัศุกรท์ี่ 29 ธ.ค. 60 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  

21.00 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบินไทย  

เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG642 

วนัเสารท์ี่ 30 ธ.ค. 60 (2)     สนามบินนาริตะ – โตเกียว – อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั 

07.35 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) น าท่านผ่านการตรวจคน  

เขา้เมืองและศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางโดยรถบสัเขา้สู่กรุงโตเกียว เมืองหลวง

ปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่น เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนีย์

แลนด ์ หรือซี เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทิ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจ

คุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น 

เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และ

อ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย ณ ยา่นดงัของโตเกียว ไมว่า่จะเป็น

ชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือเลือกซ้ือ“โตเกียว

ดิสนียแ์ลนด”์ ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกท่ีซ่ึงก าแพงแห่งอายุ  ไมจ่ าเป็น

ส าหรบัผูม้าเยือน ใชทุ้นในการสรา้งกวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ ท่านจะไดส้มัผัส

กบั มิกก้ีเมาส ์โดนัลดั๊กส ์และเหล่าผองเพ่ือนๆจากวอลทดิ์สนียม์ากมาย อีกทั้งเคร่ือง

เล่นท่ีพรอ้มสรา้งความหฤหรรษ์และความต่ืนเตน้ใหทุ้กท่านหรือจะเป็น“โตเกียว

ดิสนียซี์” เป็นสวนสนุก Theme Park ท่ีแสดงความอลงัการเต็มไปดว้ยเสน่หต์ านาน

และจินตนาการของการผจญภยัทางทะเล ท่านจะไดส้มัผสักบัสวนน ้าในรูปแบบต่างๆ

ของเคร่ืองเล่น 

 

 

 

 

***อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า (1) 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

74,900.- 29 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561 

(วนัปีใหม่) 

** ไม่รวมบตัรเขา้ชมโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์และ ซี และค่าเดินทาง ** 

ราคาเขา้ชมส าหรบัผูใ้หญ่ประมาณ 2,300 บาท เด็กประมาณ 1,500 บาท 
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วนัอาทิตยท์ี่ 31 ธ.ค. 60 (3)     ล่องเรือโจรสลดั – เก็บสตอเบอรี่จากตน้ – โกเทมบะ เอา้ทเ์ลต 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่  แลว้ ล่องเรือโจรสลดั ชมความงามของ

ทะเลสาบอาชิ (ใชเ้วลาล่องเรือ ประมาณ 40 นาที) ซ่ึงเกิดจากการก่อตวัของ

ลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายลอ้มตดักบัพ้ืนน ้าในทะเลสาบ

ระหวา่งท่ีเรือแล่นสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งสวยงาม  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร (2) 

จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทาง เก็บสตอรเ์บอรร์ี่ สดๆ จากตน้ หรือผลไม้

ประจ  าฤดูกาล เพ่ือใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณก์ารเก็บผลไมส้ดๆ โดยในช่วงเดือน

ธนัวาคม ผลไมจ้ะเป็นสตอเบอร่ี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ชอ้ปป้ิง 

โกเทมบะ พรีเมียม เอา้เลท ท่ีรวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม 

Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานคร

โตเกียว ใหท่้านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนด์

ดงัไมว่่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint 

Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก ่

Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance 

Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ 

กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ท่ี

รวมไวใ้นพ้ืนท่ีกวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่น

โดยเฉพาะ 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) พิเศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือ

กนัว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมี

สรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได ้*** 

 

วนัจนัทรท์ี่ 1 ม.ค. 61 (4) ลานสกีฟูจเิทน – นัง่รถไฟชินคนัเซน 1 สถานี – นาโกยา่ – ชอ๊ปป้ิง 

    ยา่นซาคาเอะ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่าน สมัผสัหิมะ ท่ี ลานสกีฟูจเิทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว ์

สเลด หรือกระบะเล่ือนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อนั) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกนัทั้ง

ครอบครวั หรือท่านจะเลือกพกัผ่อนอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟ ชมบรรยากาศลาน
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สกี เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลาย พรอ้มเก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆ 

ท่ีมีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลงั พรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิพรอ้ม

ด่ืมด า่บรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั   

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)   

น าท่านสมัผสักบัเทคโนโลยีอนั ทนัสมยัของญ่ีปุ่นดว้ยการนัง่ รถไฟหวักระสุน“ชิน

คนัเซ็น (1 สถานี)  ท่ีมีความเร็ว 240 กม./ชม. สู่เมืองนาโกยา่ ซ่ึงท่านจะไดส้มัผัส

กบัชีวิตประจ าวนัของชาวญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริง  แลว้เชิญท่าน อิสระชอ้ปป้ิงยา่นซาคา

เอะ แหล่งชอ๊ปป้ิงใจกลางเมืองนาโกยา่ ใหท่้านไดเ้ลือกชอ๊ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม

ต่างๆ มากมายไมว่า่จะเป็น Tiger Onitsuka, Louis Vitton, Coach, Comme De 

Garcons หรือจะเป็นเคร่ืองส าอางข้ึนช่ือต่างๆ อีกมากมาย 

ค า่    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

วนัองัคารที่ 2 ม.ค. 61 (5) ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ (รวมบตัรเขา้ชมดา้นใน) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านสู่ เมืองโอซากา้ เพื่อน าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ ซ่ึงลงทุนอยา่งมหาศาลและมีพ้ืนท่ีกวา่ 100, 000 ตาราง

เมตร สถานท่ีท่ีไดจ้ าลองฉากภาพยนตรเ์ร่ืองดงัของฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย เร่ิมตน้ท่ี เซ

ซามี สตรีท 4D มฟูวี่ เมจิก ซ่ึงเป็นฉากท่ีพาด าลึกลงไปในทะเล และทะยานขึ้ นไปบน

ทอ้งฟ้าในแบบสามมิติ และสนุกกบัเหล่า ET ท่ีจะพาท่านไปนอกอวกาศอย่าง

สนุกสนาน และมนัสสุ์ดๆ เมื่อสมัผสัเคร่ืองเล่นใหมล่่าสุด คือ สไปเดอรแ์มน ใหท่้าน

ไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึกและประทบัใจมากท่ีสุดและระทึกใจกบัฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง

แบค ดรา๊ฟท ์  ท่านจะไดต่ื้นเตน้กบัการตามล่าของฉลามยกัษ์จากเร่ือง จอรส์ ซ่ึงใช้

ทุนสรา้งกว่า 1,500 ลา้นเยน  หรือเขา้ไปสมัผสัโลกของป่าท่ีน่าต่ืนเตน้ไดจ้าก

ภาพยนตร ์ จรูาสสิค พารค์ พรอ้มร่วมคน้พบโลกท่ีไดโนเสารย์งัมีชีวิตอยูใ่นขณะท่ีนัง่

เรือเพ่ือเขา้ไปผจญภยักบัดินแดนของเหล่าไดโนเสาร ์ นอกจากน้ันยงัมีเคร่ืองเล่นอีก

มากมาย รวมทั้งโชว ์ เมลส ์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว ์ โชว ์หรือโชวร์ะทึกกบัเหล่าสตั๊นแมน 

พรอ้มกบัใหท่้านต่ืนตาต่ืนใจ กบัอณาจกัรแห่งใหม ่ The Wizarding World of  Harry 

Potter สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีช่ือกอ้งโลกอย่างแฮรร่ี์ พอตเตอร ์ ดว้ยงบ

ก่อสรา้งราว 500 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ลา้นบาท) ท่ีเปิดตวัอยา่งเป็น

ทางการเมื่อ 15 กรกฎาคม 2014 พรอ้มคอนเฟิรม์ความอลงัการไมแ่พฝั้่งอเมริกา 

โดยภายใน The Wizarding World of  Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นและ

สถานท่ีเด่นๆ ท่ีจ าลองมาจากในหนังสือดงั เช่น สวนสนุกแฮรร่ี์พอตเตอรใ์นออรแ์ลน

โด ้สหรฐัอเมริกา อาทิ หมู่บา้นฮอกสม์ี้ ด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส ์

(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the Forbidden Journey 

ride) เป็นตน้ พิเศษ! ส าหรบัช่วงฤดูหนาวน้ี ท่านสามารถชมความสวยงามของ
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การประดบัไฟในปราสาทฮอกวอตส ์ กบัธีมคริสมาสตสุ์ดอลงัการ 1 ปีมีครั้ง

เดียว 

***อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั***  (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั GRANVIA HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า (4) 

วนัพุธที่ 3 ม.ค. 61 (6) ปราสาทโอซากา้ – ชอ๊ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านสู่ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก ถา้ตอ้งการเขา้ดา้นในมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่าน

ละ 600 เยน) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ซ่ึงสรา้งโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเด

โยชิ ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ.1585) เป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเด่นของเมืองโอ

ซากา้   ตวัปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบลอ้มดว้ยก าแพงหินแกรนิต สรา้งไดอ้ยา่ง

ประณีตและสวยงาม ปัจจุบนัภายในปราสาทใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรวมสะสมศิลปะวตัถุ

และเอกสารทางดา้นประวติัศาสตรข์องเมืองโอซากา้และตระกูลโตโยโตมิ จากน้ันน า

ท่าชอ๊ปป้ิงย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ รา้นคา้อนัทนัสมยั 

และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซ่ึงยา่นน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี 

และบนัเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ ซ่ึงญีปุ่นมีสินคา้ท่ีน่ารกัมากมาย และ

สินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก ท่านจะสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ไดอ้ยา่งจุ

ใจทั้งวนั อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนัง กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรนดเ์นม และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงเสน่หอ์ยา่งหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ย

แสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและ

แวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่

รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณเ์ด่นของยา่น

น้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

***อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั***  (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน) 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ 

17.25 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 673 

22.00 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************************************************************* 

 

 

 

*** หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม *** 
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BIG JAPAN Top-HitZ 6 วนั 4 คืน (TG) 

โตเกยีว-ลานสกฟีจูเิทน-นาโกย่า-โอซากา้ 

สมัผสัสมัผสัความสวยงามความสวยงามธรรมชาติธรรมชาติและชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่และชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่    

    

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท่ีอายตุั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

*** อตัรานี้ รวม: ภาษีน ้ ามนัของสายการบิน ณ วนัท่ี  4 ก.ย. 60** 

*** ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบนิเพิม่เติม 

***  การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดนิทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถงึการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจง้พรอ้มตอนจอง

ทวัร ์หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการบินทราบ แต่ไดต้ามท่ีท่านขอ

หรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพจิารณา*** 
อตัรานี้ รวม 

1. ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

2. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

3. ค่าอาหารตามรายการ  

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

6. ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

7. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

ราคาตอ่ทา่น รวมตัว๋เครือ่งบิน ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 74,900 บาท 41,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 

1 ผูใ้หญ่ 
66,900 บาท 41,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 

2 ผูใ้หญ่ (มีเตียงเสริม) 
66,900 บาท 41,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต ่2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
63,900 บาท 36,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว จา่ยเพิ่มท่านละ 14,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 
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(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถจัดท า

เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50% รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  

9. แถมฟรี!   Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบสัเท่านั้น) 

10.  ฟรี!! น า้เปล่าวันละ 1 ขวด 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋า  

7. ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม 

คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจ าทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็าม ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ

ทั้งสิ้น 
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การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

 
กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ทา่นเช่นกนั 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


