
 
HB222: Japan Winter…คุม้เวอร!์ โตเกยีว ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ นากาโนะ 6วนั4คนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Japan Winter … คุม้เวอร!์ โตเกยีว ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ นากาโนะ 6วนั4คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES บนิตรงสูโ่ตเกยีว(นารติะ) 
               โดยเครื:องบนิลาํใหญ ่B767 -300ER 262 ที:น ั:ง บรกิารอาหารรอ้น เครื:องดื:มบนเครื:อง  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื มตัสโึมโต ้1คนื ทาคายามา่1คนื  และนารติะ1คนื 
**เที:ยวครบ คุม้เวอร ์มรีถ ไกดพ์าเที:ยวทกุวนั พรอ้มWifi on Bus** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดี:ยวเพิ:ม 
(หอ้ง Single) 

ที:น ั:ง 

10-15 ธ.ค. 35,900  ไมม่รีาคาเด็ก 
*INF 7,000 บาท 

(*เด็กอายุไมเ่กนิ 2ขวบ) 

9,500 34 
17-22ธ.ค.  35,900 9,500 34 
28ธ.ค.58 - 2ม.ค.60 45,900 13,500 34 

 
วนัแรก       กรงุเทพฯ – นารติะ 
 
20.00 น.  � พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัcน 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 

(HB) *เคานเ์ตอร ์E มเีจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวก  
 **เคาน์เตอร์สายการบนิอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เจา้หนา้ที�จะแจง้ในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดนิทางสามารถตรวจสอบ

หมายเลขเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไดท้ี� บอรด์แสดงสถานะเที�ยวบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 
23.00น. � ออกเดนิทางสูเ่ดนิทางสูส่นามบนินารติะ ประเทศญี:ปุ่ นโดยสายการบนิ Asia Atlantic Airlines 

เที�ยวบนิที� HB 088 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครื:องดื:มกอ่นเครื:องลง) 

 ไฟลท์บนิเฉพาะกรุป๊วนัที: 10-15 ธ.ค. และ 17-22ธ.ค.   HB088 BKK-NRT  23.00น. -  07.50 น. 
 
 ไฟลท์บนิเฉพาะกรุป๊วนัที: 28ธ.ค. –2ม.ค.                       HB088 BKK-NRT 01.00 น. - 09.20 น. 

วนัที:สอง นารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– นากาโนะ – ปราสาทมตัสโึมโต ้        
 � อาหารเที:ยง,เย็น 
 



 เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมงกรุณาปรับนาฬกิา

ของท่าน เพื�อความสะดวกเรื�องการนัดหมายเวลา) ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร สําคญั!!! ประเทศญี:ปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้า อาหารสด จําพวก 

เนืcอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  ผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รับกระเป๋าเรยีบและ ทําภารกจิสว่นตัวจากนัHนนํา

ทา่นขึHนรถโคช้ปรับอากาศ นําทา่นเดนิทางสู ่ มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงปัจจบุัน

ของญี�ปุ่ นที�มากไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยลํีHายคุมากมาย 

เที:ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืcอที:1) เมน ูBBQ บฟุเฟ่ต ์พรอ้มซูซ ิ 
บา่ย         จากนัHน นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทอง

คาํ ที�เป็นทองสมัฤทธิK มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพุทธที�เกา่แกท่ี�สดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั Hงปี ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ�งมี
โคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟที:ใหญท่ี:สดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครื�องราง
ของขลัง อันศักดิKสทิธิKของวัดแห่งนีH  หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ 
ถนนชอ้ปปิH งที�มีชื�อเสียงของวัด มรีา้นขายของที�ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครื�องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที�คนญี�ปุ่ น
มายงัวัดแหง่นีHตอ้งมาตอ่ควิกนั ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการชอ้ปปิHงของฝาก
ที�เป็นแบบญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทั Hงขา้วของ เครื�องใช ้
คณุภาพด ีมากมาย อาท ิรม่, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสืHอผา้ เป็นตน้ ไดท้ี�นี�  
ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สุดในโลก โตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree) แลนดม์ารค์ใหมข่องมหานครโตเกยีว ที�ท่านสามารถ
ถา่ยรปูไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากสุะ สําหรับโดเกยีวสกายทร ีเปิด
ใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์
เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี�นครกว่างโจวของจีน และหอซเีอ็น ทาว
เวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา   

 จนสมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่จงัหวดันากาโนะต ัcงอยูใ่นเขตจูบุ บน
เกาะฮอนชู สู่เมอืงมตัสโึมโต  ้(ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 3ชั�วโมง)  
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ที�ถูก
สรา้งขึHนในปี 1504 ซึ�งนับไดว้่าเป็นปราสาทที�เกา่แกท่ี�สดุ และนอกจากนีHก็ยัง
เป็น  ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาทที:มคีวามสวยงามที:สุดของ
ญี:ปุ่ น ที�สามารถรอดพน้การถูกทําลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทมผีนังที�ทาดว้ยสดํีา
สนทิทําใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีาดํา (นําชมดา้นนอก)   

เย็น         �รบัประทานอาหารคํ:า  ณ ภตัตาคาร (มืcอที:2) 
อกสาร      จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี:พกั 

 �ที�พัก: Premier Hotel Matsumoto Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัที:สาม นากาโนะ – วดัเซ็นโกจ ิ-  จโิกกดุาน ิ– ลงิออนเซ็น – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นLittle Kyoto  
 � อาหารเชา้,เที:ยง,เย็น 
 
เชา้        �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืcอที:3) 
 จากนัHนนําท่านเดนิทางสู่ตัวจงัหวดันากาโนะ  นําท่านไปชม วดัเซ็นโกจเิป็น

สถานที�เคารพบชูาของผูท้ี�เลื�อมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาในญี�ปุ่ น มาเป็นเวลา
กวา่ 1,400 ปี วหิารเซ็นโกจเิป็นที�ประดษิฐานของพระพุทธรูปองคแ์รกที�เขา้มาสู่
ญี�ปุ่ น ดงึดูด  ผูท้ี�เลื�อมใสศรัทธาจากทุกนกิาย ในทุกๆ ปีจะมนัีกท่องเที�ยวกว่า6
ลา้นคนมาเคารพสกัการะสถาปัตยกรรมชิHนเอกทางพุทธศาสนาแห่งนีHและวัดเซ็น
โกจิยังเป็นวัดที�ใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่ นฝั� งตะวันออก จากนัHนนําท่านเดินทาง
สู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถงึเวลานัดหมาย นําท่านสัมผัส
ประสบการณ์พิเศษชม ลงิแช่
ออนเซ็น SNOW MONKEY  
กลางบอ่นํHาพรุอ้นธรรมชาตอิยา่ง
ใกลช้ดิรมิขอบสระ ชื�นชมความ
น่ารักของลิงที�อาศัยอยู่กันเป็น
ฝูงใหญ่และมีความคุน้เคยกับ
มนุษย ์(หา้มจับหรอืใหอ้าหารลงิ
โ ด ย เ ด็ ด ข า ด )  ใ ห ้ท่ า น ไ ด ้
เพลดิเพลนิกบัการชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชมลงิแชอ่อนเซ็นนัHนจะสามารถชมไดห้รอืไมข่ึHนอยูก่ับ
สภาพอากาศและตัวของลงิ เนื�องจากลงิที�ลงมาแชอ่อนเซน็เป็นลงิป่า) 



เที:ยง �รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืcอที:4) เมน ูJapanese Set 
 
บา่ย          นําทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืงทาคายามา่  (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) 

นําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ที:ว่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า 
ถา่ยรปูดา้นนอกซึ�งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที�ทํางานและที�อยูอ่าศัย
ของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุ
ตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ จากนัHนนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 

หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น 
ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเที�ยวและชื�น
ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้
สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทั HงเลอืกซืHอของที�ระลกึพืHนเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสี
แดงไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความ
เชื�อเกี�ยวกับโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลอง
ลิHมชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  จนสมควรแกเ่วลานําท่านเขา้สูท่ี�พัก Takayama Onsen Hotel หรอื
ระดับใกลเ้คยีงกนั  

คํ:า   �    รบัประทานอาหารคํ:า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มืcอที:5)  

 �ที�พัก: Guiyokogen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที:ส ี: ทาคายามา่ - หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาคาวาโกะ - ยามานาช ิ– ชมววิทะเลสาบซูวะ - ออนเซ็น   
 � อาหารเชา้,เที:ยง,เย็น 
 
เชา้        �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั  (มืcอที:6) 
                นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 

ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั Hงเดมิ และ
ยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
ในเดือนธันวาคม 1995  บา้นสไตล์กัสโชสคึุร ิจะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหิมะที�ตกหนัก
ในช่ว งฤดูหนาวได ด้ี  และรูป ร่ า งของหลั งคา
เหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นีHวา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชม
ความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน  

 
 เที:ยง         � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (มืcอที:7)  เมน ูJapanese Set 
บา่ย สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัยามานาช ิระหว่างทางแวะจุดชมววิของ ทะเลสาบซูวะ Suwa lake 

เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา และชมทัศนียภาพจากมมุสงู เบืHองล่างคอืเมอืงซวูะ ที�ลอ้มรอบกับ
ทะเลสาบ จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเขา้สูท่ ี:พกัออนเซ็น 

คํ:า   � รบัประทานอาหารคํ:า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มืcอที:8) 
 พรอ้มบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบนํcาแรธ่รรมชาต ิ เพื:อ

สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) นํ cาแรใ่นไสตลญ์ี:ปุ่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่น
อย่างเต็มอิ:มซึ:งชาวญี:ปุ่ นเชื:อว่านํ cาแร่ธรรมชาตนิีcมสี่วนช่วยเรื:อง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ั:ง  

 �ที�พัก: Motosu View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
วนัที:หา้        ลานสกฟีจูเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โตเกยีว – ชอ้ปปิc งชนิจกู ุ-  นารติะ    � อาหาร เชา้,เที:ยง  

 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืcอที:9)   

 นําทา่นขึHนสมัผัสกบัลานสก ี Fujiten Ski ลานสกทีี�ตอ้งอยูบ่นเชงิภเูขาไฟฟจู ิ
ทางดา้นทศิใต ้ภายในประกอบดว้ย ลานสกขีนาดใหญ่ กอนโดลา ลานหมิะ
สําหรับเด็ก รถเลอืนหมิะ และรา้นคา้ รา้นอาหาร ของฝาก ใหท้่านเพลดิเพลนิ
สนุกสนานกับการเล่นหมิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์สก)ี ดูราคาอุปกรณ์สกี
ไดท้ี:ล ิcงค>์ http://www.fujiten.net/pc/en/ (ขอสงวนสทิธ ิ กรณี
อากาศไม่เอืcออํานวย หมิะมจีํานวนไมม่ากพอ  โดยจะเปลี:ยนไปเที:ยว
หมู่บา้นนํ cาใส แทน )  จากนัHนนําท่านเดนิทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลก
ใหม่ที�Experience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผ่นดนิไหว ท่านจะได ้
ทดสอบในบา้นจําลองแผ่นดนิไหว รับการสั�นสะเทอืนจากขั Hนตํ�าสุ  ดสู่ขั Hนสูงสุด 
และสนุกสานในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองแบบต่างๆ จากนัHน ใหท้่าน
เลอืกซืHอของฝากราคาถูก   อาทเิชน่ ขนม เครื�องสําอาง เครื�องไฟฟ้า  โฟมลา้ง
หนา้และยาสระผมถา่นหนิภูเขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิคอลลาเจน 



ของดร. โนงจู ิฮเิดโยะบคุคลสําคญัคนหนึ:งในประวตัศิาสตรด์า้นการแพทยข์องประเทศญี:ปุ่ น หรอืจะเป็น
ผลติภณัฑจ์ากนํ cามนัมา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซืHอตามอธัยาศัย 

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั (มืcอที:10)   
บา่ย จากนัHนนําทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว นําทา่น ชอ้ปปิc งยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปปิHง

ชั Hนนําของชาวญี�ปุ่ นที�ถอืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่น
ความเจรญิอันดับหนึ�งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและซืcอ 
สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสืHอผา้ และเครื�องสําอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO 
, SK II และอื�น ๆ อกีมากมาย ที�ราคา  คอ่นขา้งถกูกวา่เมอืงไทย และที�จะขาด
ไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัcน8) ซึ�งสนิคา้ทุกอยา่งภายใน
รา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที�ท่านสามารถเลอืกซืHอเป็นของฝากกลับ
บา้นได ้ในราคาที�สบายกระเป๋า  
*** เพื:อใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมืcอเย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆ *** จนถงึเวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางสูท่ ี:พกัยา่นนารติะ 

 �ที�พัก: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื:อโรงแรมที:ทา่นพกั ทางบรษิทัจะทําการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 
วนัที:หก นารติะ – รา้นดองกีc – หา้งเออนพลาซา่ // สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ   � อาหาร เชา้ 
 
เชา้  �รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรแรม (มืcอที:11) 
 เฉพาะกรุป๊วนัที: 10-15 ธ.ค. และ 17-22ธ.ค. นําทา่นไปชอ้ปปิHงที�รา้นดองกีcนารติะ และเอออนพลา่ซา่  ใหท้า่น
 อสิระชอ้ปปิHงละลายเงนิเยนตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ทําการเชค็อนิเตรยีมตัว
 เดนิทางกลับ 
13.30น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทยโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (AAA)  เที:ยวบนิที:HB089 
 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครื:องดื:มบนเครื:อง ) 
19.15น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
 
  
 เฉพาะกรุป๊วนัที: 28ธ.ค. –2ม.ค. จะนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะในตอนเชา้  
11.00 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทยโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (AAA)  เที:ยวบนิที:HB089  
      (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครื:องดื:มบนเครื:อง ) 
16.20น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  
สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี:ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลี:ยนโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื:อใหท้า่นทอ่งเที:ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
อตัราคา่บรกิารขา้งตน้คาํนวณ จากอตัราแลกเปลี:ยน 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลี:ยนปรบัสงูข ึcน 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ:มข ึcน 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยวเทา่น ัcน คา่ทวัรท์ ี:จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที:ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัcนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี:ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัcงคา่ต ั�ว
เครื:องบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงื:อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัcงนีcจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึcนไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีที:ลูกคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัcง มฉิะน ัcนทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัcงส ิcน  
3.การชําระคา่บรกิาร  
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืชําระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัHนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื�องจากเป็นราคาตัrวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั Hงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน



รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั HงสิHน  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิK ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั HงสิHน  
5.อตัราคา่บรกิารนีcรวม  
1. คา่ตัrวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั Hนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ที�นั�งมบีรกิารเฉพาะชั Hนปกต ิStandard Seat เป็นไปตามที�สายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้
2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํHาหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines กําหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื�องท่านละไมเ่กนิ2ชิHนและนํHาหนัก
รวมกันไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ทั Hงไปและกลับ สัมภาระถอืขึHนเครื�อง ท่านละ7กโิลกรัม สายการบนิไมม่บีรกิารซืHอนํHาหนักสัมภาระ
เพิ�ม หากนํHาหนักเกนิชําระคา่ปรับที�หนา้เคานเ์ตอร ์*ราคาคา่ปรับขึHนอยูก่บัสายการบนิแจง้ปรับหนา้เคานเ์ตอร ์คา่ประกนัวนิาศภยั
เครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีcไมร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีนํHามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัrวเครื�องบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที:มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี:ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัcนในประเทศญี:ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ัcนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื:อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีc 
1.       ตัrวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.       สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึHนในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี:ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั Hน 
 3.       ในขั Hนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม ่
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัcงหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื:อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัcงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื:อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัcงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึcนในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิKการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึHนกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิKในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั HงสิHน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั HงสิHน หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั Hงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั Hงหมด  
7. รายการนีHเป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั Hงหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั HงนีHข ึHนอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัHน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 



10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั HงสิHนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัHน  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิHงแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Hงที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํHาดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัHน มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั HงนีHข ึHนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัHนๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิKในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ การท่องเที�ยว เท่านัHน  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซืHอประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั HงสิHนแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัHน  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
 

 


