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หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ | พิธีกวนน า้(ยโุมมิ) | สวนสตรอวเ์บอรร์ ี| คารุยซาวา่ เอาทเ์ลท  
วดัอาซากสุะ | ชอ้ปป้ิงจใุจวนัอิสระ | น า้หนกักระเป๋า 23 กก. 2 ใบ 

 

TOKYO คารุยซาว่า ทา้ลมหนาว 6วัน 3คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 62 - มีนาคม 63  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 34,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(NH808  00.30-08.25) 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสวุรรณภมูิ ประตู 6 เคานเ์ตอรส์ายการบินออลนิปปอน (NH) พบ
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆงัโทคโินะคาเนะ -  
เมืองคุซาสึ - พธีิกวนน ้า - คารุยซาว่า 

00.30 น. ออกเดินทางสูญ่ี่ปุ่ น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบินนารติะ) (NH808 / 00.30-08.25+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบินนารติะ) - เมือง คาวาโกเอะ - หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ - เมืองคซุาส ึ– พิธีกวนน า้ - คารุยซาวา่ 

วนัท่ี 3. คารุยซาวา่ - คารุยซาวา่ เอาทเ์ลท - ชิชิบ ุ- สวนสตรอวเ์บอรร์ ี- โตเกียว 

วนัท่ี 4. อิสระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดิสนียแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการเดินทาง) 

วนัท่ี 5. วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทร ี- โอไดบะ - ไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้- สนามบินฮะเนดะ 

วนัท่ี 6. โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (NH877 / 00.55-05.50) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เดินทางสู ่เมืองคาวาโกเอะ ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัไซตามะ เมืองแหง่ปราสาทท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นที่รูจ้กัใน
ลกัษณะการก่อสรา้งอาคารแบบที่เรียกว่า คุระซึครุิ หมายถึงรา้นคา้หรืออาคารโกดงัไม ้2 ชัน้ที่ก าแพงก่อดว้ยดิน ถือเป็นย่าน
การคา้เก่าแก่มาตัง้แตส่มยัเอโดะ สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนในสมยัก่อนเรียงรายติดกนั ซึ่งไดร้บัการอนรุกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี 
ณ ปัจจบุนัไดถ้กูปรบัปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ที่ระลกึ และพิพิธภณัฑ ์มีหอระฆังโทคิโนะคาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พื่อ
เตือนเมื่อเกิดไฟไหม้ ถูกสรา้งแทนของเดิมเนื่องจากโดนไฟไหม้เมื่อปี 1892 เป็นสญัลักษณ์ส าคัญของพืน้ที่ ดว้ยลักษณะ
สิ่งก่อสรา้งและบรรยากาศโดยรอบท าใหท้ี่นี่ไดส้มญานามว่า “เมืองเอโดะนอ้ย” ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเที่ยวชม และ
เลอืกซือ้ของฝากพืน้เมืองมากมาย 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองคุซาสึ เป็นเมืองออนเซ็นที่ไดร้บัความนิยมอย่างมากในญ่ีปุ่ นและมีปริมาณน า้รอ้นที่ผดุตามธรรมชาติมากเป็นอนัดบัหนึ่ง
ของญ่ีปุ่ น (เป็นน า้ธรรมชาติที่ผดุขึน้มา ไมใ่ชเ้ครือ่งสบูใดๆ) เอกลกัษณอ์ยา่งหนึง่ของบอ่น า้พรุอ้นคซุาส ึคือสิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่
ใจกลางเมืองซึง่ถกูเรยีกวา่ “ยุบาทาเกะ (Yubatake)” มีหมายความวา่ “ทุง่น า้รอ้น” ควนัไอน า้ที่ลอยขึน้มาและกลิน่อายเฉพาะตวั
ของบอ่น า้รอ้นจะช่วยท าใหท้า่นรูส้กึเพลดิเพลนิกบัการเดินทาง รอบๆเมืองเต็มไปดว้ยทีพ่กัและรา้นขายของที่ระลกึ ไดบ้รรยากาศ
ของแหลง่ออนเซ็นญ่ีปุ่ นแท้ๆ  

 เข้าชม พิธีกวนน ้า หรือ เรียกว่า ยุโมมิ (Yumomi) เป็นไฮไลทอ์ีกอย่างของเมืองคซุาส ึเพราะมีโรงอาบน า้เน็ตสโึนะยุ แห่งนีม้ี
ประเพณีเก่าแก่ดัง้เดิมของคนคซุาสึใหไ้ดช้ม คือ การแสดงพิธีกวนน า้ เป็นวิธีการปรบัระดบัอณุหภมูิของน า้ใหอ้ยู่ในระดบัที่อุ่น
พอจะใชไ้ดใ้นชีวิตประจ าวนั เนื่องจากน า้รอ้นท่ีไหลมาจากใตพ้ืน้ดินจะมีอณุหภมูิสงูมากจนไม่สามารถใชไ้ด ้ชาวเมืองนีจ้ึงใชภ้มูิ
ปัญญาและแรงงานคนเพื่อปรบัลดอณุหภมูิของน า้ แมใ้นปัจจบุนันี ้จะมีวิวฒันาการท่ีดีกวา่การใชแ้รงงานแลว้ แตก็่ยงัคงมีการน า
ภมูิปัญญาชาวบา้นแบบโบราณนีม้าจดัแสดงใหผู้ส้นใจไดช้มเป็นรอบๆ รอบละประมาณ 10 – 15 นาที 
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ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั KARUIZAWA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันที ่3 
คารุยซาว่า - คารุยซาว่า เอาทเ์ลท – ชชิิบุ - สวนสตรอวเ์บอรรี์ - นาริตะ -  
ออิอน มอลล ์นาริตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 คารุยซาว่า เอาทเ์ลท (Karuizawa Outlet) เอาทเ์ลทที่อยู่กลางธรรมชาติมีภเูขารายลอ้ม มีพืน้ที่กวา้งขวาง เป็นศนูยร์วมสินคา้ 

แบรนดเ์นม ไวห้ลากหลายยี่หอ้ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ มีรา้นอาหารบรกิารมากมาย  นอกจากนีย้งัมีสนิคา้นา่รกัๆจ าหนา่ยที่สามารถซือ้ไปเป็นของฝาก
ไดอ้ีกดว้ย 

 
กลางวนั เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน คารุยซาว่าเอาทเ์ลท ( รับ CASH BACK จากไกด ์1,000 เยน ) 

 เดินทางสู ่เมืองชิชิบุ (Chichibu) ในจงัหวดัไซตามะ ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลกูสตรอวเ์บอรี่แบบ Organic 100% และยงั
ไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งดี อยูใ่นระบบปิดที่มีการควบคมุสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่
ตอ้งลา้ง ทา่นสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร่ี์ สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อั้น ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอ่ยถกุใจแน่นอน 
(ในกิจกรรมนี ้ทา่นสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร์ีไ่ดน้านถึง 30 นาที) 
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 เดินทางสูเ่มืองนาริตะ ชอ้ปป้ิงตอ่ที่ อิออน มอลล ์นาริตะ (Aeon Mall Narita) หา้งสรรพสนิคา้ที่มีสาขาอยูท่ั่วประเทศญ่ีปุ่ น มี

รา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่อง
กีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
อสิระเลือกช้อปป้ิงเตม็วัน หรือเลือกซือ้ทวัร ์ดสินียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทาง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีไกด์คอยให้ค าแนะน าในการเดินทาง อาทิ 

-            ศาลเจา้ ฮานาโซโนะ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีคนญ่ีปุ่ นใหค้วามเคารพนบัถือ โดยเฉพาะ คนในวงการบนัเทิง และงานศิลปะ 
รวมถึง หนุม่สาวหรอืคูค่รอง ที่ตอ้งการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี ตอ่ชีวิตคู ่หรอืแมก้ระทั่ง การอธิฐานเรือ่งการคา้ขาย ที่พ่อคา้หลาย
คนตา่งมาซือ้สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิไปบชูา 
-           ศาลเจา้เนซุ เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส  าคญัของกรุงโตเกียว ขา้งในวดัจะมีซุม้ประตสูเีสาโทริอิ
แดงเรยีงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิุมิ อินาร ิในเกียวโต วา่กนัวา่ถา้เราไดเ้ดินลอดผา่นเสาโทรอิินีจ้ากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท า
ใหส้ิง่ชั่วรา้ยถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกบัศาลเจา้เล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความรกั เนื่องจาก
ศาลเจา้แหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อใหส้มหวงัในความรกั 
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- ชิบูย่า แหล่งช้อปป้ิงสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ 
SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไวม้ากมายรวมทัง้มีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซื่อสตัยฮ์าจิ ที่เฝา้รอคอยเจา้นาย
หนา้สถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั 
- ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญ่ีปุ่ น หากคุณคือคนที่ก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยงัสามารถหาไดจ้ากที่นี่อีกดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุน่ญ่ีปุ่ นแต่งตวั
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่นี่ได ้จะมีวยัรุ่นญ่ีปุ่ นน่ารกัๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ 
นอกจากนัน้แลว้ ท่านยงัไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือ
สาวก ONITSUKA TIGER ที่ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN ที่ SHOP นีม้ีแบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อีกทัง้ยงั
มีรา้นขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรอืตุ๊กตา LINE สดุแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคณุหน ูอีกทัง้ยงัมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋าสดุ
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อีกดว้ย  
หรอืหากทา่นใดมีความประสงคจ์ะเลอืกซือ้ทวัรด์ิสนียแ์ลนดเ์พิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดิสนียแ์ลนดโ์ลกแห่ง
จินตนาการของราชาการต์นูญ่ีปุ่ นซึง่เป็นดิสนียแ์ลนดแ์หง่แรกที่สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จาก
การถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนกุสนานกบัเครื่องเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัใน
ดินแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบียนในดินแดนโจร
สลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นกุสนานพรอ้มกบัการ
จบัจ่ายเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลตด์ิสนีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินนี่
เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึนา่รกัในดิสนียแ์ลนดก์ารเดินทางจากนารติะสูโ่ตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบินนารติะใชร้ถบสับรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเริ่มตัง้แต่ 9.00 น.เป็นตน้
ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 06.00 - 09.00 น เป็นช่วงที่มีลกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบิน เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้
รถบสัไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดินทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟท่ีวิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถานีอเูอะโนะ เพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิ่ง 160 
ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยู่ที่เที่ยวละ 2,470 เยน/ท่าน โดยเวลาที่ใหบ้ริการ 07.28-18.20 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทางกลบัควรเช็ค
เที่ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
3) รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคาค่อนขา้งสงูนิดนึงแต่ตั๋วรถไฟจะเป็น
แบบระบทุี่นั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไมต่อ้งกลวัวา่ขึน้ไปแลว้เราจะไมม่ีที่นั่งเบาะสามารถหมนุเขา้ หากนัไดม้ีอาหารขายบนรถไฟโดย
ค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ท่านโดยเวลาที่รถไฟใหบ้ริการตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนัน้ก่อนเดินทาง
กลบัควรเช็คเที่ยวสดุทา้ยวา่หมดตอนก่ีโมง 
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดินทางเขา้โตเกียวแตร่ถบสันีจ้ะจ ากดัจ านวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยต่อรอบ
จะรบัอยู่ 35-40 ท่านต่อเที่ยวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ท่าน/เที่ยว เวลาที่ใหบ้ริการ 
05.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา 
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซี่นีค้า่โดยสารจากโตเกียว สูโ่รงแรมที่พกัยา่นนารติะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะ
ไมร่วมคา่ทางดว่น) 

*เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 
วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี ้- อควาซิตี ้- 
สนามบนิฮะเนดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของ
ขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปงที่มี ช่ือเสียงของวดั มีรา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่า
จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 

 เดินสูร่มิแมน่ า้สมุิดะ อิสระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 

Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่ง
โจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ซึ่งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย ใหท้า่นถ่ายรูปกบั กนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้
หา้งดงัของยา่นนีท้ี่ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรง
ดว้ยกนั จดุเดน่ของที่นี่อยูท่ี่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้
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ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้(Rainbow Bridge)ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

วันที ่6 
โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(NH877  00.55-05.50) 

00.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877 
(บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง : TOKYO คารุยซาว่า ท้าลมหนาว 6วัน 3คืน 
โดยสายการบนิออลนิปปอน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

วนัท่ี 28 มี.ค.-02 เม.ย 63 39,900.- 39,900.- 37,900.- 7,900.- 29,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลค่าประกันวินาศ
ภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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