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HD_(JP027) TOKYO-OSAKA 6D3N ใบไม้เปล่ียนสี 21-26 ต.ค.57 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง   วันที่ 21-26 ต.ค. 57 
วันแรก                สนามบินสุวรรณภูม ิ

19.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมู ิช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ D 
   พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ D 
23.50 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 642  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
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วันที่สอง นาริตะ – พระราชวังอิมพีเรยีล – วัดอาซะกุซา่คันนอน – โตเกียว สกาย ทรี –  ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว 

08.10น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระ น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังอิมพีเรียล” สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู้ทรงน าการ
ปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่น ...พระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลา
สร้างนานถึง 5 ปี ปัจจุบันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผู้คนบริจาค
ต้นไม้เพื่อปลูกในพระราชวังจ านวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ น าท่านชม  “สะพานนิจูบาชิ” 
สะพานที่ข้ามไปสู่พระราชวังอิมพิเรียล โดยทั่วแล้วไม่เปิดให้ใช้ข้าม ยกเว้นเฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่และวันประสูติ
ขององค์จักพรรดิ์เท่านั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เชิญท่าน
กราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อม
ถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่าน
เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้ ...หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้
ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้
คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังรับประทานอาหารน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑล
กว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร 
ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุ
ซ่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพา
ตะลุยย่านช้อปปิ้งช้ันน าของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” 
หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือก “ชมและ
ซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note 
Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องส าอาง เป็นต้น 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม ร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ *** 
ที่พัก : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม วนอุทยานฮาโกเน่ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ –  โกเทมบะเอ้าท์เลท็ – อิซาวา่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นจุดชมใบไม้ผลัดใบเปลียนสี

สวยงามมาก ที่เป็นที่นิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศก าลังเย็นสะบาย ไม่ร้อนหรือหนาว
จนเกินไป ซึ่งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง 
น้ าตาล หรือสีแดง ของใบเมเปิ้ลทีดูแล้วสวยงามและให้บรรยากาศที่หลากหลายอารมณ์ของเมืองตลอดสองข้าง
ทางที่รถผ่านและตามทิวเขา... ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ว่ากัน
ว่าความสวยงามนั้นไม่แพ้ที่ยุโรปเลยที่เดียว (การเปลี่ยนสีของใบไม้จะขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออ านวย 
โดยประมาณเริ่มต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) เพื่อน าท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   
สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) เชิญท่านเลือกหามุม
ถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารน าท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน้ าแร่ก ามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้
สุกได้พร้อมชิม “ไข่ดํา” โดยเช่ือกันว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่
เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชม
สินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น  Coach, Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมี
หมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า 
ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้
อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ าเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ าเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : Kasugai View Hotel หรือเทียบเท่า 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
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วันที่สี ่  ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบปลาไหล - รถไฟชินคันเซ็น - ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านขึ้น
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออ านวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารน าท่านแวะชม “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบปลาไหล” แหล่งเพาะพันธ์ุปลาไหลที่ใหญ่
ที่สุด เชิญท่านชมพร้อมบันทึกภาพความงามของทัศนียภาพอันกว้างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว สมควรแก่เวลา
น าท่านสัมผัสกับการเดินทางโดยยานพาหนะที่มีความเร็วสูงซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่น “รถไฟหัวกระสุน” 
หรือ “ชินคันเซ็น” ที่ว่ิงด้วยความเร็วสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 240 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ซึ่งเป็นรองจาก “Maglev 
Train” ของเซียงไฮ้ และ “TGV” ของฝร่ังเศสเท่านั้น จากสถานีรถไฟ “มิกาว่าอันโจ” สู่ สถานีรถไฟ “นาโกย่า” 
(สถานีรถไฟชินคันเซ็นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) เพื่อน าท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” เมือง
ใหญ่อันดับ 3 รองจากโอซาก้า ที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
“ย่านซาคาเอะ” ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกมา
วางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้
เลือกอย่างมากมาย นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนี้และตัวเมืองนาโกย่าอย่างชัดเจน 
คือที่ตึกทีวีของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซึ่งมีลักษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แต่มีอายุเก่าแก่
มากกว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านซาคาเอะ *** 
ที่พัก : Nagoya Sakae Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า               เกียวโต – วัดคิโยมิสึ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี) – สถานีรถไฟเกยีวโต – ปราสาททอง – โอซากา้  - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  
                            –  สนามบินคันไซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อเดินทางสู่ “วัดคิ

โยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส
บรรยากาศสุดแสนจะสบายเป็นช่วงที่อากาศก าลังดี ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันที่ถูกแต่ง
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แต้มด้วยงามของใบไม้นานาพันธุ์ที่เริ่มเปลี่ยนสีไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีน้ าตาล สีเหลืองของใบเมเปิ้ล ที่คละกันไป
ตามแต่ละสายพันธุ์ซึ่งเป็นความสวยงามและเป็นสีสันของเมืองที่ดูหลากหลายอารมณ์ ที่หาชมได้ในแถบเอเชีย
และความสวยงามนั้นไม่แพ้ทางยุโรปเลยทเีดียว...อิสระให้ท่านได้ภาพไว้เป็นทีร่ะลึกหรือท าเป็นโปสการ์ดไว้เป้น
ที่ระลึก(การเปลี่ยนสีของใบไม้จะขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออ านวย โดยประมาณเร่ิมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน)  แล้วน าท่านกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิที่ “น้ า 3 
สาย” ที่เช่ือกันว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความร่ ารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” 
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและ
ซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองปั้นดินเผา , เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ าชา, ชุด
กิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, พัด ชา และ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองเลื่องช่ือมากมาย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเมืองเกียวโต”  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าโดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิเซตัน 
เดอะคิวบ์ หรือร้านค้าบริเวณในสถานี พบกับข้าวของเคร่ืองใช้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องส าอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของที่
ระลึกของเมืองเกียวโต และยังรวมถึง “ร้านราเม็งช่ือดัง” ให้ท่านได้ทดลองลิ้มรส ราเม็งช่ือดังของเมือง เกียวโต 
ทีค่ัดสรร มาไว้ให้ท่านได้ลองชิมกว่า 10 ร้านดัง (เนื่องจากเป็นร้านแบบญี่ปุ่นจึงไม่สามารถจองได้อาจจะต้องยืน
รอคิวประมาณ 5-10 นาที) แล้วน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อน
ร าลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ืองดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของตัว
ปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองค าเปลว พร้อมดื่มด่ ากับความสะอาดใสของ “สระน้ า” ที่สามารถสะท้อนให้เห็น
ภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ก่อนเดินทางกลับน าท่านเดินทางสู่เมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองส าคัญไม่ย่ิง
หย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลอง
มากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านส าคัญๆ มากมาย เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอ
ซาก้า พบกับร้านค้าที่มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากับแฟช่ันอันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับ
การ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าช่ือดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร เชิญท่าน
ทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้าน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายขนมร้านขายเสื้อผ้า 
รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะสัญลักษณ์ของ
ชินไซบาชิ 
*** เพื่อให้ทา่นได้ใช้เวลาได้อยา่งคุ้มค่าอาหารมือ้กลางวันและมื้อเย็นอสิระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยจาก ร้านค้าต่างๆ*** 
สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซากา้”  
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วันที่หก              สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

00.30 น. เดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยเที่ยวบิน TG 673 
05.20 น. ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

*********************************** 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่                                                                                       ท่านละ                                                   51,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)          ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)      ท่านละ 41,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                              ท่านละ 6,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                               ท่านละ 17,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่าน้ัน หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 
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เงื่อนไขการชําระเงิน :  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

การยกเลิก :  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจํา 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
หมายเหตุ :   

รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ
อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญทีสุ่ด 
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / 
เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิก
เที่ยวบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชือ่ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
3.ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


