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กําหนดการเดินทาง  วันที่ 19 – 24 ธ.ค. 57 / 20 – 25 ธ.ค. 57 
วันแรก                  สนามบินสุวรรณภูม ิ

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  
ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และ
สัมภาระในการเดินทาง 

23.15 น.     เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 
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วันที่สอง               โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – กิฟ ุ

06.25 น. ถึง ท่าอากาศยานคันไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงนารา น าท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปส าริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริ
ศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ”  ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูง
กวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่“สวนกวาง”จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่   เมืองเกียวโต   เมืองเก่าที่ถูกพัฒนาขึน้หลังก่อตั้งเฮย์อันเคียวในปี 794 และเป็นที่พักอาศัยของ
พระจักรพรรดิ มากว่า 1,000 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จนได้รับการประกาศ
ให้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกโลก และที่นีก่ม็ีสถานที่
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผู้คนมากมายให้
ความสนใจมาถ่ายท าภาพยนต์ อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA   

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโช

กุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง 
ปราสาทนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ . 1955 หลังจากที่ได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1950   ซึ่งได้ถอด
แบบจ าลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ช้ัน ตัวเรือนเป็นสีทองจาก
ทองค าเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีล า
ธารน้ าใสสะอาดท าให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ าแสน สวยราวภาพวาด และภายในบริเวณปราสาทมี สวน
ญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของปราสาทในมมุต่างๆ น าท่านเดินทางสู่ 
วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ าใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ าใส" ก็
เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธ์ิจากแม่น้ า 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมีความ
เช่ือกันว่า หากได้ดื่มน้ า 3 สายนี้ มีความเช่ือว่าหากเลือกดืม่น้ าศักดิ์สิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียว
ฉลาด  สายที่สองร่ ารวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือนี้ได้
ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระ
โพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์  หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึจึงได้รับ
การประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วัด เรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ า
ชา” เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทางปัจจุบันมีร้านขาย
ของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด  ที่ติดตู้เย็น เป็น
ต้น ขนมที่มีตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว  ของที่เกี่ยวกับ
ศาสนา  ความเช่ือ จ าพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกิฟุ (Gifu) 

คํ่า        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก GIFU MIYAKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที่สาม             หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ที่ว่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า – ซันมาซูจิ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุน่ขนานแท้ดั้งเดิม 
และยังได้รับเลือกจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วง
ฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้วา่ “กัสโช” 
และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปไีม่ต่ ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ทีว่่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายามา่ ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า 
เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ 
ซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างด ี อิสระให้
ทุกท่านได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้า
หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลกึพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หนึง่ของเมือง
ทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และ
เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมัทสึโมโต้   

คํ่า         รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก MATSUMOTO TOKYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี่                 ปราสาทมัทสึโมโต้ - ถนนนะกะมะชิโดริ – ไร่สตรอเบอร์รี่  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าชม ปราสาทมัทสึโมโต้ หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากตัวอาคารของ
ปราสาทนั้นมีสีด า และปีกด้านตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย
ท่าน อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พ าพักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดตั้งเป็น
สมบัติประจ าชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและ
ประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น  

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนนะกะมะชิโดริ (Nagamachi-dori) ในอีดตที่แห่งนี้คือย่านขายเพชรพลอย 
ปัจจุบันเป็นถนนสายสายช้อปปิ้ง จากนั้นน าท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซือ้สตรอเบอร์ร่ี “ไร่สต
รอเบอร์รี”่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพถิัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน 
ท าให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึง
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วิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและที่ส าคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วย
ตัวเอง และยังซ้ือกลับมาเป็นของฝากแกค่นที่บ้านได้  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 
 ที่พัก : KASUGAI VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสขุภาพ/ “โอนเซน็” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผอ่นอย่างเต็มอิม่ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้
เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่ห้า               ภูเขาไฟฟูจิ – FUJITEN SKI – โตเกียว – ชินจูกุ    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ

ญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟทีถ่ือได้ว่ามี
ความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
หากอากาศไม่เอื้ออํานวย ทางบริษัทฯ ขอนําท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภยัของทุกท่าน
เป็นสําคัญ) จากนั้นน าท่านสู่ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท (fujiten ski resort) ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทซึ่ง
ตั้งอยู่ในนารุซาวะ หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ โดยที่นี่ถือเป็นสกีรีสอร์
ทบนภูเขาไฟฟูจิที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่ดีหากต้องการที่จะมองเห็นวิว
ของภูเขาลูกอืน่ๆ ที่อยู่ห่างไกล *พิเศษ* ฟร ี สโนว์ สเลด กระบะเลื่อนหมิะ สําหรับทุกท่าน ให้ได้
เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว (ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกีแบบระดับโปร) โดย
ที่นี่ถือเป็นลานสกีที่สามารถตอบสนองความต้องการและความสามารถของผู้เล่นได้ทุกระดับ ตั้งแต่มือ
สมัครเล่นจนถึงมืออาชีพ รวมทั้งยังมีจุดที่สงวนไว้ส าหรับครอบครัวอีกด้วย จึงท าให้ที่นี่สามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้ปีละหลายล้านคน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ าไปด้วยผู้คน และ
เทคโนโลยีล้ ายุคมากมาย และเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งช้ันน า
ของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่
สองแห่งนคร”  ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน  เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้า
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, 
นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องส าอาง เป็นต้น  

คํ่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก OMORI TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่หก             วัดอะซากซุะ – ช้อปปิ้งออิอน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรือ  วัดเซนโซจิ วัดที่มีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียวมีลักษณะโดดเด่นโดยมี
ประตูทางเข้าช้ันนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประต ู มีโคมไฟสีแดงขนาด
ใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมท าหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู 
จากประตูช้ันนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise สอง
ข้างทางมีร้านขายของพ้ืนเมอืงของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามไุร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง 
ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุน่ ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลัก Hozomon เข้า
มาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีที่ล้างมอืคลา้ยกับว่าให้ช าระ
ร่างกายให้ บริสุทธ์ิ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเช่ือ
ว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นกม็ุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อา่
และสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ช้ัน และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ใน
ศตวรรษที่ 17 พร้อมให้ท่านได ้ เก็บภาพ โตเกียว สกาย ทรี  (ด้านนอก) หรือที่เรียกว่า The New Tokyo 
Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมือง
โตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยภายในโตเกียว โตเกียว สกาย ทรี มีสิ่งอ านวย
ความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า,และจุดชมวิว2ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าช้ันน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, 

รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลิน
เพลินกับการ “เลือกชมและซือ้” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ   

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
17.30 น.       เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 677 
22.30 น.       ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 
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อัตราค่าบริการ   วันที่ 19 – 24 ธ.ค. 57 / 20 – 25 ธ.ค. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                              ท่านละ 59,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                             ท่านละ 56,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                        ท่านละ 51,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                                ท่านละ 7,900.-   บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                                 ท่านละ 15,000.- 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) 

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 และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ 
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
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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 
 


