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

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Japan Winter … คุม้เวอร!์ โตเกยีว ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ นากาโนะ 6วนั4คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES บนิตรงสูโ่ตเกยีว(นารติะ) 

               โดยเครือ่งบนิล าใหญ ่B767 -300ER 262 ทีน่ ัง่ บรกิารอาหารรอ้น เครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

พกัฟจูอิอนเซ็น 1คนื มตัสโึมโต ้1คนื ทาคายามา่1คนื  และนารติะ1คนื 
**เทีย่วครบ คุม้เวอร ์มรีถ ไกดพ์าเทีย่วทกุวนั พรอ้มWifi on Bus** 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก2-6ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

(หอ้ง Single) 

ทีน่ ัง่ 

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.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES 
(HB) *เคานเ์ตอร ์E มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวก  

 **เคาน์เตอร์สายการบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลง เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดนิทางสามารถตรวจสอบ
หมายเลขเคานเ์ตอรเ์ชค็อนิไดท้ี ่บอรด์แสดงสถานะเทีย่วบนิผูโ้ดยสารขาออก (Departure Flight Board)** 

23.00น.  ออกเดนิทางสู่เดนิทางสู่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิ Asia Atlantic Airlines 

เทีย่วบนิที ่HB 088 (มบีรกิารอาหารเชา้พรอ้มเครือ่งดืม่กอ่นเครือ่งลง) 

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

วนัทีส่อง นารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– นากาโนะ – ปราสาทมตัสโึมโต ้        

  อาหารเทีย่ง,เย็น 

 

 เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ (เวลาเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมงกรุณาปรับนาฬกิา

ของทา่น เพือ่ความสะดวกเรือ่งการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์

พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั  ผ่านพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรยีบและ ท าภารกจิสว่นตัวจากนัน้น าทา่นขึน้รถ

โคช้ปรับอากาศ น าทา่นเดนิทางสู ่ มหานครโตเกยีว เมอืงหลวงปัจจุบนัของญีปุ่่ น

ทีม่ากไปดว้ยผูค้นและเทคโนโลยลี ้ายคุมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมน ูBBQ บฟุเฟ่ต ์พรอ้มซูซ ิ 
บา่ย         จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมสัการขอพรจาก องค ์เจา้แมก่วนอมิทอง

ค า ทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์มขีนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนตเิมตร วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ) ซึง่มี
โคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก แขวนอยู ่เลอืกชมและเชา่เครือ่งราง
ของขลัง อันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้  หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ 
ถนนชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสียงของวัด มรีา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น
มายงัวัดแหง่นีต้อ้งมาต่อควิกนั ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กบัการชอ้ปป้ิงของฝาก
ที่เป็นแบบญี่ปุ่ น ญี่ปุ่ น Made In Japan  แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของ เครื่องใช ้

คณุภาพด ีมากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า, เสือ้ผา้ เป็นตน้ ไดท้ีน่ี่  
ท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงทีสุ่ดในโลก โตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกยีว ที่ท่านสามารถ
ถา่ยรูปไดง้ดงามจากบรเิวณใกลก้บัวัดอาซากสุะ ส าหรับโดเกยีวสกายทร ีเปิด
ใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสูงถงึ 634 เมตร ชนะแชมป์
เก่าคอืหอคอยแคนตันทาวน์เวอรท์ี่นครกว่างโจวของจีน และหอซเีอ็น ทาว
เวอร ์ในนครโทรอนโตของแคนาดา   

 จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดันากาโนะต ัง้อยูใ่นเขตจูบุ บน
เกาะฮอนชู สู่เมอืงมตัสโึมโต ้(ใชเ้วลาการเดินทางประมาณ 3ชั่วโมง)  
เดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้ ชมความสวยงามของ ปราสาทมตัสโึมโต ้ทีถู่ก
สรา้งขึน้ในปี 1504 ซึง่นับไดว้า่เป็นปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุ และนอกจากนี้ก็ยัง
เป็น  ปราสาทตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของปราสาททีม่คีวามสวยงามทีส่ดุของ
ญีปุ่่ น ทีส่ามารถรอดพน้การถูกท าลายจากเพลงิของสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบัน ตัวปราสาทมผีนังทีท่าดว้ยสดี า
สนทิท าใหม้ฉีายาวา่ ปราสาทอกีาด า (น าชมดา้นนอก)   

เย็น         รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) 
อกสาร      จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั 

 ทีพ่ัก: Premier Hotel Matsumoto Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่าม นากาโนะ – วดัเซ็นโกจ ิ-  จโิกกดุาน ิ– ลงิออนเซ็น – ทาคายามา่ – หมูบ่า้นLittle Kyoto  
  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
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เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ตัวจงัหวดันากาโนะ  น าท่านไปชม วดัเซ็นโกจเิป็น

สถานทีเ่คารพบชูาของผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธาในพระพทุธศาสนาในญีปุ่่ น มาเป็นเวลา
กว่า 1,400 ปี วหิารเซ็นโกจเิป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปองคแ์รกทีเ่ขา้มาสู่

ญีปุ่่ น ดงึดูด  ผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธาจากทุกนกิาย ในทุกๆ ปีจะมนัีกท่องเทีย่วกว่า6
ลา้นคนมาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิน้เอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้และวัดเซ็น
โกจิยังเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นฝ่ังตะวันออก จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านสัมผัส
ประสบการณ์พิเศษชม ลงิแช่

ออนเซ็น  SNOW MONKEY  
กลางบอ่น ้าพรุอ้นธรรมชาตอิยา่ง
ใกลช้ดิรมิขอบสระ ชืน่ชมความ
น่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็น
ฝูงใหญ่และมีความคุน้เคยกับ
มนุษย ์(หา้มจับหรอืใหอ้าหารลงิ
โ ด ย เ ด็ ด ข า ด )  ใ ห ้ท่ า น ไ ด ้
เพลดิเพลนิกบัการชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชมลงิแชอ่อนเซ็นนัน้จะสามารถชมไดห้รอืไมข่ึน้อยูก่ับ
สภาพอากาศและตัวของลงิ เนือ่งจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซน็เป็นลงิป่า) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมน ูJapanese Set 
 
บา่ย          น าทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืงทาคายามา่  (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) 

น าท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า 
ถา่ยรปูดา้นนอกซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัย
ของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุ
ตระกลูกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 
หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น 
ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่
ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้
สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสี

แดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความ
เชือ่เกีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลอง
ลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  จนสมควรแก่เวลาน าท่านเขา้สู่ทีพั่ก Takayama Onsen Hotel หรือ
ระดับใกลเ้คยีงกนั  

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที5่)  

 ทีพ่ัก: Guiyokogen Hotelหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีส่ ี ่ ทาคายามา่ - หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาคาวาโกะ - ยามานาช ิ– ชมววิทะเลสาบซูวะ - ออนเซ็น   
  อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (มือ้ที6่) 
                น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ 

ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และ
ยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 
ในเดือนธันวาคม 1995  บา้นสไตล์กัสโชสคึุร ิจะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 
โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหิมะที่ตกหนัก
ในช่ว งฤดูหนาวได ด้ี  และรูป ร่ า งของหลั งคา
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เหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน  
 
 เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    (มือ้ที7่)  เมน ูJapanese Set 
บา่ย สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัยามานาช ิระหว่างทางแวะจุดชมววิของ ทะเลสาบซูวะ Suwa lake 

เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ โอบลอ้มดว้ยขนุเขา และชมทัศนียภาพจากมมุสงู เบือ้งล่างคอืเมอืงซวูะ ทีล่อ้มรอบกับ
ทะเลสาบ จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัออนเซ็น 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที8่) 
 พรอ้มบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์
 หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ์ การอาบน า้แรธ่รรมชาต ิเพือ่

สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น า้แรใ่นไสตลญ์ีปุ่่ นใหท้า่นไดพ้กัผอ่น
อย่างเต็มอิม่ซึ่งชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน า้แร่ธรรมชาตนิีม้สี่วนช่วยเรือ่ง 
โรคภยัไขเ้จ็บและผวิพรรณเปลง่ปล ัง่  

 ทีพ่ัก: Motosu View Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

วนัทีห่า้        ลานสกฟีจูเิท็น – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ-  นารติะ     อาหาร เชา้,เทีย่ง  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที9่)   

 น าทา่นขึน้สมัผัสกับลานสก ี Fujiten Ski ลานสกทีีต่อ้งอยูบ่นเชงิภเูขาไฟฟจู ิ
ทางดา้นทศิใต ้ภายในประกอบดว้ย ลานสกขีนาดใหญ่ กอนโดลา ลานหมิะ
ส าหรับเด็ก รถเลอืนหมิะ และรา้นคา้ รา้นอาหาร ของฝาก ใหท้่านเพลดิเพลนิ
สนุกสนานกับการเล่นหมิะ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าอุปกรณ์สก)ี ดูราคาอุปกรณ์สกี
ไดท้ี่ล ิง้ค>์ http://www.fujiten.net/pc/en/ (ขอสงวนสทิธิ กรณี
อากาศไม่เอือ้อ านวย หมิะมจี านวนไม่มากพอ  โดยจะเปลีย่นไปเทีย่ว
หมูบ่า้นน า้ใส แทน )  จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสมัผัสประสบการณ์แปลกใหม่
ทีE่xperience Earthquake พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว ทา่นจะไดท้ดสอบใน
บา้นจ าลองแผ่นดนิไหว รับการสัน่สะเทอืนจากขัน้ต ่าส ุ ดสูข่ัน้สงูสดุ และสนุกสาน
ในการเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจ าลองแบบต่างๆ จากนัน้ ใหท้่านเลอืกซือ้ของ
ฝากราคาถกู   อาทเิชน่ ขนม เครือ่งส าอาง เครือ่งไฟฟ้า  โฟมลา้งหนา้และยาสระ
ผมถา่นหนิภูเขาไฟ, ผลติภณัฑย์า อาหารเสรมิคอลลาเจน ของดร. โนงูจ ิฮ ิ

เดโยะบุคคลส าคญัคนหนึง่ในประวตัศิาสตรด์า้นการแพทยข์องประเทศ
ญีปุ่่ น หรอืจะเป็นผลติภณัฑจ์ากน า้มนัมา้ อสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (มือ้ที1่0)   
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่ตเกยีว น าทา่น ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุยา่นชอ้ปป้ิง

ชัน้น าของชาวญีปุ่่ นทีถ่อืว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนดข์องชาวปลาดบิ เป็นยา่น
ความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจุบัน เชญิท่านเลอืก ชมและซือ้ 
สนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร,์ 
Note Book, นาฬกิา, เสือ้ผา้ และเครือ่งส าอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO 
, SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย ทีร่าคา  ค่อนขา้งถูกกวา่เมอืงไทย และทีจ่ะขาด
ไมไ่ดเ้ลยก็ คอื รา้น 100เยน (อยูต่กึPEPEช ัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอยา่งภายใน
รา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ทีท่่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับ
บา้นได ้ในราคาทีส่บายกระเป๋า  
*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่ อาหารมือ้เย็นอสิระตามอธัยาศยั ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ย
ตา่งๆ *** จนถงึเวลานดัหมายน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัยา่นนารติะ 

 ทีพ่ัก: TOBU NARITA HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษิทัจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

http://www.fujiten.net/pc/en/
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วนัทีห่ก นารติะ – รา้นดองกี ้– หา้งเออนพลาซา่ // สนามบนินารติะ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ    อาหาร เชา้ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรแรม (มือ้ที1่1) 

 เฉพาะกรุป๊วนัที ่10-15 ธ.ค. และ 17-22ธ.ค. น าทา่นไปชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกีน้ารติะ และเอออนพลา่ซา่  ใหท้า่น
 อสิระชอ้ปป้ิงละลายเงนิเยนตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ท าการเชค็อนิเตรยีมตัว
 เดนิทางกลับ 
13.30น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทยโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (AAA)  เทีย่วบนิทีH่B089 
 (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
19.15น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
 
  
 เฉพาะกรุป๊วนัที ่28ธ.ค. –2ม.ค. จะน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะในตอนเชา้  
11.00 น.  เหนิฟ้าสูเ่มอืงไทยโดยสายการบนิ ASIA ATLANTIC AIRLINES (AAA)  เทีย่วบนิทีH่B089  
      (มบีรกิารอาหารพรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ) 
16.20น.   เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
 

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

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ค านวณ จากอตัราแลกเปลีย่น 100 เยน เทา่กบั 31 บาท กรณีอตัราแลกเปลีย่นปรบัสงูข ึน้ 
บรษัทัฯขอสงวสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ 
ประกาศส าคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ย
ช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋
เครือ่งบนิใหแ้กท่า่น  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การช าระคา่บรกิาร  
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 20 วันกอ่นออกเดนิทาง  
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ)  
**กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  HB222 JAPAN WINTER-HB-W21 

5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  
- ทีน่ั่งมบีรกิารเฉพาะชัน้ปกต ิStandard Seat เป็นไปตามทีส่ายการบนิจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร ์ไมส่ามารถระบไุด ้
2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั   
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระสายการบนิ Asia Atlantic Airlines ก าหนดสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องท่านละไม่เกนิ2ชิน้และน ้าหนัก
รวมกันไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ทัง้ไปและกลับ สัมภาระถอืขึน้เครือ่ง ท่านละ7กโิลกรัม สายการบนิไมม่บีรกิารซือ้น ้าหนักสมัภาระ
เพิม่ หากน ้าหนักเกนิช าระคา่ปรับทีห่นา้เคานเ์ตอร ์*ราคาคา่ปรับขึน้อยูก่บัสายการบนิแจง้ปรับหนา้เคานเ์ตอร ์คา่ประกนัวนิาศภยั
เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  
6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์**ไมร่วมประกนัสขุภาพ** 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยน ตอ่ทรปิ ส าหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
1.       ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
2.       สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร 
          เครดติ เป็นตน้) 
3.       ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.       ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.       หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน 
 2.       กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
 3.       ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.       เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่ 
          เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
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6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่
ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาใน
การทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง รวมจ านวน4ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเทีย่ว 
ตามพ.ร.บ การท่องเทีย่ว เท่านัน้  ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 

 


