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วนัศกุร์ที ่14 เมษายน 2560 : สนามบนิสวุรรณภมูิ 

20.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 (ชัน้ผู้ โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัว
เดินทาง นําท่านผ่านขัน้ตอนการเช็คอินของ สายการบนิ ไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออํานวย
ความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระในการเดินทางของท่าน 

23.30 น ออกเดินทางสู ่เมืองโอซาก้า โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG622  ( ใช้เวลาในการเดินทาง 05.25 ชัว่โมง ) 
 
วนัเสาร์ที ่15 เมษายน 2560 : ปราสาทโอซาก้า ( ชมด้านนอก ) – ช้อปปิง้ชินไซบาชิ – ศาลเจ้าอตัสตึะ  - ช้อปปิง้ย่านซากาเอะ 

 
08.05 น. ถงึสนามบนิโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นญ่ีปุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) นําท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง จากนัน้ 

พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแล้ว  
เดินทางสู ่: ปราสาทโอซาก้าหรือโอซาก้าโจ ( ชมด้านนอก ) สถานที่สําคัญและยังเป็นสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอ
ซาก้าที่มีคณุค่าทางวฒันธรรม สร้างขึน้ครัง้แรกในบริเวณที่เคยเป็นวัดอิชิยามะฮนกังจิเมื่อปีค.ศ.1583 ก่อนจะถูกบูรณะ
ใหม่ถงึ 2 ครัง้ด้วยกนั ปัจจบุนัปราสาทโอซาก้ามีความสงู 55 เมตร มี 5 สว่น 8 ชัน้ โดยบนหอคอยชัน้ 8 สามารถมองเห็น
ทิวทศัน์โดยรอบได้อย่างชดัเจน แต่สิง่ที่มีชื่อเสยีงเป็นพิเศษคือประตขูนาดใหญ่และปอ้มปราการที่ทํามาจากก้อนหินใหญ่
อนัสงูชนัเกือบ 30 เมตรนัน่เอง 
อิสระช้อปปิง้ : ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิง้ชื่อดังของเมือง โอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ไร้ขีดจํากัดกับสินค้า
มากมาย อาทิ เสือ้ผ้าเก๋ ๆ กระเป๋าน่ารัก ๆ รองเท้าแฟชัน่สวย ๆ สนิค้า IT ทัง้หลาย Ipod  กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 
มีให้เลอืกมากมายหลากหลายสสีนั "ย่านชินไซบาชิ"  ถือว่าเป็นย่านช้อปปิง้ชื่อดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านนีม้ีร้านค้า
เกา่แก่ ปะปนไปกบัร้านค้าอนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายรูปแบบทัง้สาํหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึง่ย่านนีถ้ือว่าเป็นย่านแสง
สีและบันเทิงชัน้นําแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทัง้ยังมีร้านอาหาร ขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะ
ประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออน ซึง่ดดัทําให้เป็นรูปป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซึง่นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลกึอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สดุ เพื่อดึงดูด
ลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการสญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญ่ีปุ่ น
นัน้เอง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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 นําท่านชม : ศาลเจ้าอตัสตึะจิงกู ศาลเจ้าใหญ่รองจากศาลเจ้าอิเสะจิงกู ในทุกปีจะมีผู้มาสกัการะประมาณ 6,500,000 
คน สิง่สกัการะของศาลเจ้าแห่งนีคื้อดาบคซุานางิ ซึง่เป็นหนึง่ในสามเคร่ืองราชกกธุภัณฑ์ศักด์ิสิทธ์ิประจําจักรพรรดิญ่ีปุ่ น 
และยังมีกําแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะถวายให้ศาลเจ้าตามที่เคยได้อธิษฐานขอพรให้ได้รับชัยชนะในปีค.ศ  1560 ใน
พิพิธภณัฑ์วดัอตัสตึะ มีการจดัแสดงสิง่ของซึง่มีประวติัความเป็นมาราว 6,000 ชิน้ 
อิสระช้อปปิง้ : ย่านซาคาเอะ ย่านการค้าที่มีความสาํคญัที่สดุของเมืองนาโกย่า เป็นสถานที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง 
และร้านค้าต่างๆ มากมาย ตัง้เรียงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน อาทิ ห้างมทัสซึากะ, ศนูย์พลาซ่า MEDIA PARK ที่รวมสินค้า
แบรนด์ดงักว่า 300 ร้าน, เมืองใต้ดิน CENTRAL PARK ที่เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้าสินค้าแฟชั่น ของใช้น่ารักๆ และร้าน
ซาลอน ฯลฯ เป็นต้น   

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ี่พกั   NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วนัอาทิตย์ที ่16 เมษายน 2560 : ย่านเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ – จวนผู้ว่าเก่า ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาว่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ : เมืองทาคายาม่า เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” ตัง้อยู่ในจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์          
มีกลิน่ไอของประวติัศาสตร์ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและ ทศันียภาพที่สวยงามมากมายซึง่ก่อให้เกิดแหลง่วฒันธรรม
อนัลํา้ค่า 
นําท่านชม : ทาคายาม่าจินยะ อดีตจวนผู้ว่าราชการของเมืองทาคายาม่า ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลทั่วไปได้
เข้าชมซึง่ภายในอาคารหลงัปัจจบุนันีแ้บง่เป็นหลายห้อง เช่น ห้องพัก ห้องครัว ห้องอาบนํา้ ห้องทํางานและอีกมากมาย 
ในอดีตที่น่ีเคยเป็นท่ีพํานกัของท่านคานาโมริ ผู้ปกครองเมืองทาคายาม่า ก่อนจะตกมาอยู่ภายใต้การดูแลของโชกุน โทคุ
กาว่า ในปี ค.ศ.1692 ได้ใช้อาคารหลงันีเ้ป็นที่ทําการรัฐบาลของตําบลในสมัยเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นการป่าวประกาศของ
ทางการและการเรียกเก็บภาษี จนเร่ิมต้นในสมยัเมจิ จงึเปลีย่นมาเป็นท่ีทําการเขตแทน 
นําท่านชม : ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ เมืองที่ได้รับการดแูลรักษาความดัง้เดิมของเมืองที่มีคเูมืองล้อมรอบและถนนที่ยังคง
เป็นเอกลกัษณ์ โดยยงัเห็นได้จากร้านค้าขายของบนถนน 3 สายแคบๆ ของตวัเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมทัง้
วดัวาอาราม ศาลเจ้า และ รูปแบบของหมู่บ้านของชาวนา ชาวไร่ เมื่อครัง้อดีตจึงถูกขนานามว่าเป็น Little Kyoto ให้ท่าน
ได้เลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองและของที่ระลกึ แบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นได้ที่น่ี โดยเฉพาะตุ๊กตา ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหน้า 
ซึง่ถงึว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่า 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร 
เดินทางสู ่: หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก 
ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1995 บ้านในสไตล์ กสัโช – สคึริุ ซึง่รูปแบบบ้านจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 
เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือของ
พระเจ้า จงึเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กสัโช” มีผู้คนจากทัว่ทกุมมุโลกหลัง่ไหลไปชมความงาม ณ ที่แห่งนีแ้ต่ละปีไม่ต่ํากว่า 
680,000 คนเลยทีเดียว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ี่พกั   TOYAMA EXCELL หรือเทียบเท่า 

วนัจนัทร์ที ่17 เมษายน 2560 : เจแปนแอลป์  - ยามานาชิ 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ :  เจแปนแอลป์ ขึน้กระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจไดระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร จากนัน้นั่งรถบสัสู ่
สถานีมโูรโดะ ระหว่างนีท้่านเสามารถเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศที่ล้อมรอบ ไปด้วยยอดเขาหลายลกู รวมทัง้
ยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสงู 3,015 เมตร   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคาร 
หลงัจากนัน้เดินทางต่อด้วยการนัง่รถที่ขบัเคลือ่นด้วยไฟฟ้าซึง่วิ่งลอดอโุมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 
10 นาที เพื่อเดินทางสูส่ถานี ไดคนัโบะ ยอดเขาทาเทยาม่า อีกฟากหนึง่ของภเูขา เดินทางสูย่อดเขาให้ท่านเก็บภาพความ
ประทบัใจ ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากนัน้เดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่
พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ต่ืนเต้นเร้าใจลงสู่สถานี คุโรเบะไดระ 
จากนัน้นําท่านนัง่กระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอโุมงค์สู ่เข่ือนคโุรเบะ ซึง่เป็นเขื่อนกัน้นํา้ขนาดใหญ่ที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ นที่แห่ง
นีม้ีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลกู ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนีม้ีความสงูถึง 186 
เมตร และมีความกว้างถงึ 492 เมตรใช้เวลาในการก่อสร้างตัง้แต่เร่ิมบกุเบกิจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้
เวลาในการสร้าง 4 ปี นําท่าน เดินเท้าข้ามสนัเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนัน้ต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วย
พลงังานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอโุมงค์เข้าสูส่ถานี โอกิซาว่า รถบสัรอรับเพื่อเดินทางสูท่ี่พกั 
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ี่พกั    TOMINOKO หรือเทียบเท่า 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม บริการท่านด้วย บฟุเฟ่ต์เมนอูาหารญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ลิม้รสอาหารญ่ีปุ่ นหลากหลาย  
อิ่มเอมทัง้อาหารคาวและหวานแบบดัง้เดิมในบรรยากาศญ่ีปุ่ น พร้อมเสร์ิฟขาปยูกัษ์!! เนือ้ปรูสหวานจิม้ด้วยนํา้จิม้ซีฟู้ดรส
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เด็ด*** หลงัรับประทานอาหารค่ําให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํา้แร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซึ่งชาวญ่ีปุ่ นเชื่อว่า
เมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมนุเวียนโลหิตได้ดีขึน้ และจะทําให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมีสขุภาพดี และยัง
ช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สกึสดชื่นสบายตวั *** 

วนัองัคารที ่18 เมษายน 2560 : ภเูขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก – ช้อปปิง้ย่านชินจกู ุ

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ : ภูเขาไฟฟูจิ มีความสงูเหนือจากระดับนํา้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกใน
เร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสญัลักษณ์หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยังเป็น
จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญ่ีปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึน้สู่ชัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศ) ที่ทกุท่านจะได้เห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสมัผัสกับความหนาว
เย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ้สินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 
นําท่านเดินทางสู ่: โอชิโนะฮกัไก เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สดุอีกจดุหนึง่ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่นํา้ศกัด์ิสทิธ์ิอันแสนบริสทุธ์ิซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขา
ไฟฟูจิลงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตานํา้และบอ่นํา้ขนาดเลก็ใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อ
กนัว่าถ้านํานํา้ในบอ่นีม้าด่ืมนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิม้รสนํา้อันบริสทุธ์ิ ยังจะทําให้สขุภาพแข็งแรง และจะมี
โชคดีอีกด้วย ที่น่ีท่านสามารถซือ้ของที่ระลกึจากร้านค้าที่ตัง้อยู่ภายในบริเวณนีอ้ย่างสาํราญใจ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ . ภตัตาคาร 
อิสระช้อปปิง้ : ย่านชินจกู ุหนึง่ในเมืองช้อปปิง้ญ่ีปุ่ นท่ีไม่เคยหลบัไหล มีผู้คนเดินกนัขวกัไขว่ ปัจจบุนัย่านชินจกูุ กลายเป็น
ย่านช้อปปิง้ญ่ีปุ่ นอนัดบั 1 ของโตเกียว ที่มีห้างสรรพสนิค้าและร้านขายของเป็นร้อยๆ ร้าน และยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยม
อีกด้วย ชินจกูมุีมากมายหลายย่าน ทัง้ย่านท่ีเป็นของแฟชัน่ ห้างแบรนด์ ย่านอิเล็กทรอนิกส์ ย่านบนัเทิงเริงอารมณ์ และ
ร้านชื่อดังที่ไม่ควรพลาดก็คือร้าน 100 yen ที่สามารถซือ้สินค้าทุกชิน้ในร้านได้ในราคา 100 เยน หรือประมาณสามสิบ
กว่าบาท มีสนิค้าให้ช้อปมากมาย ทัง้เคร่ืองสาํอาง กิ๊ฟชอป ขนม และสนิค้าน่ารักๆ ที่เห็นแล้วจะอดใจไม่อยู่ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ นําท่านเข้าสูท่ี่พกั    NEW OTANI INN  หรือเทียบเท่า 

วนัพธุที ่19 เมษายน 2560 : วดัอาซากซุะ  -  ช้อปปิง้อิออน 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

เดินทางสู่ :  วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว นําท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา 
นอกจากนัน้ท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยัง
สามารถเลอืกซือ้เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ  
อิสระช้อปปิง้ : ห้างอิออน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสดุกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคา
เพียง 100 เยนเท่านัน้ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ . ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานําท่าน  เดินสูส่นามบนิ นาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

17.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี TG 677 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6.30 ชัว่โมง) 
21.55 น. เดินทางถงึ สนามบนิ สวุรรณภมูิ โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 
 

**************************************** 
อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบนิ 
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปีพกัเสริมเตียง 63,900.- 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียงพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 61,900.- 
ห้องพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 8,900.- 

*** ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ือง บนิระหว่างประเทศ ลด 15,000 บาท *** 
*** ในการเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจํานวนผู้ เดินทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณีผู้ เดินทางในคณะมีไม่ถงึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้มม่ีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ *** 
 อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั ตามสายการบนิท่ีได้ระบไุว้ในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งที่มี  
 ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
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 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ได้ระบใุนรายการ 
 ค่ารถรับสง่ระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ
 ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
 ค่าภาษีนํา้มนั ที่สายการบนิเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2559  

และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบนิมีการเรียกเก็บเพิ่ม  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
ค่าวีซ่าเขา้ประเทศ ญ่ีปุ่ น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญ่ีปุ่ นไดท้าํการยกเว้นวีซ่าท่องเท่ียวสําหรับ

นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ี เขา้ไปท่องเท่ียวไม่เกิน 15 วนั 
**  สาํหรับบุคลท่ีถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถ่ินพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย ** 
กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน  

ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าข้ึนอยูก่บัทางสถานทูต) 
พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  
รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม,  

พ้ืนหลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  

สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั  

กรณีใชเ้อกสารเป็น BANK STATEMENT ท่ีทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนาํมาใชย้ื่นวีซ่าได ้ 
หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบบัจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
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1. กรณีท่ีเป็นพนกังานบริษทัทัว่ไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
3. กรณีทาํธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนการคา้) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ําเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน *** 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการชาํระเงิน  
กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั พร้อมมดัจาํเป็นจาํนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   
 ( สาํหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต ์, และวนัหยดุยาว ) 
กรณีท่ีลูกคา้ พกัอาศยัอยูต่่างจงัหวดัให้แจง้กบัทางบริษทัให้ทราบตั้งแต่ทาํการจอง หากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน  

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
ทางบริษทัฯตอ้งออกตัว๋กบัทางสายการบินทางลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน  

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  
การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตุลาคม ตอ้งยกเลิกล่วงหนา้ก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามดัจาํ 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 หากทาํการออกตัว๋กบัทางสายการบินไปแลว้ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ   
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการ

พาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นนั้น และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผูย้ื่นประสงค์จะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ น
เกิน15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 

การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผูท่ี้

ยื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ  
หรือ ขอตรวจเอกสารท่ีจาํเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย
วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมืองเพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติัการ
เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด,บตัรเครดิต) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูก

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกับคณะจะใช้หนงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต งด
ออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการ
ชาํระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิใน
การใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน 10 วนั  
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