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HD_(JP034)โตเกียว-โอซาก้า (สกี) ปีใหม่ 7 วัน 4 คืน 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง       วันที ่30 ธ.ค. 57 – 5 ม.ค. 58 
30 ม.ค. 57            สนามบินสวุรรณภูม ิ

21.00 น. พร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผ๎ูโดยสารขาออกระหวํางประเทศ ชั้น 4  
ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับดูแลด๎านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระ
ในการเดินทาง 

23.55 น.    เดินทางสํูประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 

31 ม.ค. 57           สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอะซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีว สกายทรี –โยโกฮามา่ – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง  
                            –    โตเกียว – ชินจูกุ 

07.35 น.  ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญีปุ่่น จากนั้นน าทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร จากนั้นน า
ทํานเดินทางสํู เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันที่เต็มไปด๎วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และวัฒนธรรม
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แบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกันได๎อยํางลงตัว น าทํานสูํ วัดอาซากซุะคันนอน หรือ  วัดเซนโซจิ วัดที่มีช่ีอเสียง
ของเมืองโตเกียวมีลักษณะโดดเดํนโดยมีประตูทางเข๎าช้ันนอกที่เรียกวํา Kaminarimon (ประตูเทพเจ๎าสายฟ้า) 
กลางประต ู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญํแขวนอยํู มีรูปแกะสลักเทพเจ๎าสายฟ้าและเทพเจ๎าสายลมท าหน๎าที่เป็น
ทวารบาล อยํูสองข๎างประตู จากประตูช้ันนอกสูํประตูหลักด๎านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร 
เรียกวํา Nakamise สองข๎างทางมีร๎านขายของพ้ืนเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเลํน แมว
กวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อผํานประตูหลัก 
Hozomon เข๎ามาก็จะถึงลานดา๎นหน๎า ตรงกลางลานจะมกีระถางธูปปักอยํู ข๎างกระถางมีที่ลา๎งมอืคล๎ายกับวํา
ให๎ช าระรํางกายให๎ บริสุทธ์ิ กํอนไหว๎พระ และเมื่อจุดธูปแล๎ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข๎าหาตัว ด๎วย
เช่ือวําจะชํวยให๎สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข๎ากระเป๋า จากนั้นก็มุํงหน๎าสูํอารามหลักที่โอํอํา
และสงบเงียบ ด๎านข๎างอารามเป็นเจดีย์ 5 ช้ัน และศาลเจ๎าซึ่งสร๎างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาวํา อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษที่ 17 พร๎อมให๎ทํานได ๎เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  (ดา้นนอก) หรือที่เรียกวํา The New Tokyo Tower 
แลนด์มาร์คแหํงใหมํของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหา
นครที่มีความเจริญเป็นอันดับต๎นๆของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีสิ่งอ านวยความ สะดวก
ครบครัน เชํน ตึกสํงสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือขํายไร๎สาย, ห๎องสํงสัญญาณ
โทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค๎า, และจุดชมวิว 2ระดับ อยํูที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทํานเดินทางสูํ เมืองโยโกฮาม่า เมืองทําที่ส าคัญของญี่ปุ่น น าทํานตามรอย “ทีวีแชมป์เปี้ยน” (T.V. 
Champiam) รายการยอดฮิตติดอันดับของญี่ปุ่นที่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง” ศูนย์รวมร๎านราเม็งที่ขึ้นช่ือจากทั่วทุกมุม
ของประเทศญี่ปุ่น มาให๎ทํานได๎ลิ้มรสกัน น าทํานสูํโซน  “พิพิธภัณฑ์” ทํานจะได๎พบกับประวัติความเป็นมา
และวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแตํยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน และการผลิตราเม็งกึ่งส าเร็จรูปหลากหลายชนิดและ
หลากแบรนด์ช่ือดัง จากนั้นน าทํานเดินทางสูํ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ าไป
ด๎วยผ๎ูคน และเทคโนโลยีล้ ายุคมากมาย และเพื่อเป็นการเอาใจเหลํานัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยยํานช๎
อปปิ้งช้ันน าของชาวญี่ปุ่นที่ถือวําเป็น “แหลํงอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยํานการค๎า “ชินจูกุ” หรือ 
“ศูนย์กลางที่สองแหํงนคร”  ยํานความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน  เชิญทํานเลือก “ชมและ
ซื้อ” สินค๎ามากมาย อาทิเชํน เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า, กล๎องถํายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note 
Book, นาฬิกา, เสื้อผ๎า และเครื่องส าอาง เป็นต๎น  

ค่ า        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าทํานเข๎าสูํที่พัก OMORI TOKYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

1 ม.ค. 58           คามาคุระ – พระพุทธรูปไดบุทสึ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ  
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เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
 น าทํานเดินทางสํู เมืองคามาคุระ ที่โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและป่าไม๎ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติด

ทะเล ซ่ึงเป็นท าเลที่ถูกต๎องตามหลกั ฮวงจ๎ุย จากนั้นน าทํานชม พระพุทธรูป 
ไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลวํา พระพุทธรูปองค์ใหญํ สร๎างจากส าริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความ
สูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ าหนัก 122 ตัน ตั้งอยํูกลางลานโลํงแจ๎ง หันหน๎าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่ง
อดีตองค์พระได๎ประดิษฐานอยํูในวิหาร แตํเนื่องจากเกิดสึนามิได๎พัดผํานหลายครั้งและท าให๎วิหารได๎
พังทลาย แตํองค์พระไมํได๎รับความเสียหายแตํอยํางใด  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บําย น าทํานเดินทางเพื่อเย่ียมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ทํานสามารถเห็นความงดงามของภูเขา

ไฟฟูจิได๎ หากท๎องฟ้าสดใส ให๎ทําน ล่องเรอืโจรสลัดทะเลสาบอาชิ  ลํองเรือโจรสลัด ชมความงามของ
ทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการกํอตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตระหงํานทํามกลางภูเขารายล๎อมตดักับพื้นน้ า
ในทะเลสาบ ระหวํางที่เรือแลํนไปสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได๎อยํางงดงามงาม ที่นี่ในอีกมุมหนึ่งของความ
งาม ทํานสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด สะท๎อนลงสํูเบื้องน้ าลึก บนเรือทํานสามารถถํายรูปเป็น
ที่ระลึกกับโจรสลัดได๎ด๎วย น าทํานสูํ  หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบํอน้ าแรํก ามะถัน เป็นบอํน้ าแรํที่สามารถต๎ม
ไขํให๎สุกได๎ด๎วยความร๎อนถึงเกือบ 100  องศาเซลเซียส โดยเช่ือกันวําหากได๎ทานไขํด า 1 ฟอง ท าให๎อายุยืน
ขึ้น 7 ปี 
น าทํานเข๎าสูํที่พัก KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 
 หลังอาหารไมํควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซน็” (Onsen) น้ าแรํใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให๎ทํานได๎พักผอํนอยํางเต็มอิม่ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือวําน้ าแรํธรรมชาตินี้มีสํวนชํวยเร่ือง โรคภัยไข๎เจ็บ
และผิวพรรณเปลํงปลั่ง 

2 ม.ค. 58            FUJITEN SKI - โอชิโนะ ฮักไก – ทะเลสาบฮามานะ – นาโงย่า 
เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าทํานสูํ ฟูจิเท็นสกีรสีอร์ท (fujiten ski resort) ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ทเป็นสกีรีสอร์ทซึ่งตั้งอยํูในนารุซา
วะ หมูํบ๎านเล็กๆ ที่ตั้งอยํูบนเนินเขาทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ โดยที่นี่ถือเป็นสกีรีสอร์ทบนภูเขาไฟฟูจิที่
มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่ดีหากต๎องการที่จะมองเห็นวิวของภูเขาลูกอื่นๆ ที่อยํู
หํางไกล *พิเศษ* ฟรี สโนว ์สเลด กระบะเลือ่นหิมะ สําหรับทุกทา่น ให้ได้เพลิดเพลนิกันทั้งครอบครัว (ราคา
ทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เลน่สกแีบบระดับโปร) โดยที่นี่ถือเป็นลานสกีที่สามารถตอบสนอง
ความต๎องการและความสามารถของผ๎ูเลํนได๎ทกุระดับ ตั้งแตํมือสมัครเลํนจนถึงมืออาชีพ รวมทั้งยังมีจุดที่
สงวนไว๎ส าหรับครอบครัวอีกด๎วย จึงท าให๎ที่นี่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎มาเยือนได๎ปีละหลายล๎านคน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าทํานสูํ โอชิโนะ ฮักไก บํอน้ าศักดิ์สิทธ์ิ และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได๎สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่
ได๎รับความนิยม จากนักทอํงเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอยํางมากและที่นี่ยังมีบํอน้ าศักดิ์สิทธ์ิอันแสนบริสุทธ์ิซึ่งเกิด
จากน้ าฝนไหลผํานด๎านบนภูเขาไฟฟูจิและผํานเขา๎มาภายใน และสุดท๎ายไหลลงสํูด๎านลํางซึ่งใช๎เวลายาวนาน
ถึง 3 - 4 ปี ซึ่งน้ าในบํอนี้ชาวบ๎านเช่ือกันวําถ๎าน ามาดื่มนอกจาก จะได๎ความสดช่ืนจากการลิ้มรสน้ าอันสะอาด
บริสุทธ์ิแล๎ว ยังจะท าให๎สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด๎วยที่นี่ทํานสามารถซื้อของที่ระลกึ จากร๎านค๎าที่
ตั้งอยํูภายในบริเวณนี้อยํางเพลิดเพลินสุขส าราญ จากนั้นน าทํานชม “ทะเลสาบฮามานะโกะ” หรือ “ทะเลสาบ
ปลาไหล” แหลํงเพาะพันธ์ุปลาไหลที่ใหญํที่สุดเชิญทํานชม พร๎อมบันทึกภาพความงามของทศันียภาพอัน
กว๎างไกลสุดสายตาจากจุดชมวิว น าทํานเดินทางสํู เมืองนาโงย่า 

ค่ า       รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
      น าทํานเข๎าสูํที่พัก NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 ม.ค. 58            เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ย่านกิออน 

เช๎า รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าทํานเดินทางสํู   เมืองเกียวโต   เมืองเกําที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังกอํตั้งเฮย์อันเคียวใน     ปี 794 และเป็นที่
พักอาศัยของพระจักรพรรดิ มากวํา 1,000 ป ี เกียวโตจึงเป็นเมืองเกําที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จนได๎รับ
การประกาศให๎สถานที่ทํองเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณคําให๎เป็นมรดกโลก และที่นี่ก็
มีสถานที่ทอํงเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผ๎ูคนมากมาย
ให๎ความสนใจมาถํายท าภาพยนต์ อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA  น าทํานเดินทางสํู ปราสาท
ทองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แหํง
ตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรน๎อยเจ๎าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้สร๎างขึ้นใหมํในปี ค.ศ . 1955 
หลังจากที่ได๎ถูกไฟไหมไ๎ปเมื่อปี ค.ศ. 1950   ซึ่งได๎ถอดแบบจ าลองโครงสร๎างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 
14 ตัวอาคารมี 3 ช้ัน ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว อีกจุดเดํนของปราสาทแหํงนี้ก็คือรูปหลํอนกฟีนิกซ์
บนยอดปราสาท...โดยรอบปราสาทมีล าธารน้ าใสสะอาดท าให๎เกิดภาพสะท๎อนผิวน้ าแสน สวยราวภาพวาด 
และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแตํงไว๎อยํางสวยงาม ให๎ทํานได๎เก็บภาพความงามของปราสาทใน
มุมตํางๆ  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บําย น าทํานเดินทางสํู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยํูบนเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกวํา "วัด

น้ าใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธ์ิจากแมํน้ า 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมี
ความเช่ือกันวํา หากได๎ดื่มน้ า 3 สายนี้ มีความเช่ือวําหากเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญา
เฉลียวฉลาด  สายที่สองร่ ารวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให๎ทํานเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือนี้
ได๎ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึแหํงนี้สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแดํพระ
โพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์  หรือสร๎างขึ้นมากํอนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึจึงได๎รับการ
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ประกาศให๎เป็นมรดกโลกอันเกําแกํกวํา 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสูํวัด เรียกกันวํา “ถนนสายกาน้ า
ชา”   เนื่องจากในอดีตเคยมีร๎านขายถ๎วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข๎างทาง 

    ปัจจุบันมีร๎านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุ๏กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ รํม เข็มกลัด  ที่
ติดตู๎เย็น เป็นต๎น ขนมที่มีตัวอยํางให๎ชิมกํอนตัดสินใจซื้อ เชํน ขนมไส๎ตํางๆ ที่มีสํวนผสมของชาเขียว  ของที่
เกี่ยวกับศาสนา  ความเช่ือ จ าพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย น าทํานสู ํย่านกิออน เป็นยํานเริงรมย์หรือ
ถิ่นเกอิชาชื่อกระฉํอนของเกียวโต ในเกียวโตเรียกเกอิชาวํา "ไมโกะ หรือ เกโกะ" สมัยโบราณค าวําเกอิชาใน
เมืองเกียวโตหมายถึงผ๎ูให๎ความบันเทิงซึ่งเป็นชายแตํแตํงกายเป็นหญิง แตํในเมืองโตเกียวและโอซาก๎าค านี้
หมายถึงผ๎ูให๎ความบันเทิงที่เป็นหญิง ไมโกะเป็นเด็กรํุนสาวอายุราว 16 ปี ตรงเอวรัดผ๎าแถบยาวเรียก โอบิ 
(obi) อันเป็นลักษณะเฉพาะ พออายุได๎ 21 ปีก็ขยับฐานะไปเป็นเกโกะ แตํงชุดกิโมโนประดับประดาเต็มที่ 
จากนั้นน าทําน เดินทางสํู เมืองโอซาก้า  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
       น าทํานเข๎าสูํที่พัก OSAKA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 ม.ค. 58          ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – RINKU PREMIUM OUTLET –AEON MALL RINKUSEN 
                            - สนามบินโอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นชมวิว ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE) (ชมด้านนอก) เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยํูในเขต ชูโอ 
จังหวัดโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดแหํงหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น 
อิสระใหท้่านได้เพลิดเพลินชื่นชมธรรมชาติบริเวณรอบปราสาทโอซาก้า   น าทํานเดินทางสํู “ชินไซบาชิ” ยําน
การค๎าของเมืองโอซาก๎า พบกับร๎านค๎าที่มีช่ือเสยีงและร๎านบูติคหรูหราด๎วย และตื่นตากับแฟช่ันอันทันสมัย 
เชิญทํานสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซือ้” สินค๎ามากมายในห๎างสรรพสินค๎าชื่อดัง “ไดมาร”ู นอกจากนี้ยัง
มีร๎านอาหาร ทีมีมากมายหลายร๎าน  ร๎านเครื่องใช๎ไฟฟ้า กล๎องบนตึกบิ๊กคาเมลํา, เครื่องคอมพิวเตอร์, ร๎าน
เครื่องส าอาง, ร๎านขายขนม ร๎านขายเสื้อผ๎า รองเท๎า เครื่องประดับ ร๎าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให๎ทํานเก็บ
ภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลักษณข์องชินไซบาชิ 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าทํานตะลุย Shopping ที่ RINKU PREMIUM OUTLETS ภายในแบํงออกเป็นร๎านค๎าตํางๆมากมาย
มีสินค๎าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้อผ๎า เครื่องแตํงกาย รองเท๎า กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนด์ดัง เชํน ADIDAS, NIKE, AICIS, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, 
GUCCI, BODUM เป็นต๎น อีกทั้งยังมีสินค๎าเครือ่งมือเครื่องใช๎ ตุ๏กตานํารักๆ และของเลํนนานาชนิด จากนั้นช๎
อปปิ้งกันตํอที่ AEON MALL RINKUSEN  ศูนย์รวมแหํงสินค๎าชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล๎อง,กระเป๋า
,รองเท๎า, เสื้อผ๎าย่ีห๎อตํางๆ และยังมี “ร๎าน 100 เยน” สินค๎าที่มีคุณภาพดีแตํราคาแสนถูก   

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
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 สมควรแกํเวลาน าทํานเดินทางสํู สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

5 ม.ค. 58     สนามบินโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.30 น.       เดินทางสู ํกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 673 
05.00 น.       ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

 
 

 
 

อัตราค่าบริการ              วันที่ 30 ธ.ค. 57 – 5 ม.ค. 58 
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                       ท่านละ 75,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)      ท่านละ 72,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  ท่านละ 68,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                         ท่านละ 7,900.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                          ท่านละ 15,000.- บาท 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. คําบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส๎นทางและสายการบินที่ได๎ระบไุว๎ในรายการ  
2. คําที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได๎ระบไุว๎ในรายการ 
4. คําใช๎จํายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให๎กับทํานในตลอดการเดินทาง 
5. คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. คําใช๎จํายสํวนตัว  อาทิ คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คําซักรีด, คําโทรศัพท์ เป็นต๎น 
2. คําภาษีหัก ณ ที่จําย และคําภาษีมูลคําเพิ่ม 
3. คําท าหนังสือเดินทาง 
4. คําภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. คําธรรมเนียมวีซําราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจ เส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 
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เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    
 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

การยกเลิก :  
กรุณาแจ๎งลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจํา 
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกกํอนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
หมายเหตุ :   
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทํานเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบ
ตํอการออกนอกประเทศ / ห๎ามเข๎าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ 
เดินทางไมํถูกตอ๎ง และความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
 
 

 
 
 

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ชือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่ (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุน่ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


