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กาํหนดการเดินทาง วนัที่ 20 – 25 ธ.ค. 57 
วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูม ิ

19.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช้ัน 4  
ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอิน และสมัภาระ
ในการเดินทาง 

22.35 น.   เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 
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วันที่สอง               สนามบินนาริตะ – โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอะซากสุะ –   ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี – ชินจูกุ 

06.15 น.  ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น จากนั้นน าท่านผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบนัที่เตม็ไปดว้ยความทนัสมยัของเทคโนโลย ี และ วฒันธรรม
แบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั น าท่านเดินทางสู่ “พระราชวังอิมพีเรียล” สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึง
สมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ ผูท้รงน าการปฏิรูปการเปล่ียนแปลงและความเจริญมาสู่ญี่ปุ่ น พระราชวงัน้ีมีพื้นที่
รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใชเ้วลาสร้างนานถึง 5 ปี ปัจจุบนัเป็นที่ประทบัของจกัรพรรดิ อากิฮิโตะ และ
บริเวณรายรอบวงัแห่งน้ี มีผูค้นบริจาคตน้ไมเ้พือ่ปลูกในพระราชวงัจ านวนสองแสนกวา่ตน้จากทุกจงัหวดัทัว่
ประเทศ น าท่านชม “สะพานนิจูบาชิ” สะพานที่ขา้มไปสู่พระราชวงัอิมพเิรียล โดยทัว่แลว้ไม่เปิดใหใ้ชข้า้ม 
ยกเวน้เฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่และวนัประสูติขององคจ์กัพรรด์ิเท่านั้น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ วัดอาซากซุะคนันอน หรือ  วดัเซนโซจิ วดัที่มีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียวมีลกัษณะโดดเด่นโดยมี

ประตูทางเขา้ชั้นนอกที่เรียกวา่ Kaminarimon (ประตูเทพเจา้สายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่
แขวนอยู ่ มีรูปแกะสลกัเทพเจา้สายฟ้าและเทพเจา้สายลมท าหนา้ที่เป็นทวารบาล อยูส่องขา้งประตู จากประตู
ชั้นนอกสู่ประตูหลกัดา้นในวดั เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกวา่ Nakamise สองขา้งทางมีร้าน
ขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่ น อาท ิ ชุดยกูะตะ พดั ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวกั เคร่ืองลาง ของที่ระลึกของ
ญี่ปุ่ นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่ น ไอศรีม และอีกมากมาย และเม่ือผา่นประตูหลกั Hozomon เขา้มาก็จะถึงลาน
ดา้นหนา้ ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู ่ ขา้งกระถางมีทีล่า้งมือคลา้ยกบัวา่ใหช้ าระร่างกายให ้ บริสุทธ์ิ 
ก่อนไหวพ้ระ และเม่ือจุดธูปแลว้ คนญี่ปุ่ นมกัจะเอามือกวกัควนัธูปเขา้หาตวั ดว้ยเช่ือวา่จะช่วยใหสุ้ขภาพ
แขง็แรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเขา้กระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหนา้สู่อารามหลกัที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ดา้นขา้ง
อารามเป็นเจดีย ์5 ชั้น และศาลเจา้ซ่ึงสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาวา่ อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17 พร้อมใหท้่าน
ได ้ เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  (ด้านนอก) หรือที่เรียกวา่ The New Tokyo Tower แลนดม์าร์คแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็น
อนัดบัตน้ๆของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีส่ิงอ านวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่ง
สญัญาณคล่ืนโทรทศัน์แบบดิจิตลั, วทิย,ุ ระบบเครือข่ายไร้สาย, หอ้งส่งสญัญาณโทรทศัน์ในโตเกียว, พื้นที่
เพือ่การคา้, และจุดชมววิ 2ระดบั อยูท่ี่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร   และเพือ่เป็นการเอาใจเหล่านกั  
“Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของชาวญี่ปุ่ นที่ถือวา่เป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด”์ ของชาว
ปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูก”ุ หรือ “ศูนยก์ลางที่สองแห่งนคร”  ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียว
ในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, 
Walkman, CD-Player, คอมพวิเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ร้าน ROKKASEN  
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 (รับประกันความอร่อยโดยผลการโหวต T.V. ASAHI) 
**บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์บาร์บีควิสไตล์ญี่ปุ่ น หลากหลายด้วยเนื้อนานาชนิด อาทิ เนือ้สันนอก เนื้อสันใน 
เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมึก และผักสดนานาชนิด นํามาย่างบนกระทะพร้อมทั้งนํ้าจิม้สูตรพิเศษ** 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั OMORI TOKYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม            วนอุทยานฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเพือ่เยีย่มชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความงดงามของภูเขา

ไฟฟูจิได ้ หากทอ้งฟ้าสดใส ใหท้่าน ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ  ล่องเรือโจรสลดั ชมความงามของ
ทะเลสาบอาชิ ซ่ึงเกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขารายลอ้มตดักบัพื้นน ้ า
ในทะเลสาบ ระหวา่งที่เรือแล่นไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งงดงามงาม ที่น่ีในอีกมุมหน่ึงของความ
งาม ท่านสามารถสมัผสัถึงทศันียภาพที่ดุจดงัภาพวาด สะทอ้นลงสู่เบื้องน ้ าลึก บนเรือท่านสามารถถ่ายรูปเป็น
ที่ระลึกกบัโจรสลดัไดด้ว้ย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย         น าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) เพือ่ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนั เป็นบอ่น ้ าแร่ที่สามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดด้ว้ย

ความร้อนถึงเกือบ 100  องศาเซลเซียส โดยเช่ือกนัวา่หากไดท้านไข่ด า 1 ฟอง ท าใหอ้ายยุนืขึ้น 7 ปี จากนั้น
น าท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และ
สินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ น ที่ดงัไปทัว่โลกกบัเอา้ทเ์ลททีมี่ช่ือเสียงที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น เพลิดเพลินกบัสินคา้ราคา
ไม่แพง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ นาฬิกา กระเป๋า น ้ าหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดงั และพบ
กบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ สินคา้มากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ 
เลือกซ้ือกระเป๋า   แบรนดเ์นมยีห่อ้ดงัไดท้ี่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดู
เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 
 หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
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วันที่ส่ี                ภูเขาไฟฟูจิ – FUJITEN SKI – นาโงย่า  

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5) ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น
โดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ใหทุ้กท่านไดร่้วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กบัภูเขาไฟที่ถือไดว้า่มีความสวยงาม
และเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น (การขึน้ชมภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่
เอือ้อํานวย ทางบริษัทฯ ขอนําท่านชมววิสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสําคญั)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (fujiten ski resort) ฟูจิเทน็ สกีรีสอร์ทเป็นสกีรีสอร์ทซ่ึงตั้งอยูใ่นนารุซา

วะ หมู่บา้นเล็กๆ ที่ตั้งอยูบ่นเนินเขาทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ โดยที่น่ีถือเป็นสกีรีสอร์ทบนภูเขาไฟฟูจิที่
มีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมาย ทั้งยงัเป็นจุดชมววิที่ดีหากตอ้งการที่จะมองเห็นววิของภูเขาลูกอ่ืนๆ ที่อยู่
ห่างไกล *พิเศษ* ฟรี สโนว์ สเลด กระบะเลื่อนหิมะ สําหรับทุกท่าน ให้ได้เพลิดเพลนิกันทั้งครอบครัว (ราคา
ทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกแีบบระดับโปร) โดยที่น่ีถือเป็นลานสกีที่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการและความสามารถของผูเ้ล่นไดท้กุระดบั ตั้งแต่มือสมคัรเล่นจนถึงมืออาชีพ รวมทั้งยงัมีจุดที่
สงวนไวส้ าหรับครอบครัวอีกดว้ย จึงท าใหท้ี่น่ีสามารถดึงดูดนกัทอ่งเที่ยวใหม้าเยอืนไดปี้ละหลายลา้นคน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า 

ค ่า       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
      น าท่านเขา้สู่ที่พกั NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า              เกียวโต – วัดคโิยมิสึ – เกียวโตSTATION – วัดคนิคาคุจิ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า 

เชา้               รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   เมืองเกียวโต   เมืองเก่าที่ถูกพฒันาขึ้นหลงัก่อตั้งเฮยอ์นัเคียวใน     ปี 794 และเป็นที่
พกัอาศยัของพระจกัรพรรดิ มากวา่ 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน จนไดรั้บ
การประกาศใหส้ถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าใหเ้ป็นมรดกโลก และที่น่ีก็
มีสถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวติัศาสตร์ และทิวทศัน์ทางธรรมชาติอนังดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผูค้นมากมาย
ใหค้วามสนใจมาถ่ายท าภาพยนต ์อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA  น าท่านเดินทางสู่ วัดคโิยมิสึ หรือ 
วดัน ้ าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกวา่ "วดัน ้ าใส" ก็เน่ืองมาจากมีน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่น ้ า 3 สาย ซ่ึงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมีความเช่ือกนัวา่ หากไดด่ื้ม
น ้ า 3 สายน้ี มีความเช่ือวา่หากเลือกด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาด  สายที่สองร ่ารวย 
มัง่คัง่ และสายที่สามแขง็แรง โดยใหท้่านเลือกด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้ามอธัยาศยั วดัคิโยมิสึแห่ง
น้ีสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมยันาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพือ่ถวายแด่พระโพธิสตัวก์วนอิม 11 พกัต ์ หรือ
สร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ น  วดัคิโยมิสึจึงไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกอนั
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เก่าแก่กวา่ 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วดั เรียกกนัวา่ “ถนนสายกาน ้ าชา”    เน่ืองจากในอดีตเคยมีร้านขายถว้ย
ชาเคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   ปัจจุบนัมีร้านขายของที่ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่ น อาทิ ชุดกิโมโน 
ตุก๊ตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เขม็กลดั  ที่ติดตูเ้ยน็ เป็นตน้ ขนมทีมี่ตวัอยา่งใหชิ้มก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เช่น ขนมไสต่้างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว  ของที่เก่ียวกบัศาสนา  ความเช่ือ จ าพวกเคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีก
มากมาย น าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเมืองเกยีวโต”  แหล่งรวมหา้งสรรพสินคา้โดยรอบไม่วา่จะเป็น อิเซ
ตนั เดอะคิวบ ์ หรือร้านคา้บริเวณในสถานี พบกบัขา้วของเคร่ืองใชน้านาชนิดไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองส าอาง นาฬิกา แวน่ตา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ขนมต่างๆ 
หรือของที่ระลึกของเมืองเกียวโต และยงัรวมถึง “ร้านราเม็งช่ือดงั”  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคนิคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโย

ชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา – อิคคิวซงั ปราสาทน้ีสร้างขึ้น
ใหม่ในปี ค.ศ . 1955 หลงัจากที่ไดถู้กไฟไหมไ้ปเม่ือปี ค.ศ. 1950   ซ่ึงไดถ้อดแบบจ าลองโครงสร้างจากของจริง
ในยคุศตวรรษที่ 14 ตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งน้ีก็คือรูป
หล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาทโดยรอบปราสาทมีล าธารน ้ าใสสะอาดท าใหเ้กิดภาพสะทอ้นผวิน ้ าแสน สวยราว
ภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่ น จดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความงามของ
ปราสาทในมุมต่างๆ จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า จากนั้นเดินทางสู่ โอซากา้ น าทา่นเดินทางสู่ “ชิน
ไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้ พบกบัร้านคา้ที่มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราดว้ย และต่ืนตากบัแฟชัน่
อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั “ไดมารู” 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ทีมีมากมายหลายร้าน  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เคร่ือง
คอมพวิเตอร์, ร้านเคร่ืองส าอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ 
นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ สญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า 

วันทีหก       สนามบินโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.30 น.       เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 673 
05.00 น.       ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่ นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้แก่ท่าน *** 
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อัตราค่าบริการ  วันที่ 20 – 25 ธ.ค. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                       ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)       ท่านละ 48,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)   ท่านละ 44,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                           ท่านละ 7,900.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                             ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
การยกเลิก :  
กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิมัดจํา 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทั้งหมด 
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หมายเหตุ :   
รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา
แลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ
ต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
 
 

 
 
 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทยเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยนัการมี
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติัการพ านกัระยะสัน้ 
3.ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4.เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ขา่ยคณุสมบติัท่ีจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


