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ก ำหนดกำรเดินทำง  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – โอซาก้า 
01.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี ... 

เคาน์เตอร์ ............. สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง 

 ** สายการบิน NOK SCOOT ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน BOEING 777-200 ที่น่ังแบบ  
3-4-3 (415 ที่น่ัง) น า้หนักกระเป๋าเดนิทางขาไป 20 กก. ขากลับ 30 กก. บริการเสิร์ฟอาหารร้อน
พร้อมเคร่ืองดื่มทัง้ขาไปและขากลับ ** 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล นําทา่นลดัฟ้าสูแ่ดนปลาดบิ สมัผสัความสวยงามและความหลากหลายของ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไหว้ขอพรพร้อมด่ืมนํา้ศกัดิส์ิทธ์ิสามสาย ณ วดัคโิยมิส ึ
ชมบอ่นํา้ศกัดิส์ิทธ์ิโอชิโนะฮคัไค ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขาไฟฟจูิ  
ช้อปกระหน่ํายา่นชินจกู ุนมสัการขอพรองค์เจ้าแมก่วนอิม ณ วดัอาซะกซุา่ พิเศษให้ทา่นได้แชอ่อนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ นและ
เตม็อิ่มกบับฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์!!  
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05.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี ………. 
13.00 น. ถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทา่นเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นําทา่นสู ่ปราสาทโอ
ซาก้า ซึง่เป็นปราสาทท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น สร้างโดยโชกนุ   โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสญัลกัษณ์อนั
โดดเดน่ของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่แรงงานสมยัโบราณสร้างได้อยา่ง
ประณีตงดงามมาก โดยการเกณฑ์แรงงานกวา่หม่ืนคนมาร่วมก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงความนา่อศัจรรย์
ของฝีมือมนษุย์ ในอดีต ตวัปราสาทท่ีสงูเดน่นัน้ปัจจบุนัถกูดดัแปลงเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ทา่นได้ชม
แบบจําลองโบราณวตัถตุา่งๆ นอกจากนีท้า่นยงัสามารถชมทศันียภาพอนังดงามของ เมืองโอซาก้าได้
จากจดุชมวิวทัง้ส่ีด้านบริเวณชัน้บนสดุของปราสาทอีกด้วย  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นเข้าท่ีพกั โอซาก้า ณ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีสอง โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ - ปราสาททองคินคาคูจิ –  นาโงย่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่นารา นครหลวงเก่าแก่แหง่แรกของญ่ีปุ่ นสร้างขึน้เม่ือ ปีค.ศ. 710 ก่อนหน้านีญ่ี้ปุ่ น

ยงัไมมี่เมืองหลวงเป็นหลกัแหลง่ ตามความเช่ือของลทัธิชินโต จะย้ายเมืองหลวงทกุครัง้ท่ีจกัรพรรดิ
สิน้พระชนม์กระทัง่ญ่ีปุ่ นรับความเช่ือทางพทุธศาสนาจากจีนมาเป็น ศาสนาประจําชาต ิจงึสร้างเมือง
หลวงขึน้ท่ีนารา เม่ือสามารถกลมกลืนกบัลทัธิชินโต  ซึง่เป็นความเช่ือ แบบเก่าได้ดี และแผก่ระจายไป
ทัว่ประเทศ ตอ่มาเม่ือศาสนาพทุธเร่ิมมีอิทธิพลด้านการเมือง-การปกครองเพิ่มขึน้เร่ือย พระจกัรพรรดิ
คมัม ู  จงึทรงย้ายเมืองหลวงไปอยูเ่กียวโต เพราะต้องการหลบหลีกอิทธิพลของพระเหลา่นัน้ นาราจงึ
เป็นเมืองหลวงอยูเ่พียง 75 ปีเทา่นัน้ แตช่ว่งเวลาสัน้ๆ นี ้ ศลิปะ วฒันธรรม ความเช่ือ ระบบการ
ปกครอง กลบัหยัง่รากลกึเป็นรากฐานสําคญัของประเทศญ่ีปุ่ นตราบจนปัจจบุนั แตเ่ม่ือนารา หมด
ความสําคญัทางการเมืองกลบัเป็นผลดีชว่ยให้เมืองนี ้รอดพ้นจากภยัพิบตัทิัง้สงครามกลางเมืองและ
สงครามโลกทําให้เมืองนีรั้กษา  วฒันธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรมไว้ได้อยา่งสมบรูณ์มาก เมือง
เงียบสงบแหง่นีย้งัมี แหลง่มรดกโลกถึง 8 แหง่ วัดโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็น วดัสําคญั
ท่ีสดุของเมืองนารา ทางเข้าวดัสง่างามด้วย ซุ้มประตใูหญ่ ท่ีมีเสาถึง 18 ต้น รองรับ หลงัคาเป็น 
สถาปัตยกรรมชิน้งาม–สมยัคามาครูะ วดันีส้ร้างขึน้ ปี ค.ศ. 743 นมสัการขอพรพระพทุธรูปองค์ใหญ่ 
ไวโรจนะพทุธ  หลอ่ด้วยสมัฤทธ์ิสงูถึง 16.2 เมตร และ หนกั 500 ตนั เป็น พระพทุธรูปองค์ใหญ่ท่ีสดุใน
โลก ประดษิฐานใน ไดบตุสเึตง็ หรือเรียกกนัวา่ วิหารหลวงพ่อโต ซึง่หลงัเดมิถกูไฟไหม้ และ สร้างขึน้
ใหมถ่ึง 2 ครัง้ วิหารปัจจบุนัมีขนาด เพียง 2 ใน 3 ของหลงัเดมิ แตย่งัได้ช่ือวา่เป็น วิหารไม้ใหญ่ท่ีสดุใน
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โลก ด้านกว้าง 57 เมตร ความลกึ 51 เมตร ความสงู 49 เมตร จดุเดน่อยูท่ี่การใช้ซุงขนาดใหญ่ มา
รวมกนัเป็นเสาคํา้ ด้านหลงั ของวดัปลกู ต้นเมเปิล้ ไว้เป็นจํานวนมาก บริเวณสวนของวดัจะได้เพลิน
เพลินกบักวางแสนเช่ืองท่ีจํานวนมีมาก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นสู ่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น เดนิทางสู ่วัดคิโยมิส ึหรือ วัดน า้ใส ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณเนิน

เขาฮิงาชิยามา่ เชิญด่ืม นํา้ศกัดิส์ิทธ์ิสามสาย อนัเกิดจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทือกเขา ณ วดัแหง่นีมี้

ช่ือเสียงด้วยห้องโถงกลางของวดัท่ีถกูจดัให้เป็นสมบตัแิหง่ชาต ิซึง่มีระเบียงไม้ท่ีสร้างย่ืนออกนอกตวั 

อาคารของวิหารโดยมีเสาคํา้ถึง 139 ต้น เป็นจดุชมวิวของตวัเมืองได้อยา่งกว้างไกลสดุตาจากนัน้ชม 

คินคาคูจิ หรือ ปราสาททอง (Golden  Pavilion) เดมินัน้เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศของ โชกนุโยชิมิส ึ

แหง่ตระกลูอาชิคางะ ผู้ โดง่ดงั มาจากภาพยนตร์เร่ือง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิคควิซงั ปราสาทนี ้สร้างขึน้

ใหมใ่นปี ค.ศ. 1955 หลงัจากท่ีได้  ถกู ไฟไหม้ไปเม่ือปี ค.ศ.1950 ซึง่ได้ถอดแบบจําลองโครงสร้างจาก

ของจริงในยคุศตวรรษท่ี  14 ตวัอาคารมี  3 ชัน้ ตวัเรือนเป็นสีทองจาก  ทองคําเปลว  จดุเดน่ของ

ปราสาทแหง่นีก็้คือ รูปหลอ่นกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลําธารใสสะอาดทําให้เกิด

ภาพสะท้อนผิวนํา้แสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทนัน้มีสวนญ่ีปุ่ นจดัแตง่ไว้อยา่ง

สวยงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่นาโงย่า เมืองท่ีเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัเป็นเมืองเอกของจงัหวดัไอ

จิมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นเข้าท่ีพกั นาโงย่า ณ NAGOYA CYPRESS GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีสาม นาโงย่า – ทะเลสาบฮามานะ – ลานสกีฟูจิเทน็ (ภูเขาไฟฟูจิ) - โอชิโนะฮัคไค – ทะเลสาบคา
วากุชิโกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําทา่นสู ่ทะเลสาบฮามานะ หรือ ทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบท่ีเคยเพาะพนัธุ์ปลาไหล

ท่ีใหญ่ท่ีสดุและมีช่ือเสียงในบริเวณนัน้และยงัเป็นจดุแวะพกัท่ีใหญ่ีท่ีสดุสําหรับนกัทอ่งเท่ียว และให้
ทา่นได้เลือกซือ้ของฝาก ขนมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุคือ พายปลาไหลท่ีแสนกรอบอร่อย เคยได้รับการแนะนํา
และออกรายการ ทีวีแชมป์เปีย้น 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกีฟูจิเทน็ ให้ทา่นต่ืนตาต่ืนใจกบัลานสกีหิมะอนัขาวโพลน ซึง่เป็นลานสกี
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อนัดบัหนึง่ของ จงัหวดัยามานาชิ สนกุกบัการเลน่หิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ กระดานเล่ือนหมิะ 
ทา่มกลางทศันียภาพธรรมชาตแิสนคลาสสิค  
หมายเหตุ : เดือนเมษายน เปล่ียนจากลานสกีฟูจิเทน็เป็นภูเขาไฟฟูจิแทน 
จากนัน้นําทา่นสู ่โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI)  บอ่นํา้ธรรมชาตกิบัความเล่ือมใสศรัทธาความ

เช่ือใน ภเูขาไฟศกัดิส์ิทธ์ิฟจีูยามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภเูขาไฟฟจีูท่ี

ไหลซมึลกึลงพืน้พิภพปฎิบตักิารซมึซบับริเวณท่ีลุม่ทําให้เกิดนํา้ซมึขงัขยายวงกว้างกลายเป็นบอ่ขนาด

ยอ่ม นํา้ในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกิดสะท้อนท่ีสวยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับ

การคดัเลือกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหลง่นํา้จากธรรมชาตท่ีิดีท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 

 สมควรแก่เวลา นําทา่นเข้าท่ีพกับริเวณ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ณ NEW STAR HOTEL 

YAMANAKAKO หรือเทียบเทา่ 

ค่ํา รับประทานอาหารค ่าในห้องอาหารของรีสอร์ท สุดสุด ! กับเมนูพเิศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่

อัน้ ! พกัผอ่นกบัการแช ่ออนเซ็น นํา้แร่ธรรมชาตผิา่นความร้อนใต้พิภพเพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยล้า

เลือดลมเดนิดีเสริมสขุภาพให้กระปร่ีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํา้มีนวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยูใ่นสภาพคงท่ีความอศัจรรย์แหง่การอาบนํา้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองทําให้มีผู้กลา่ววา่  => หาก

มาที่ญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน า้แร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถงึญ่ีปุ่น ! 

วันท่ีส่ี ทะเลสาบคาวากุชิโกะ– ล่องทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ– วัดอาซะกุซ่า – ช้อปป้ิงชินจู
กุ – ชิบะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ  ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี   โมโตฮาโกเน่ 

สู ่สถานีฮาโกเน่มาจิ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัท่ีอากาศแจม่ใสบนผืนนํา้ทา่นสามารถมองเห็น
เงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแหง่นี ้เกิดจากการก่อตวัของลาวาภเูขาไฟ
ฟจูิทําให้ปิดทางออกของนํา้ในทะเลสาบ  

 เปล่ียนบรรยากาศนําทา่น น่ังรถขึน้ชมหุบเขาโอวาคุดานิ หรือ บ่อแร่ก ามะถันเดือด ท่ีควนัพวยพุง่
ออกมาแยกเป็นบอ่น้อยใหญ่เตม็หบุเขาและบอ่นํา้แร่เดือดท่ีสามารถต้มไขใ่ห้สกุได้และไขท่ี่ได้จะมีสีด า 
เชิญลิม้ลองรสชาตคิวามอร่อย โดยเช่ือกนัวา่ หากได้รับประทานไข่ด ามหัศจรรย์ 1 ฟอง จะท าให้มี
อายุยืนยาวเพิ่มอีก 7 ปี  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้นําทา่นสู ่โตเกียว ศนูย์กลางท่ีสองแหง่นคร เดนิทางสู ่วัดอาซะกุซ่า วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของมหา
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นครโตเกียว เข้านมสัการขอพร เจ้าแมก่วนอิมทอง สมัฤทธ์ิซึง่มี ขนาด เล็กเพียง 5.5 เซนตเิมตร ณ 

ประตคูามินาริโมงิ ของวดัยงัมีความประทบัใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในโลก ท่ีมี

ความ สงู 4.5 เมตร และนํา้หนกั 130  กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแหง่ลม และ ฟ้าผา่ ซึง่เช่ือ

วา่เป็นเทพ เจ้าผู้คอยปกปักรักษา สนัตภิาพแหง่โลกนําความอดุมสมบรูณ์สูผ่ลผลิตข้าวของญ่ีปุ่ น ถ้ามี

เวลาขอเชิญเลือกชม–เชา่วตัถมุงคล เคร่ืองรางของขลงัศกัดิส์ิทธ์ิของ วดันีเ้พ่ือเป็นสิริมงคล  หรือเลือก

จะเดนิเลน่ตาม ถนนนาคามิเซะ ท่ีทา่นจะได้ ชม-ช้อป สินค้าของท่ีระลกึซึง่เป็นสินค้าพืน้เมืองญ่ีปุ่ น

มาก มายรวมทัง้เคร่ืองใช้คณุภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้า หรือทา่นเลือกจะชิม  ขนม

อร่อยสไตล์ญ่ีปุ่ นก็ยอ่มได้  

 นําทา่น ช้อปป้ิงชินจูกุ ต่ืนตาต่ืนใจกบับรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวท่ีคราคร่ําด้วยผู้คน
มากมาย และเทคโนโลยีทนัสมยัตลอดสองข้างทาง นําทา่นสมัผสับรรยากาศยา่นช้อปปิง้ช่ือดงัของ
ญ่ีปุ่ น ท่ีทา่นจะได้เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยสินค้าท่ีถกูตาถกูใจถกูเงินในกระเป๋า ชินจกู ุยา่นช้อปปิง้ท่ี
มีความเจริญอนัดบัหนึง่ของโตเกียวปัจจบุนัถกูขนานนามวา่ ศนูย์กลางท่ีสองแหง่นคร ศนูย์รวมร้านค้า
จดัแตง่อยา่งหรูหรานา่รักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าช่ือดงัเป็นท่ีนิยมทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือน ร้าน 100 เยน เทา่กนัหมด (ยงัไมร่วมภาษี 5%) มีทัง้เคร่ืองสําอางค์ ก๊ิฟช๊อป 
ขนม และสินค้าอ่ืนๆ  อีกมากมายท่ีทา่นสามารถเลือกซือ้เป็นของฝากกลบับ้านได้ในราคาสบาย 
กระเป๋า อิสระให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยเลือกซือ้สินค้าถกูใจ อาทิ สินค้าแบรนด์เนมดงั อปุกรณ์
อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิิตอล หรือสินค้าเอาใจคณุผู้หญิง เสือ้ผ้าแฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า 
เคร่ืองสําอางค์ย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE,  SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกวา่
เมืองไทย 

 ***อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

 จากนัน้นําทา่นเข้าท่ีพกั ชิบะ ณ  APA HOTEL MAKUHARI หรือเทียบเทา่ 

วันท่ีห้า ชิบะ – วัดนาริตะซัง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นสู ่วัดนาริตะซัง 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโต ท่ีได้สร้างขึน้อทุิศแดศ่าสนาพทุธให้กบั เทพเจ้าฟู

ดเูมียวโอะ ซึง่เป็น เทพเจ้าแหง่ไฟจดุเดน่ของวดัถือเป็นเทพชัน้สงูสดุของลทัธิชินกอน แกะสลกั และ

ถวายโดย โคโบไดจิ ตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแหง่นีมี้ผู้แวะเวียนเข้าสกัการะมากวา่ 10 

ล้านคนตอ่ปี  ภายในวดัมีสวนนาริตะซงั ในพืน้ท่ีกวา่ 165,000 ตารางเมตร เป็นสถานพกัผอ่นหยอ่นใจ
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ท่ีสวยงามร่มร่ืน และอากาศบริสทุธ์ิตลอดทัง้ 4 ฤด ู

 ***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

 สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางสู่สนามบินเพ่ือ
กลับกรุงเทพฯ 

13.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินท่ี ....... 
18.30 น. ถึงสนามบนิดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ 

เท่ียว ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ก าหนดการเดนิทาง :   22 – 26 มีนาคม 2558 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น 38,900 บาท 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  8,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
ก าหนดการเดนิทาง :   26 – 30 มีนาคม 2558 
        30 มีนาคม – 03 เมษายน 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น 40,900 บาท 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  8,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 
ก าหนดการเดนิทาง : 07 – 11, 11 – 15, 15 – 19, 19 – 23 เมษายน 2558 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ทา่น สอบถาม.- 

พกัห้องเด่ียว เพิ่มทา่นละ  8,500 บาท 
***ไม่มีราคาเดก็*** 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของ

เงนิสกุลเยน 
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อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเส้นทางและสายการบนิ ท่ีระบใุนรายการ  

 คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ทา่น / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เข้าชมตามสถานท่ีตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองทา่นละ  1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ คา่ขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กินทา่นละ 20 กิโลกรัม 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั  อาทิเชน่ คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากในรายการ  

 คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่ีเกินจากสายการบนิกําหนด  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  (กรณีลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเตม็รูปแบบ)  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าช่ัวคราวเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดนิทางไทย) 

 คา่สินนํา้ใจสําหรับมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, หวัหน้าทวัร์ 1500 เยน/คน/ทริป   

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ัง 
 กรุณาสํารองท่ีนัง่โดยการชําระมดัจํา ภายใน 3 วัน หลังจากส ารองท่ีน่ัง 

o เดือนมีนาคม ทา่นละ 15,000 บาท 

o เดือนเมษายน ทา่นละ 20,000 บาท 

 กรุณาชําระคา่ใช้จา่ยสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทําการ 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจํา  

 กรณียกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนัทําการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บริการ 100% ของราคาทวัร์ 

หมายเหตุ 
 กรณีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใด ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การยกเลิก หรือลา่ช้าของสายการ

บนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเหนืออํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตรา

ตา่งประเทศ  และจากการปรับขึน้คา่นํา้มนัของสายการบนิ  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเท่ียวได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยดึถือผลประโยชน์ของคณะ

ผู้ เดนิทางเป็นสําคญั และบริษัทฯ ยงัคงรักษามาตรฐานการบริการเชน่เดมิ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเม่ือทา่นเดนิทางไปพร้อมคณะ แล้วทา่นงดใช้บริการใด หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินคืน ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  

****รายละเอียดเก่ียวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย**** 
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพจิารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั 
ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยนัการมีคณุสมบตักิารเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ดงัตอ่ไปนี  ้

1. สิ่งยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ เชน่ เงินสด หรือ

บตัรเครตดิ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้สนมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู ่6 เดือน และมีหน้าหนงัสือเดนิทางท่ีไมมี่ตราประทบัอยา่งน้อย  3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตักิารพํานกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั  

4. เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และ

ไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  

 


