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**  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ซันมาชิซจูิ - ทาคายาม่าจินยะ อดีตจวนผู้ว่า(ด้านนอก) - เมืองทาคายาม่า 
**  ไร่วาซาบิไดโอะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ลานสกีฟูจิเท็น 
**  กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ - สวนผลไม้  – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ- โตเกียวโดมซิต้ี วินเทอร์ อิลูมิเนชั่น 
**  อิสระท่องเท่ียว & ช้อปปิ้งจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี” 
**  วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน 

 อาบน้้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ 
 อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์  
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)  
 WIFI ฟรีบนรถบัส ตลอดการเดินทาง 
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เดินทางวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560 
วันท่ี 29 ธ.ค. 59 สนามบินสุวรรณภูมิ 
20.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน การบินไทย 

TG644 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง น้าท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของสายการบิน  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่อ
อ้านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน 

วันท่ี 30 ธ.ค. 59 : นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่าจินยะ อดีตจวนผู้ว่า(ด้านนอก) - เมืองทาคายาม่า 
00.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี TG 644 ( ใช้เวลาในการเดินทาง 5.25 ชั่วโมง ) 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ( เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. ) น้าท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจ

คนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  
 น้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่น

ขนานแท้ด้ังเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตรความ
กว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว

ได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้าน
สไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละ
ปีไม่ต้่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 จากนั้นน้าท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและ  จ้าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท้ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์
หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อ

เกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองล้ิมชิมรสข นม
ของหวานนานาชนิดอีกด้วย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น้าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่าจินยะ (ชมด้านนอก) อดีตจวนผู้ว่าราชการของเมืองทาคายาม่า ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้
บุคคลทั่วไปได้เข้าชมซึ่งภายในอาคารหลังปัจจุบันน้ีแบ่งเป็นหลายห้อง เช่น ห้องพัก ห้องครัว ห้องอาบน้้า ห้องท้างานและอีก
มากมาย ในอดีตที่น่ี  เคยเป็นท่ีพ้านักของท่านคานาโมริ ผู้ปกครองเมืองทาคายาม่า ก่อนจะตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของโช
กุน โทคุกาว่า ในปี ค.ศ.1692 ได้ใช้อาคารหลังนี้เป็นท่ีท้าการรัฐบาลของต้าบลในสมัยเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นการป่าวประกาศของ
ทางการและการเรียกเก็บภาษี จนเริ่มต้นในสมัยเมจิ จึงเปล่ียนมาเป็นท่ีท้าการเขตแทน 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” ต้ังอยู่ในจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและ ทัศนียภาพที่สวยงามมากมายซึ่งก่อให้เกิดแหล่งวัฒนธรรมอัน
ล้้าค่า  
จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  GIZAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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วันท่ี 31 ธ.ค. 59 : ไร่วาซาบิไดโอะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ลานสกีฟูจิเท็น - อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ และผ่อนคลายกับน้้าแร่ออนเซ็น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น้าท่านเดินทางสู่  ไร่วาซาบิไดโอะ(Daio Wasabi Farm) ต้ังอยู่ในเมืองชนบทอาซุมิ
โนะ(Azumino) ใกล้มัตสึโมโตะ ซึ่งเป็น 1 ในไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดประจ้าประเทศ
ญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย การปลูกวาซาบิในไร่แห่งนี้มีความพิถีพิถัน
อย่างมาก โดยใช้น้้าบริสุทธิ์จากล้าธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซึ่ง
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  นอกจากได้ชม

ไร่  วาซาบิแล้ว ยังมีร้านขายของ และร้านอาหารเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากวาซาบิอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นวา
ซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหรี่วาซาบิ ไส้กรอกวาซาบิ น้้าสลัดรสวาซาบิ เบี ยร์ที่ท้าจากวาซาบิ น้้าวาซาบิ 
ไอศกรีมรสวาซาบิ และช็อกโกแลตรสวาซาบิ เป็นต้น 
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ต้ังอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีชื่อเดียวกับบ่อ
น้้า ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูชิโกะและทะเลสาบยามานะกา
โกะ เป็นบ่อน้้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดของภูเขาไฟฟูจิ และค่อยๆ 
ซึมผ่านชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุนลงมา โดยใช้เวลานานถึง 80 ปีจนเกิดเป็นบ่อน้้า
ทั้งหมด 8 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น   อีกด้วย อีกทั้งชาว
ญี่ปุ่นยังมีความเชื่อว่าน่ีคือบ่อน้้าศักด์ิสิทธิ์ที่ประทานพรแตกต่างกันไปในแต่ละบ่อ อย่างเช่น สุขภาพ ความรัก เป็นต้น และ
หากวันไหนที่อากาศดีๆ ก็จะสามารถมองเห็นภาพสะท้อนของฟูจิจากบ่อน้้าท่ีนี่ได้ด้วย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น้าท่านเดินทางสู่  ลานสกีฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นถาดเล่ือนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวน
สนุกขนาดใหญ่ท่ามกลางหิมะขาวโพลน  ลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลัง เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม  มีกิจกรรม
นอกเหนือจากการเล่นสกีมากมายหากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกีรีสอร์ท อาทิ สกี , สโนว์ ราฟต้ิง ฯลฯ 
(ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น หรือกิจกรรมอ่านๆ สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า) 
จากนั้นน้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SHINKO หรือเทียบเท่า 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้้าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
การอาบน้้าแร่ จะท้าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญ
ของร่างกายอีกด้วย 

วันท่ี 01 ม.ค. 59 : กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ - สวนผลไม้  – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ - โตเกียวโดมซิต้ี วินเทอร์ อิลูมิเนชั่น   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าท่านสู่ กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร 
เชื่อมต่อชายฝ่ังตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขา
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เทนโจ(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้้าทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับ
ภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเท่ียวที่ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 
30 นาที เหนือดาดฟ้าชมวิวข้ึนไปประมาณ 300 เมตร เป็นยอดภูเขาเทนโจที่ต้ังของศาลเจ้าเล็กๆ ต่อจากนั้นมีเส้นทาง เดินไป
ยังภูเขามิสึโทเกะ(Mount Mitsutoge) เส้นทางยอดนิยมเพื่อไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้  IZU FRUIT PARK ให้ท่านได้เดินชมสวน ผลไม้ และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ     
ที่ท้ามาจากผลไม้ ตามฤดูกาล สวนแห่งนี้จะปลูกผลไม้นานาชนิด เช่น สตรอเบอร์รี่ , เมลอน , องุ่น , ส้ม  เป็นต้น  
(ต้ังแต่วันท่ี เดือน ต.ค. – ธ.ค. 58 ช่วงนี้จะเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวส้ม) 
ท่านจะได้ชิมผลไม้หวานสดจากสวน ที่ใส่ใจทุกข้ันตอนของการปลูก และได้รับการดูแลอย่างดี 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น้าทุกท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว อิสระกับการช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ เป็น
ย่านแหล่งช้อปป้ิงสินค้าชื่อดัง และแหล่งความบันเทิงยามค้่าคืน ศูนย์รวม
ร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่
นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้าน
จะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องส้าอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้า

มากมาย ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการ
จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค 
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เส้ือผ้าแฟชั่นวัยรุ่น 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, 
SHISEDO, KANEBO, SK-II ใน ราคาถูกกว่าเมืองไทย 
จากนั้นพาทุกท่านไป โตเกียวโดมซิต้ี วินเทอร์ อิลูมิเนชั่น  พบไฟประดับ
งดงามเคล่ือนไหวได้ด้วยการเชื่อมโยงกันของประกายสว่างจากไฟประดับ LED และบทเพลงเฉพาะที่โตเกียวโดมซิต้ี ในธีม 
"แฟนตาซีแห่งเสียงและแสง" นอกจากนี้ยังพบกับ "สตรอเบอรี่โดม" (ถึงวันท่ี 25 ธ.ค.) ที่น้าการจัด  แสดงการเล้ียงดูสตรอเบอรี่
ที่สุกอิ่มสีแดงสดด้วย LED "มิวสิคทรี" ที่ใช้ต้นไม้จริงสูงถึง 7 เมตร รวมถึงการตกแต่งที่ใช้โปรเจ็คชั่นแมปป้ิงและไฟประดับ
หลากหลายลูกเล่นอีกมากมายที่จะมาสร้างสีสันให้กับค้่าคืนในฤดูหนาวน้ี วันที่: วันอังคารที่ 10 พ.ย. 2015 - วันอาทิตย์ที่ 14 
ก.พ. 2016  
ต้ังแต่ 17:00 น. จนถึงเวลา 1:00 น. ของวันถัดไป *อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
น้าทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 02 ม.ค. 59 : อิสระท่องเท่ียว & ช้อปป้ิงจุใจเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์ / โตเกียวดิสนีย์ซี” 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะน้าการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ แก่ทุกท่าน** 

** สถานท่ีแนะน้า **  
 ตลาดอะเมะโยโกะ (Ameyoko Market) อยู่ฝ่ังตรงข้ามกับสวนสาธารณะอุเอะโนะ(Ueno Park) ป้ายชื่อปากทางเข้า

ตลาดเป็นภาษาญี่ปุ่นท่ีโดดเด่น ตลาดอาเมะโยโกะ เป็นตลาดสดที่ค่อนข้างใหญ่เต็มไปด้วยผู้คน มีร้านค้ามากมายขาย
ต้ังแต่อาหาร เส้ือผ้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ  

 สวนสาธารณะอุเอโนะ (Ueno Park) สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ชาวญี่ปุ่น และ ชาวต่างชาตินิยม
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงดอกซากุระบานจะสวนแห่งนี้จะแน่นขนัดเต็มไปด้วยผู้คนที่มานั่งชมความงามของซากุระ ( 
ซากุระ จะบานประมาณเดือนมี.ค. – ต้นเม.ย. ของทุกปี ) 

 ย่านฮาราจุกุ ( Harajuku ) เป็นแหล่งศุนย์รวมของวัยรุ่น  Takeshita Street เป็นถนนที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมการช้อปป้ิงอีก
แห่งหนึ่งในย่านฮาราจุกุที่ได้รับความนิยมจากเหล่าวัยรุ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดยาว 
วันหยุดฤดูร้อน ก็จะมีผู้คนเดินเที่ยวท่ีถนนสายนี้มากเป็นพิเศษ ยิ่งท้าให้ถนนสายนี้ดูคึกคักมากขึ้น เมื่อก่อนถนนสายนี้
เป็นท่ีต้ังของบ้านเรือน และได้มีร้าน Crape Café มาเปิด พอถนนสายนี้กลายมาเป็น Takeshita Street จึงท้าให้มีร้าน
เครปมากมายเปิดอยู่บนถนนสายนี้ และในปี 1978 มี Fashion Shop ชื่อร้าน Boutique Takenoko  มาเปิดเป็นร้านแรก 
ท้าให้หลังจากนั้นก็มี Fashion Shop มาเปิดตามมาอย่างมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นถนนแห่งการช้อปป้ิง 

 ย่านชิบูย่า (Shibuya) ฮาจิโกะ(Hachiko) สุนัขผู้ซื่อสัตย์ อีกหน่ึงสัญลักษณ์ประจ้าย่านชิบุย่า ส่ิงที่จะท้าให้ทุกท่านนึกถึง
ชิบูย่า คือ  "ห้าแยกชิบุย่า"(Shibuya Crossing)  ย่านนี้เป็นแหล่งรวมของสินค้ามากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น 
ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้ายอาหาร อีกมากมาย 

 อิเคะบุคุโระ (Ikebukuro)  ใครที่อยากช้อป เท่ียว ชิมอาหารอร่อย ๆ ต้นต้ารับญี่ปุ่น มาย่านอิเคะบุคุโระที่เดียวก็ได้ครบ
ทุกความต้องการเลยล่ะค่ะ เพราะแค่ในสถานีรถไฟก็มีร้านค้ามากมายจนเดินเที่ยววันเดียวก็ไม่ครบ พ่วงด้วยร้าน
เครื่องส้าอางแบรนด์ญี่ปุ่นชั้นน้า ร้านขายของฝากแปลกตาน่าซื้อ ส่วนเรื่องอาหารการกิน ในย่านนี้มีร้านอาหารจีนชื่อดัง
ให้เลือกอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน หรือถ้าอยากนั่งรับประทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่น ก็มีร้านราเมงแบบ 

 โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี สามารถเลือกซื้อเพิ่มท่านละ 2,800 บาท (ผู้ใหญ่) และ 2,300 บาท (เด็ก 4-11 
ปี)*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ช้าระตามจริงที่เคาน์เตอร์ต๋ัวรถไฟด้วยตัวเอง) ส้าหรับทัวร์เสริม  

เท่ียง/ค้่า  อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้ม... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว 
ทีพ่ัก NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 03 ม.ค. 59 : วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น้าทุกท่านเดินทางไปชม วัดอาซากุสะและน้าทุกท่านมากราบนมัสการเจ้าแม่
กวนอิม ณ ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 
5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามิ  นาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคม
ไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้้าหนัก 130 
กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้

คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกน้าความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวัตถุมงคล 
เครื่องรางของขลังศักด์ิสิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคล  จากนั้นน้าทานเดินทางสู่ ถนนนาคามิเซะ ที่ท่านจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของ
ที่ระลึกซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เส้ือผ้า ของที่
ระลึก หรือท่านเลือกที่จะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวัน 
เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่  ห้างอิออน แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ที่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ 
เส้ือผ้าแฟชั่นน้าสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องส้าอางของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ 

ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

*************************************** 
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อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเครื่องบิน 
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปีพักเสริมเตียง 69,900.- บาท 

เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

67,900.- บาท 

ห้องพักเด่ียว เพิ่มท่านละ 10,900.- บาท 
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจ้านวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป *** 
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 25 ท่าน อาจมีการปรับเปล่ียนราคา *** 

*** โปรแกรมนี้ไมม่ีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ *** 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินท่ีได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
 ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการที่ได้ระบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันท่ี 20 เมษายน 2559และท่านต้องช้าระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บ

เพิ่ม  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
ค่าท้าหนังสือเดินทาง Passport  
ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่องจากต้ังแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ท้าการยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวส้าหรับ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี เข้าไปท่องเท่ียวไม่เกิน 15 วัน 
**  ส้าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ้านักอยู่ในประเทศไทย ** 
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 กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง)  ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปล่ียนเป็น
หนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านต้องท้าการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าข้ึนอยู่กับทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต้่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ้านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด้า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลัง
เป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 ส้าเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ท้างาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร  
 ส้าเนาใบเปล่ียนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)  
 หลักฐานการเงิน ส้าเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจ้า) ถ่ายทุกหน้าต้ังแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น 
BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถน้ามาใช้ยื่นวีซ่าได้  

 หนังสือรับรองการท้างาน (ฉบับจริง) จากบริษัทท่ีท่านท้างานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทท่ัวไป ใช้หนังสือรับรองการท้างานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้ส้าเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย     

3.  กรณีท้าธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท้าหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการท้างานจากหน่วยงานนั้นๆ  (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้ส้าเนาบัตร

ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้   
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช้าระเงิน  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจ้าเป็นจ้านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจ้าเป็นจ้านวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( ส้าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว ) 
 กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบต้ังแต่ท้าการจอง หากลูกค้ามีความจ้าเป็นต้องออกต๋ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกต๋ัว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันท้าการ หรือก่อนออกต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจ้า 

 ทางบริษัทฯต้องออกต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกต่ัวเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ  
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การยกเลิกและการคืนเงิน 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจ้า 
 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท้าการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ้า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท้าการ ทางบริษัท ฯ มีความจ้าเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมด 
  หากท้าการออกต๋ัวกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ   
 ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ้านัก
ระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นน้ัน และสามารถพ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพ้านักในประเทศญี่ปุ่นเกิน15 วัน หรือ
ไปท้างาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย 
 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่
ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอ ตรวจ
เอกสารที่จ้าเป็น เช่น ต๋ัวเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ 
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ้านักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสี
เลือดหมู) 

http://www.hijapantour.com/
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 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน้าเข้าประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณา
แล้ว 

 บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ้านวนท้ังหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวี
ซ่าให้กับท่าน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก  เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ด้าวท่ีพ้านักอยู่ในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการ
ช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการ
ใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต้่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน  

************************************* 
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