
   

6. BIG JAPAN ROMANTIC WINTER 6D4N (TG) NY 2018 1    
 

BIG JAPAN ROMANTIC WINTER 6 วนั 4 คนื (TG) 

โยโกฮาม่า-ลานสกฟีจูเิทน-นาบานะโนะซาโตะ-โอซากา้ 

สมัผสัสมัผสัความสวยงามความสวยงามธรรมชาติธรรมชาติและชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่และชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่    

    

 : ล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวโยโกฮาม่า พรอ้มเดินเล่นอาคารอิฐแดง   

: เก็บสตอรเ์บอรรี์่สดๆ จากตน้ 

: เล่นหิมะอนัขาวสะอาด 1 ปีมีครั้งเดียว 

: ชมความโรแมนติกของไฟประดบัลา้นดวงที่นาบานะ โนะ ซาโตะ 

: สนุกกบัการแช่น ้ าแร่ออนเซน ไฮไลทข์องชาวญีปุ่่น 

 

 

 
 
 
 

    

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
        

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ – นาริตะ     

2 

สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วดัอาซาคุซะ-โยโกฮาม่า-

พิพิธภณัฑร์าเมน - ล่องเรือชมอ่าวโยโกฮาม่า-อาคาร

อิฐแดง 

 

  

ROSE HOTEL YOKOHAMA  

3 
ยามะนาชิ – เก็บสตอเบอร่ีจากตน้-หุบเขาโอวาคุดานิ-

โกเทมบะ เอา้เลต 

   FUJI TOMINOKO HOTEL“ 

พิเศษ อาบอ็องเซ็น” 

4 
ลานสกีฟูจิเทน – นัง่รถไฟชินคนัเซน 1 สถานี – นาบา

นะโนะซาโตะ-นาโกยา่ 

  
 NAGOYA KOKUSAI HOTEL 

5 
เกียวโต-วดัคิโยมิสึ-ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ-โอซากา้-

ปราสาทโอซากา้ 

   HOTEL KEIHAN KYOBASHI 

GRANDE 

6 อิสระช๊อปป้ิงตามอธัยาศัย – สนามบินคนัไซ-กรุงเทพฯ 
  

   

 
 

 

 

สะสมไมล ์50% 

นาบานะ โนะ ซาโตะ เกบ็สตรอเบอรีจ่ากตน้ 

 

 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาชิ 
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วนัพุธที่ 27 ธ.ค. 60 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ  

19.30 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบินไทย  

เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.30 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG640 

วนัพฤหสัที่ 28 ธ.ค. 60 (2)   สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วดัอาซาคุซะ – โยโกฮาม่า - พิพิธภณัฑร์าเมน   

     ล่องเรือชมอ่าวโยโกฮาม่า - อาคารอิฐแดง  

06.15 น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)น าท่านผ่านการตรวจคน เขา้  

เมือง และศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงโตเกียว เมือง

หลวงปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่น เมืองแห่งเทคโนโลยี แสง สี เสียง และแหล่งชอ๊ปป้ิง

สุดชิคส าหรบัทุกวยั จากน้ันน าท่านสู่ วดัอาซาคุซะ ซ่ึงเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

กรุงโตเกียว สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.1171 สรา้งขึ้ นเพ่ือใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระ

โพธิสตัวก์วนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อนัมีเร่ืองเล่าวา่ชาวประมงไดท้อดแห

ติดข้ึนมา ตั้งแต่น้ันมาวดัน้ีก็กลายเป็นสถานท่ีส าหรบัจาริกแสวงบุญ กระทัง่ปัจจุบนัก็

ยงัคงเป็นวดัท่ีมีผูค้นจากทัว่โลกเดินทางไปเยี่ยมชมอยา่งไมข่าดสาย วดัน้ีใชเ้ป็น

สถานท่ีจดังานเทศกาลส าคญัมาแต่สมยัโบราณ อาทิเช่น  เทศกาลชนัจะ เทศกาล

โฮซึกิ อิชิ และฮะโกะอิตะ อิชิ ภายในยงัมีองคเ์จา้แมก่วนอิมทองค า ท่ีมีความสูง 5.5 

เซนติเมตร ท่านจะเห็นโคมไฟสีแดงขนาดยกัษ์ท่ีมีความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่าน

อยูก่ลางลานวดัแห่งน้ีรวมถึงถนนนาคามิเสะ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือของวดัมีรา้นขายของ

ท่ีระลึกมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองราง ของเล่น ของใชใ้นประเพณี เส้ือผา้ และขนม

โบราณ ซ่ึงบางอยา่งตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับรอ้ยปี และท่านสามารถชอ้ปป้ิงถนน 

นากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรา้นคา้ขายของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่าง ๆ มากมาย อาทิ 

ขนมนานาชนิด ของเล่นรองเทา้ พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็น

ของฝากของท่ีระลึก จนไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่เมืองโยโกฮาม่า เมืองท่า

แห่งส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีอยูไ่มห่่างจากกรุงโตเกียว เมืองท่ีเต็มไปดว้ย

วฒันธรรมจากหลากหลายเช้ือชาติ และมีจ านวนประชากรมากเป็นอนัดบั 2 รองจาก

กรุงโตเกียว น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑร์าเม็ง ใหท่้านไดต้ามรอยความอร่อยของ

สุดยอดราเมงในรายการ TV CHAMPION และ เป็นศูนยร์วมรา้นราเมงท่ีมีช่ือเสียงทัว่

ทั้งประเทศไวท่ี้น่ี 

กลางวนั   Cash Back 1000 เยน ตอ่ท่าน (1) 

ก าหนดการเดินทาง 

72,900.- 27 ธ.ค. 2560 – 1 ม.ค. 2561 

(วนัปีใหม่) 
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น าท่านล่องเรือชมอ่าวโยโกฮาม่า ใหท่้านไดด่ื้มด า่กบับรรยากาศความสวยงามของ

อ่าวโยโกฮาม่า ระหวา่งทางท่านจะไดช้มความคึกคกัของยา่นมินาโตะ มิไร จากน้ัน 

น าท่านเดินทางสู่อาคารอิฐแดง ท่ีสรา้งขึ้ นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1911 เพ่ือใชเ้ป็นโกดงั

เก็บสินคา้ใกล้ๆ  กบัท่าเรือ และรอดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1923 ในชว่ง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 อเมริกาเคยมาครอบครองท่ีน่ีอยู ่ และก็ไดร้บักลบัคืนมาและ

เปิดใหก้บัประชาชนเมื่อปีค.ศ. 2002 ในปัจจุบนั อาคารเหล่าน้ีใชเ้ป็นโซนจดังาน

แสดง รา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นคา้มากมายส าหรบันักท่องเท่ียวใหม้าเดินชอ๊ปป้ิง

พรอ้มชมความสวยงามของท่าเรือโยโกฮาม่า 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั ROSE HOTEL YOKOHAMA หรือเทียบเท่า (1) 

วนัศุกรท์ี่ 29 ธ.ค. 60 (3)     ล่องเรือโจรสลดั – เก็บสตอเบอรี่จากตน้ – โกเทมบะ เอา้ทเ์ลต 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่  แลว้น าท่านขึ้ นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพ่ือชม

บ่อน ้าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไขใ่หสุ้กได ้และเช่ือกนัว่าเม่ือกินไข่ด า 1 ฟองสามารถ

ท าใหอ้ายุของท่านยืนขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลาวนั  ณ  ภตัตาคาร (4) 

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 (5)      
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***   เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ท่ีมีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นเช่ือ

กนัว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผิ้วพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมี

สรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได ้*** 

 

วนัเสารท์ี่ 30 ธ.ค. 60 (4) ลานสกีฟูจเิทน – นัง่รถไฟชินคนัเซน 1 สถานี – นาโกยา่ – นาบานะโนะซาโตะ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่าน สมัผสัหิมะ ท่ี ลานสกีฟูจเิทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว ์

สเลด หรือกระบะเล่ือนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อนั) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกนัทั้ง

ครอบครวั หรือท่านจะเลือกพกัผ่อนอิริยาบถกบัการนัง่จิบกาแฟ ชมบรรยากาศลาน

สกี เลือกซ้ือของท่ีระลึกหลากหลาย พรอ้มเก็บภาพแห่งความประทบัใจกบัมุมสวยๆ 

ท่ีมีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลงั พรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิพรอ้ม

ด่ืมด า่บรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิตามอธัยาศยั   

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)   

น าท่านสมัผสักบัเทคโนโลยีอนั ทนัสมยัของญ่ีปุ่นดว้ยการนัง่ รถไฟหวักระสุน“ชิน

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

กบัชีวิตประจ าวนัของชาวญ่ีปุ่นอยา่งแทจ้ริง  แลว้น าท่านสู่นาบานะ โนะ ซาโตะ อยู่

ในเมืองนางาชิมะ จงัหวดัมิเอะ เป็นท่ีรูจ้กัไปทัว่ญ่ีปุ่นก็คือการประดบัไฟในฤดูหนาว 

เดิมท่ีในฤดูหนาวชนิดของดอกไมจ้ะลดลง ดงัน้ันจึงไดเ้ร่ิมน าแสงสีของ LED เขา้มา

ประดบัประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน จนกระทัง่ความสวยงามของ Illumination เล่ือง

ลือโด่งดงัไปทัว่ประเทศถึงขนาดถูกแนะน าวา่เป็นสถานท่ีดูไฟประดบั ท่ีสวยอลงัการ

ท่ีสุดในญ่ีปุ่น การประดบัไฟในฤดูหนาวเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2004 และมีมาอยา่งต่อเน่ือง

จนปี 2016 น้ีจะจดัข้ึนเป็นปีท่ี 13 ซ่ึงระดบัความอลงัการและผูม้าเท่ียวชมจะเพ่ิมข้ึน

เร่ือยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลบัก็คือสเกลการใชพ้ื้นท่ีทัว่ทั้งสวนประดบัประดาไดอ้ยา่ง

หรูหราอลงัการและสามารถสะกดผูม้าเท่ียวชมไดอ้ยูห่มดั โดยการจดัองคป์ระกอบ

ของลกัษณะภูมิประเทศกบัตน้ไมต่้างๆ ไดอ้ยา่งลงตวั และใชค้วามเด่นของแสงสีคลั

เลอรฟ์ูล ตน้ไม ้และดอกไมใ้นสวนมาเนรมิตโลกอนัสวยงาม 

ค า่    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

วนัอาทิตยท์ี่ 31 ธ.ค. 60 (5) เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่านสู่ เมืองเกียวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) อดีตเมืองหลวงอนั

ยิ่งใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่บน

ยอดเขาฮิงาชิยามา่ ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไมท่ี้สรา้งดว้ยฝีมือมนุษย ์ ปราศจาก

เคร่ืองทุ่นแรงโดยไมใ่ชต้ะปูสกัตวัน่าอศัจรรยย์ิ่ง เชิญท่านสกัการะพระโพธิสตัวอ์วโลกิ

เตศวร และด่ืมน ้าศกัด์ิสิทธ์ิเพ่ือขอพร 3 ประการ วดัแห่งน้ีไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น
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มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกดว้ย เชิญท่านชอ้ปป้ิงบนถนนกาน ้าชา พบกบัรา้นคา้

ญ่ีปุ่นขนานแท ้ ขายของท่ีระลึก เลือกซ้ือสินคา้แบบพื้ นบา้น อาทิ เคร่ืองเซรามิค 

ตุ๊กตาญ่ีปุ่น ขนมโมจิ พดัญ่ีปุ่น รองเทา้ และชาจากเมืองเกียวโต   

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)   

น ำทำ่นสู่ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ หรือศำลเจ้ำพ่อจ้ิงจอกขำว เป็นศำลเจ้ำในศำสนำชินโต 

โดยมีจุดประสงค์ในกำรสร้ำงเพ่ือถวำยให้แก่เทพเจ้ำแห่งกำรเกษตร ภำยในบริเวณศำล

เจ้ำน้ันเตม็ไปด้วยรูปป้ันสนัุขจ้ิงจอก เน่ืองจำกชำวญ่ีปุ่นมีควำมเช่ือว่ำสนัุขจ้ิงจอกน้ัน

เป็นสตัว์น ำสำสน์ของเทพเจ้ำอนิำริ ทั้งยังมีอ ำนำจพิเศษในกำรแปลงกำยเป็นมนุษย์ได้ 

นอกจำกน้ีทำงด้ำนหน้ำศำลเจ้ำยังมีเสำโทริอสิแีดงส้มเรียงเป็นแถวเป็นแนวยำวถึง 4 

กโิลเมตร ซ่ึงเสำน้ีคือสญัลักษณ์ของแดนศักด์ิสิทธิ์ตำมควำมเช่ือของศำสนำชินโต

น่ันเอง และยังเป็นที่ถ่ยท ำหนังฮอลิวูดอนัโด่งดังเร่ือง Memories of Geisha อกีด้วย 

จำกน้ันน ำทำ่นเดินทำงกลับเข้ำสู่เมืองโอซำก้ำ เพ่ือน าท่านสู่ปราสาทโอซากา้ 

(ตอ้งการเขา้ดา้นในมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่านละ 600 เยน) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่

ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ซ่ึงสรา้งโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ.

1585) เป็นสญัลกัษณอ์นัโดดเด่นของเมืองโอซากา้   ตวัปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น 

โอบลอ้มดว้ยก าแพงหินแกรนิต สรา้งไดอ้ยา่งประณีตและสวยงาม ปัจจุบนัภายใน

ปราสาทใชเ้ป็นสถานท่ีเก็บรวมสะสมศิลปะวตัถุและเอกสารทางดา้นประวติัศาสตร์

ของเมืองโอซากา้และตระกูลโตโยโตมิ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL KEIHAN KYOBASHI GRANDE หรือเทียบเท่า (4) 

วนัจนัทรท์ี่ 1 ม.ค. 61 (6) อิสระชอ๊ปป้ิง – สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

** เชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั **  

เชิญทำ่นเพลิดเพลินกบักำรช้อปป้ิงสนิค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำท ิเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ กล้อง

ถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสนิค้ำที่จะเอำใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ำ 

รองเท้ำ เสื้อผ้ำแบรนด์เนม เสื้อผ้ำแฟช่ันส ำหรับวัยรุ่น เคร่ืองส ำอำงย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นไม่

ว่ำจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอกีมำกมำย ที่รำคำค่อนข้ำง

ถูกกว่ำเมืองไทย ณ ย่ำนดังของโอซำก้ำ ไม่ว่ำจะเป็นย่ำนชินไซบำชิ อูเมดะ 

***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 ROMANTIC WINTER 6 วนั 4 คนื (TG) 

โยโกฮาม่า-ลานสกฟีจูเิทน-นาบานะโนะซาโตะ-โอซากา้ 

สมัผสัสมัผสัความสวยงามความสวยงามธรรมชาติธรรมชาติและชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่และชอ๊ปป้ิงเต็มอิม่    

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท่ีอายตุั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

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

*** ราคาดงักล่าวอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบนิเพิม่เติม 

***  กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสำร จ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร หรือ ยกเลิกกำรเดนิทำง 

*** 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 

ราคาตอ่ทา่น รวมตัว๋เครือ่งบิน ไม่รวมตัว๋เครือ่งบิน 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 72,900 บาท 40,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 

1 ผูใ้หญ่ 
65,900 บาท 40,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 

2 ผูใ้หญ่ (มีเตียงเสริม) 
65,900 บาท 40,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต ่2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
61,900 บาท 34,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว จา่ยเพิ่มท่านละ 14,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 
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7. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเด่ียว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำ

เองได้ หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

 ประกนักำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ที่อำยุต ่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

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

9. แถมฟรี!   Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบสัเท่านั้น) 

10.  ฟรี!! น ำ้เปล่ำวันละ 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 30 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
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เงือ่นไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 51 วันท ำกำรคืนค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท. 

 แจ้งล่วงหน้ำ 31– 50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจ ำตัว๋ท่ำนละ 20,000 บำท  

 แจ้งล่วงหน้ำ 21 - 30 วัน ก่อนเดินทำง ยึดค่ำมัดจ ำ 20,000.- บำท และมีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนค่ำตัว๋ หรือยึดมัดจ ำทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วน

ใหญ่อย่ำงน้อย 15 วันก่อนเดินทำง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็ำม ขอยึดมัดจ ำทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1 – 20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มีกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดนิทำง หรือถูกปฏเิสธกำรเข้ำเมือง หรือไม่ใช้บริกำรระหว่ำงทวัร์ จะไม่มีกำรคืนเงินไม่ว่ำกรณีไดๆ ทั้งสิ้น 
 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

* กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของสำรกำรบินไทย สำมำรถสะสมไมล์ได้ 50 % จำกไมล์ปกติ และสำมำรถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 
 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีล้อลำก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น ำ้หนักไม่เกนิทำ่นละ 30   กโิลกรัม (หำก

น ำ้หนักเกนิ ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเกบ็ค่ำระวำงเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น 

(สำหรับผู้โดยสำรช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋ำส ำหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สำยกำรบินอนุุญำตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และควำมกว้ำง+ยำว+สงู ไม่เกนิ 115 

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

* ในบำงสำยกำรบิน มีบินภำยใน อนุญำตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทำ่นละ 1 ใบ/ทำ่นเท่ำนั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 

ใบ/ทำ่นเช่นกนั 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีที่ลูกค้ำเดินทำงไม่ถึง 25 ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์กำรเกบ็ค่ำน ำ้มันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ เน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัดหยุด

งำน, กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกว่ำมีกำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว หรือโดนปฎิเสธกำรเข้ำเมืองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบัชำวต่ำงชำติ 

หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุกำรณ์ที่เหนือกำรณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกดิสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รำยกำรทวัร์สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ในระหว่ำงกำรท ำทวัร์ 

9. เมื่อทำ่นตกลงช ำระค่ำมัดจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำทำ่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ 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.................................................  
(ทำงบริษัทฯ จะด ำเนินกำรแจ้งไปทำงสำยกำรบิน แต่ยังไม่สำมำรถกำรันตีได้เลย) 
 
 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


