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รหัสโปรแกรม : 25014 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
  

TOKYO LIGHT UP SNOW 5D 3N  
โดยสายการบนิไทย [TG] 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
(TG642 23.55 – 07.40) 

    

2 
โตเกียว (สนามบินนารติะ) - ศาลเจา้ฮาโกเน่ - มิชิมะ สกายวอลค์ 
- ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท - อาบน า้แร ่- เมนขูาปยูกัษ์ ✈ 🍽 🍽 

SUNFUJI 
YAMANAKAKO ONSEN  

หรือเทียบเท่า [♨] 

3 
สมัผสัลานสกี – หมู่บา้นน า้ใส โอชิโนะฮกัไก - ทะเลสาบคาวากจุิ
โกะ  - นั่งกระเชา้ คาจิ คาจิ  –  ศนูยจ์ าลองแผ่นดินไหว - 
 งานเทศกาลประดบัไฟซากามิโกะ อิลลมูิเนชั่น  -– เมืองโตเกียว 

🍽 🍽 🍽 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

4 
อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์ ธีมพารก์มูมิน ตัว
การต์ูนสดุน่ารกัสไตลน์อรด์ิก ที่จงัหวดัไซตามะ หรือเลือกซือ้ทวัร์
โตเกียวดิสน่ียแ์ลนด ์(เดินทางโดยรถไฟ) 

🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรือ

เทียบเทา่ 

5 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG683 10.35 – 15.40) 🍽   

 

Hi light 
ศาลเจา้ฮาโกเน่ | มิชิมะ สกายวอลค์ | ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ พรีเมียม เอา้ทเ์ล็ท | สมัผสัลานสกี | หมู่บา้นน า้ใส โอชิโนะฮกัไก |  

นั่งกระเชา้ คาจิ คาจิ ROPEWAY | งานเทศกาลประดบัไฟซากามิโกะ อิลลมูิเนชั่น | บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์|  

พกัออนเซ็น 1 คืน | พกัในโตเกียว 2 คืน 

 

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 41,900.-  เส้นทางการเดินทาง 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 
 (TG642 23.55 – 07.40) 

20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2  
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - ศาลเจ้าฮาโกเน่  - มิชิมะ สกายวอล์ค -  

ช้อปป้ิงโกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท - อาบน ้าแร่ - เมนูขาปูยักษ ์
07.40 น. เดินทางถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone Jinja Shrine) ตัง้อยู่ใกลก้บัทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซึ่งเป็นท่ีเที่ยวที่ไดร้บั
ความนิยมอย่างมากในแถบฮาโกเน่ ศาลเจา้แห่งนีม้ีความเชื่อในเรื่องช่วยใหเ้ดินทางปลอดภยั ช่วยใหร้อดพน้จากเคราะห์
ภยั โดยในแต่ละปีมีนกัท่องเที่ยวเขา้มาแวะเวียนมาที่นี่มากกว่า 20 ลา้นคน 

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ มิชิมะ สกายวอรค์ (Mishima Skywalk) สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สดุในญ่ีปุ่ นมีความยาวกว่า 400 

เมตร สงู 70.6 เมตรจากระดบัน า้ทะเล เป็นจุดถ่ายรูป ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ในจงัหวดัชิสโุอกะ (Shizuoka) ในวนัที่ทอ้งฟ้าเปิด

สามารถเห็นภเูขาไฟฟจูิไดจ้ากที่นี่ นอกจากนีส้ามารถมองเห็นอ่าวซุรุงะ (Suruga) หรือทะลฝ่ังตะวนัตกของคาบสมทุรอิซุได ้
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 น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะพรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สดุในละแวก ฟูจิ-ฮา
โกเน่ อยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านส าหรบัการไปเที่ยวภเูขาไฟฟจูิและทะเลสาบฮาโกเน่ (Hakone) 
มีบรรยากาศการชอ้ปป้ิงแบบกลางแจง้ภายในมีรา้นคา้กว่า 200 รา้น และศูนยอ์าหาร รวมถึงชิงชา้สวรรคท์ี่สงู 50 เมตร มี
สินคา้แบรนเ์นมของญ่ีปุ่ นหรือของต่างชาติ เช่น Prada, Burburry, Coach , Nike ,Adidas ,Dior ,Hugo boss ฯลฯ 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่ น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด** 

ทีพ่กั  เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก  SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทยีบเท่า 
หลังจากทานอาหารค ่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

  

วันที ่3  
สัมผัสลานสกี – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮักไก - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - น่ัง
กระเช้า คาจิ คาจิ – ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว - งานเทศกาลประดับไฟซากามิ
โกะ อิลลูมิเนช่ัน – เมืองโตเกียว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 สมัผสั ลานสกี ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น 
เช่นหากท่านตอ้งการเล่น เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรบัเล่นสกีและเครื่องเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร ์หรือบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูิและเลือกซือ้ของ
ที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได ้และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีหอ้งจดั

ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด

จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์

ของญ่ีปุ่ น 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจดุท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มีฉากหลงั

เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่ง

เป็นพืน้ที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แหง้ขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดู

รอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อ

หนึ่ง นกัท่องเที่ยวสามารถดื่มน า้เย็นจากแหล่งน า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึก และซุม้

รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถิ่นอื่นๆ บางรา้นยงัขายมนัเทศหวานย่าง และขนม

แซมเบ ้บนเตาเล็กๆ กลางแจง้ส่งกลิ่นหอมชวนใหลิ้ม้รสอีกดว้ย 

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิ ซึ่งทะเลสาบแห่ง

นี ้เป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม  มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่า

ทะเลสาบท่ีเหลืออีกส่ีแห่ง โดยรอบบรเิวณนีจ้ึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย น าท่านขึน้ 

กระเช้าคาจิคาจิ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากจูิโกะ กับ

ดาดฟ้า ท่านจะไดช้มวิวใกลย้อด ภเูขาเทนโจ (Mount Tenjo) ที่สงูประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ที่มีทศันียภาพ

อนังดงามของทะเลสาบดา้นล่าง และหากสภาพอากาศดีทอ้งฟ้าเปิดสามารถเห็นวิวภเูขาไฟฟจูิไดจ้ากจดุนี ้ 
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วันที ่4  อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร ์ธีมพารก์มูมิน ตัวการตู์นสุดน่ารัก

สไตลน์อรด์ิก ทีจ่ังหวัดไซตามะ หรือเลือกซือ้ทัวรโ์ตเกียวดิสน่ียแ์ลนด ์(เดินทาง

โดยรถไฟ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 อิสระชอ้ปป้ิงในโตเกียว ไกดแ์นะน าท่านเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยา่นดงัในโตเกียว อาทิ แหล่งชอ้ปป้ิง  

ย่านชนิจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ 
เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของยา่นนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคกึคกั
ที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้รกิารสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวนัตกย่านนีท้ี่เต็มไปดว้ยตกึ

 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เทศกาลประดับไฟที่ซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น หนึ่งในงานประดบัไฟที่ใหญ่ที่สดุในคนัโต โดยงาน

ประดับไฟของจังหวัดคานากาวะนีจ้ัดขึน้ที่ซากามิโกะ รีสอรท์ เพลชเชอร ์ฟอเรสต ์ซึ่งเป็นรีสอรท์กลางแจง้ที่มีกิจกรรม

มากมาย อาทิเช่น แคมป้ิง, บารบ์ีคิว, บ่อน า้พรุอ้น และสวนสนกุที่มีพืน้ที่ 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดบัไฟซากา

มิ อิลลมูิเนชั่น ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นหนึ่งในสามงานประดบัไฟชัน้น าของคนัโต และสามารถเพลิดเพลินไดท้ัง้กลางวนัและ

กลางคืน โดยทัง้สองช่วงเวลาของวนัจะมอบประสบการณท์ี่แตกต่างกัน งานเทศกาลนีเ้ป็นที่ชื่นชอบของนกัท่องเที่ยวทุก

เพศทุกวัย งานนีใ้ชห้ลอดไฟ LED ประมาณหกลา้นดวง และทอดยาวไปทั่วสวนสนุก เพื่อใหแ้สงสว่างในค ่าคืนที่อากาศ

หนาวเย็น การประดบัไฟจะเริ่มขึน้หลงัพระอาทิตยต์กดิน และดงึดดูผูเ้ยี่ยมชมหลายพนัคนในทกุปี ตามค าบอกเล่าของผูค้น

ในทอ้งถิ่นแนะน าว่าสถานที่ที่ดีที่สดุในการชมการประดบัไฟ คือ พืน้ที่ใกลก้ับชิงชา้สวรรคห์รือจากบนกระเชา้ชิงชา้สวรรค์ 

คณุจะสามารถชมแสงไฟระยิบระยบัเสมือนอยู่ท่ามกลางดวงดาวที่ความสงู 370 เมตร 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ทีพ่กั เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก  NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

   
   
   

                                                                                                                                                                                            หนา้ 7 จาก 15 
 

ระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า  และในส่วนทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกูิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปดว้ย
หา้งสรรพสินคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และย่านบนัเทงิยามราตรีที่มีรา้นอาหารเยอะแยะ
มากมาย เช่นรา้นอซิากายะ (Izakaya) เป็นตน้

 

 ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งชอ้ปป้ิงมีสไตล ์ย่านฮาราจกูทุา่นจะพบกบัเหล่าวยัรุน่ญ่ีปุ่ นแต่งตวัคอสเพลย ์สนกุไปกบัการ

แต่งตวัเพลิดเพลินเป็นแฟชั่นของตวัเองที่มีอิสระในการแต่งตวัน่ารกัหลากหลายสไตลท์ัง้แนวโลลิตา้สดุคิว้ แนวกอทิกสดุเท่ 

หรือแนวเดคอรา่เก๋ๆ วกิสีสนัโดดเด่นแปลกตา อยากไดเ้สือ้ผา้ ถงุเทา้ เครื่องประดบัสวยๆ ตอ้งหา้มพลาดกบัเมืองฮาราจกูุ

ประเทศญ่ีปุ่ น 

ศาลเจ้าเมจ ิ( Meiji Shrine ) เป็นหนึ่งในศาลเจา้ที่โด่งดงัในกรุงโตเกียว สรา้งขึน้เพื่อเป็นสถานท่ีบชูาดวงวิญญาณของ

จกัรพรรดิเมยจ์ิและจกัรพรรดินีโชเกน  ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ศาลเจา้เมจิไดถ้กูท าลายลง แต่ภายหลงัไดม้ี

การบรูณะและสรา้งขึน้มาใหมจ่นถึงปัจจบุนั ซึ่งศาลเจา้นีต้ัง้อยูใ่กลก้บัสถานีฮาราจกูุ (Harajuku Station) อยู่ตดิกบัสวนโย

โยกิ (Yoyogi Park)  และบรเิวณทางเขา้จะมีเสาโทรอิิขนาดใหญ่อยู่ดา้นหนา้ เมื่อเดินผ่านเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มี

ตน้ไมอ้ยู่มากถงึ  1 แสนตน้ หรือที่เรียกกนัว่า  Meiji Jingu’s forest รม่รื่นมาก คนญ่ีปุ่ นมกัจะมาเดินเล่นและออกก าลงั

บรเิวณนี ้ 

ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารท่ีทนัสมยั สถานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม คลบั และอื่นๆ อีก

มากมาย นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรูจ้กัเป็นอยา่งดี อาทิรูปป้ันฮาจิโกะ สนุขัผูซ้ื่อสตัยท์ี่กลายเป็นจดุนดัพบ

และสถานท่ีที่หากใครมาเยือนชบิยู่าตอ้งแวะมาถ่ายรูป หา้แยกชบิยู่าที่มีคนเดินสวนกนัไปมาจนตาลายบรเิวณ ชิบยูา่เซ็น

เตอรไ์ก (Shibuya Center-gai) ถนนชอ้ปป้ิงแหล่งรวมตวัของวยัรุน่  

อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปป้ิงสดุคกึคกัที่ขึน้ชื่อเรื่องรา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า ที่มตีัง้แต่รา้นเล็กๆ ไปจนถึง

ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เช่น หา้งโยโดบาชิ มลัตมิีเดีย อากิบะ นอกจากนี ้ยงัมีรา้นท่ีเนน้ขายหนงัสือการต์นูญ่ีปุ่ น แอนิเมชนั 

และวิดีโอเกมอยา่งรา้น Tokyo Anime Center ซึ่งมีทัง้ส่วนนิทรรศการและส่วนขายของที่ระลกึ รวมถึงรา้น Radio Kaikan 

สงู 10 ชัน้ท่ีเต็มไปดว้ยของเล่น เกมการด์ และของสะสม ใกล้ๆ  กนัยงัมีคาเฟ่ที่พนกังานในรา้นสวมชดุเมดและพ่อบา้นอีก

ดว้ย  

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตัง้อยู่ระหว่างสถานีอเุอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 

Station) นบัเป็นตลาดฮอตฮิตของนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติ ดไูดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดที่คกึคกัคนเยอะอยู่

ตลอดเวลา จดุเด่นของที่ตลาดแห่งนีก้็นาจะเป็นสินคา้ที่หลากหลายมากๆมีทัง้ของสดไปจนถงึขา้วของเครื่องใชต้า่งๆอย่าง 

เครื่องส าอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญ่ีปุ่ น ของน าเขา้จากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด รา้นขนมของกิน
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เล่น ทาโกะยากิยกัษ์ โมจิ ขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไขม่กุ และรา้นอาหารญ่ีปุ่ น อย่างราเมง็ ซูชิ ขา้วหนา้ปลาไหล 

ในย่านนีเ้ป็นท่ีตัง้ของ ตกึม่วง ทาเคยะ เป็นดิสเคานส์โตรท์ี่เปิดมานานที่สดุในโตเกียว และจดัจ าหน่ายสินคา้ยอดฮิตที่ทกุ

ท่านตอ้งการ โดยจ าหน่ายในราคาสมเหตสุมผล ไม่วา่จะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถั่ว ผลไมอ้บแหง้) ยา วิตามิน 

เครื่องส าอาง น า้หอม นาฬิกาขอ้มือ เสือ้ผา้กระเป๋าแบรนดเ์นม เครื่องใชไ้ฟฟา้ และเฟอรน์ิเจอร ์โดยที่ท่านสามารถหาซือ้ของ

ทัง้หมดไดใ้นท่ีเดยีว ส าหรบัลกูคา้ชาวตา่งชาติ ยงัสามารถขอคืนภาษีสินคา้ทกุประเภทไดท้ี่เคานเ์ตอรข์อยกเวน้ภาษีภายใน

รา้น ท าใหส้ามารถซือ้สินคา้ไดใ้นราคาที่ถกูมากกวา่เดมิ นอกจากนี ้ภายในรา้นยงัมใีหบ้รกิาร FREE WIFI ทกุอาคาร และ

พนกังานท่ีสามารถสื่อสารภาษาองักฤษ ภาษาไทยไดค้อยดแูลท่านในระหว่างการเลือกซือ้สินคา้ ท าใหต้กึมว่ง ทาเคยะเป็น

ที่รูจ้กัแพรห่ลาย และเป็นรา้นคา้ยอดนิยมในหมู่ลกูคา้ชางต่างชาติเป็นอยา่งมาก 
  

 หรือท่านจะเลือกซือ้ทวัรธ์ีมพารก์มูมิน ตวัการต์ูนสุดน่ารักสไตลน์อรด์กิ ทีจั่งหวัดไซตามะ หมู่บา้นมมูิน (Moomin 
Valley Park) ตัง้อยู่ที่บรเิวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮนัโนะ (Hanno) จงัหวดัไซตามะ 
(Saitama) เป็นแลนดม์ารก์ใหมเ่ปิดเมื่อช่วงวนัท่ี 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองใหก้ลายเป็นหมู่บา้นมู
มินที่มีทัง้บา้นสไตลส์งูๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นชื่อวา่ Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของเหล่ามมูินและผองเพื่อน
มาใหไ้ดด้เูพลิดเพลินกนั ประภาคารท่ีสามารถมองววิสวยๆของบรเิวณรอบๆได ้และคาเฟ่รา้นอาหารธีมมนูมินสดุคิว้ หรือถา้
อยากหากิจกรรมสนกุๆกย็งัสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มหีลากหลายมมุที่เคา้จดัไวใ้หเ้ราไดเ้ต็มที่กบัการถ่ายรูป
เหมือนหลดุเขา้ไปในโลกของครอบครวัมมูิน  ใหท้า่นไดเ้พลิดเพลินชอ้ปป้ิงสินคา้มมูินอยา่งจใุจ และมีรา้นอาหาร คาเฟ่ธีม
มมูินใหท้า่นเขา้ไปนั่งชิลรบัประทานเครื่องดื่มและของหวาน เพิ่มผูใ้หญ่ท่านละ 750 บาท / เดก็อาย4ุ-10ปี ท่านละ 350 บาท 
(ราคานีร้วมค่าเดินทางโดยรถไฟไป-กลบั) [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 

  

ซือ้ทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ดิสน่ียซี์ เชิญทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจินตนาการ
ของการผจญภยั ใชท้นุในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น 
ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผีสิง, ตื่นเตน้
กบั SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ 
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LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการต์นูท่ีท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY ส าหรบั
ท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว เพิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท[ราคาอาจมกีารเปล่ียนแปลง] 

 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
ทีพ่กั  เดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5  โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (TG683 10.35 – 15.40) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินฮาเนดะ 
 ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

10.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 683 (สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี     ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน   

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ  
หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน  
และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

TOKYO LIGHT UP SNOW 5วัน 3คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 
ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

08 – 12 ธ.ค. 65 41,900.- 41,900.- 38,900 52,800 39,900 

15 – 19 ธ.ค. 65 41,900.- 41,900.- 38,900 52,800 39,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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- การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพกัคู่ ( Twin 
/ Double ) และหอ้งพกัแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ติดกนั **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 
หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ 
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพิ่ม 
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4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง  
ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่ น 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกบัทางบรษิัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษิัท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึง
ศุกร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
ทางบรษิัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการ เดินทาง
นัน้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษิัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงั สือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้งการให้น าเงินเข้าให้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
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4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนที่นั่งของสายการบินได ้15% ของจ านวนผูเ้ดินทาง (ตาม
เงื่อนไข ของสายการบินไทย ตอ้งจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวน ก่อนเดินทาง 90 วนั) 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.4 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงเพือ่การ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถ่ี
ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
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7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบั
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกนัภยัสายการ
บิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทั้งนีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี อ  านาจของ
บรษิัทก ากบัเท่านัน้ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่ างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน
เท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้ สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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