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-คร้ังหน่ึงในชีวติ...ข้ึนชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ  
-สัมผสัอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลดัชมทศันียภาพอนังดงามท่ีทะเลสาบอาชิ   
-ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนั ณ หุบเขาโอวาคุดานิ และชิมไข่ด า อายยุนื 7 ปี 
-ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) 
-ขาปูยกัษอ์นัเล่ืองช่ือ พร้อมน ้าจ้ิมรสเด็ด 
-ชอ้ปป้ิงจุใจ ในแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงั Shinjuku, Shinsaibashi ,RINKU OUTLET, AEON MALL 
-ถ่ายรูปกบัโคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” 
-นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัอาซะกุซ่า  
-ถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky Tree) หอคอยส่ือสารท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
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-ทดสอบนัง่รถไฟชินคนัเซน ท่ีวิง่ดว้ยความเร็ว 240 กม./ชม 
-กราบนมสัการ พระใหญ่DAIBUTSU แห่งเมืองคามาคุระ และท่ีเมืองนารา  
-เท่ียวเมืองหลวงเก่า เกียวโต เยีย่มชมวดัคิโยมิสึ  และศาลาทอง คินคะคุจิ 
-ชมปราสาทโอซากา้  ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง    (ดูทีท้่ำยโปรแกรม) 

วนัแรก   สนำมบินสุวรรณภูมิ – ฮำเนดะ (โตเกยีว)                                                                                                  (-/-/-) 

19.00น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 THAI AIRWAYS 

(TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก (หัวหน้ำทวัร์แนะน ำกำรเดินทำง) 
22.45น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG682 
 

วนัทีส่อง  ฮำเนดะ –  วดัอะซะกซุ่ำ – ศำลเจ้ำเมจิ - โตเกยีว – หอคอยโตเกยีวสกำยทรี - วดัอะซะกซุ่ำ – ชินจูก ุ      (-/L/D) 

06.55น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้...  

         ส ำคัญ!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก เนือ้สัตว์ พชื ผกั ผลไม้  
เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและปรับ 

08.30น. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว  น าท่านนมสัการ “เจ้ำแม่กวนอมิทองค ำ” ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ณ “วดัอะซะกุซ่ำ
แคนนอน” (Asakusa Kannon) วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัโต และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพรเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตร ไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” แขวนอยูอ่ยูโ่ดยมี “ถนนนำคำมิเซ” 
ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ 
และตบทา้ยดว้ยร้านขำยขนมท่ีคนญ่ีปุ่น มายงัวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนั เพื่อซ้ือขนมกลบัไปฝากคนท่ีบา้น...  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย น าท่านสู่   “ศำลเจ้ำเมจิ”... ศาลเจา้เมจิ (ญ่ีปุ่น: 明治神宮 Meiji Jingū ?)       เป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต 

สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เพื่ออุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระจกัรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจกัรพรรดิ
นีโชเก็ง พระพนัปีหลวง[1][2] ตั้งอยูใ่นเขตชิบุยะ กรุงโตเกียว จากนั้นน าท่านเดินเล่นยา่น “ฮำรำจูกุ” เป็นศูนย์
รวมของเด็กวยัรุ่น ท่ีแต่งหนา้ แต่งตวั กนัแบบท่ีเรียกไดว้า่หลุดโลก มาอวดโฉมกนั โดยในวนัอาทิตยเ์ด็ก เหล่าน้ี
จะมารวมตวักนั มีทั้งแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขอุาโนเนะน่ารัก ๆ เป็นสีสันใหก้บัถนนสายน้ีรับรองวา่ใครมี
โอกาสไดม้าท่ีฮาราจูกุละก็ไม่เบ่ือแน่นอน แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือดงัก็คงมี ถนนทาเคชิตะ ( Takeshita Dori ) และ
ถนนโอโมโตะซานโดะ (Omotosando) 
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  ไดเ้วลาเดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และเทคโนโลยีล ้ายุค
มากมาย….  
น าท่านถ่ายรูปคู่กบัหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก“โตเกียวสกำยทรี” (Tokyo Sky tree) เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2555 ท่ีผา่นมา... มีความสูง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตนัทาวเวอร์ท่ีนครกวา่งโจวของ
จีน ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร จากนั้น
พาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นน า”ย่ำนชินจูกุ” ท่ีถือว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัแฟชั่น
ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากร้านคา้มากมาย  เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสินคา้ มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดงั ๆ กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย 
กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO , KANEBO , SK II และ
อ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย และท่ีจะขาดไม่ไดเ้ลยก็ คือ ร้าน 100 เยน ซ่ึงสินคา้ทุกอยา่ง
ภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด ท่ีท่าน สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลบับา้นได้ ในราคาท่ีสบาย
กระเป๋า…. 

ค ่ำ     บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ทีพ่กั   TOYOKO INN, ROUTE INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วนัทีส่ำม  คำมะคุระ - ฮำโกเน่ - ทะเลสำบอะชิ - หุบเขำโอวำคุดำนิ - ออนเซ็น                                                      (B/L/D) 

เช้ำ  บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00น.   เดินทางสู่ เมืองคำมะคุระ เป็นเมืองเงียบเล็กๆ ทางตอนใตข้องโตเกียว เมืองน้ีเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากส าหรับ

นกัท่องเท่ียว หรือ จะเรียกไดว้า่เป็นเมืองเกียวโตทางตะวนัออกของญ่ีปุ่น 
วา่ได ้เพราะเมืองน้ีมี วดั ศาลเจา้ และอนุเสาวรียท์างประวติัศาสตร์มากมาย อีกทั้งยงัมีทะเลท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง 
ซ่ึงใกล้กับโตเกียวและโยโกฮาม่า….น าทุกท่านกราบนมสัการ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura 
Daibutsu, Great Buddha) คนส่วนใหญ่มกัจะรู้จกักนัในนาม Daibutsu ซ่ึงแปลตรงตวัไดว้า่ “พระพุทธองค์
ใหญ่” แต่นอ้ยคนท่ีทราบวา่ช่ือจริงของ Daibutsu ท่ี Kamakura องคน้ี์คือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida 
Nyoyurai) ตั้งอยู่ภายใน วดัโคโตกุอิน (Kotoku-in Temple) องคท่ี์เห็นในปัจจุบนัสร้างจากส าริด เสร็จเม่ือปี 
พ.ศ.1795 ความสูงรวมฐานอยูท่ี่ 13.35 เมตร เฉพาะตวัองคพ์ระนั้นสูง 11 เมตร น ้ าหนกัราว 122 ตนั ... อิสระให้
ท่านไดเ้ดินถ่ายรูป...โดยรอบวดั.ได้เวลาเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยม โดยเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ท่ีผูม้าเยือนสามารถช่ืนชมความงามแห่ง
ธรรมชาติ และดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีสันท่ีเบ่งบานตลอดทั้งปี มีทิวทศัน์ท่ีสวยงามหลากหลาย รวมไปถึง
ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย หลงัอาหารน าท่านลงเรือล่องทะเลสำบอะชิ ท่ีเกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ เกิดเป็นทะเลสาบห้า

แห่ง ท่ีโอบลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิชมวิวสวยของสองฟากฝ่ังทะเลสาบท่ีลอ้มรอบดว้ยขุนเขา  จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ 
“หุบเขำโอวำคุดำนิ” หรือ “หุบเขำนรก” ท่ีมีควนัพวยพุ่งฟุ้งกระจายออกมาจากรอยแยกของแผน่ดิน....ชม “บ่อ
น ำ้แร่” ท่ีอุดมไปดว้ยแร่ก ามะถนัท่ีสามารถท าใหเ้ปลือกไข่กลายเป็นสีด า ...พร้อมชิม “ไข่ด ำ” โดยเช่ือกนัวา่ เม่ือ
กินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวข้ึน 7 ปี ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้พื้นเมืองท่ีข้ึนช่ือ
มากมาย อาทิ สบู่ด า, แชมพูด า, โฟมล้างหน้าด า ซ่ึงล้วนเป็นผลิตภณัฑ์จากก ามะถนัท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่าบ ารุง
ผวิพรรณและเส้นผมใหดี้ รวมทั้ง “คิตตีไ้ข่ด ำ” ซ่ึงเป็น O-Top อยา่งหน่ึงของญ่ีปุ่น  

ค ่ำ    รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ขาปูยกัษ)์  
                   หลงัอาหารอิสระใหท้่านไดพ้กัผอ่นกบักำรแช่น ำ้แร่ (ออนเซ็น) สปาแบบฉบบัญ่ีปุ่นแทต้ามอธัยาศยั 
ทีพ่กั       TOMINOKO HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่  ภูเขำไฟฟูจิ – ทะเลสำบฮำมำน่ำ - รถไฟชินกนัเซน – นำโกย่ำ                                                              (B/L/D) 

 
เช้ำ  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท 
08.00 น. น าท่านสู่ ภูเขำไฟฟูจิ ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ีอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเลถึง 3,776 เมตร และเป็น สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของ

ชาวญ่ีปุ่นท่ีเช่ือกนัว่าเป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจา้ดงันั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานท่ีตอ้งห้ามส าหรับสตรีมานานนบั
ร้อย ๆ ปี น าท่านข้ึนชมความงามท่ี ชั้น 5 ของเส้นทางข้ึนเขา เชิญถ่ายรูปกบัวิวสวยมุมต่างๆ (ข้ึนอยู่กบัสภาพ
อากาศ วา่สามารถข้ึนไดถึ้งชั้นไหน)  

   
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่เมืองโอซากา้...ผา่น ทะเลสำบฮำมำน่ำ ทะเลสาบท่ีเพาะพนัธ์ุปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสุดในบริเวณนั้น 

อิสระให้ท่านไดช้มทิวทศัน์และเลือกซ้ือพายปลาไหลท่ีข้ึนช่ือเพื่อเป็นของฝากและทานเล่น....แวะให้ท่านได้
ทดลองนัง่รถไฟชินกนัเซน หรือเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของ “รถไฟหัวกระสุน” ท่ีมีความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร
ต่อชัว่โมง ซ่ึงเป็นท่ี 3 รองจากรถไฟของฝร่ังเศสและเซ่ียงไฮ ้(สถานีรถไฟชินคนัเซน สามารถเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม)  เดินทางสู่เมืองนาโกยา่……อิสระช้อปป้ิงที่สถำนีรถไฟนำโกย่ำ ภายในมีห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงัTAKASHIMAYA , BIG CAMERA เลือกชมและซ้ือสินคา้ มากมาย และอาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า,อุปกรณ์
ตกแต่งบา้น,อุปกรณ์เคร่ืองครัว,เส้ือผา้,เคร่ืองส าอาง หรือเลือกล้ิมลองอาหาร และขนมสไตล์ญ่ีปุ่น มีให้เลือก
มากมาย 
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ค ่ำ  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั  NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัที่ห้ำ   นำรำ – เกยีวโต – โอซำก้ำ                                                                                                                      (B/L/-) 

 
เช้ำ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00น.  เดินทางสู่เมืองนำรำ เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่น ชม“วัดโทไดจิ” วดัเก่าแก่เป็นแหล่งรวบรวม

ประวติัศาสตร์อีกแห่งหน่ึงท่ีมีผูค้นมากสักการะกันอย่างมากมาย วดัแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี 752 และยงั
เปรียบเสมือนประตูของเมืองนารา ภายในวดัแห่งน้ีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (Daibutsu) เพลิดเพลินกบัการให้
อาหารเหล่าฝงูกวางท่ีหาดูไดย้ากนบัร้อยท่ีอาศยัอยูภ่ายในวดัตามธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือ     วา่เป็นบริวารของ
เทพเจา้….. 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่ำย จากนั้นสมควรแก่เวลาเดินทางสู่” เมืองเกยีวโต” (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นเม่ือ 1,000 กวา่ปีมาแลว้ ก่อนท่ี

จะเปล่ียนเป็นเมืองโตเกียว วา่กนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยือนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมืองเก่าของญ่ีปุ่นถือวา่มา
ไม่ถึงญ่ีปุ่น....น าท่านเขา้ชม“วัดคินคะคุจิ หรือวัดพลับพลำเงิน” น าท่านชมบา้นพกัตากอากาศของโชกุน “อำชิ
คำงะ โยชิมิตสึ” จากการ์ตูนเร่ืองดงั “อิคคิวซัง เณรน้อยเจ้ำปัญญำ” ชมความงามของตวัศาลาทองท่ีตั้งอยูก่ลาง
น ้ า ความงดงามสีทองสะทอ้นลงผืนน ้ า ศาลาทองแห่งน้ีไดรั้บการยกย่องจากนกัประวติัศาสตร์ชาวองักฤษว่า
สร้างได ้ อยา่งกลมกลืนประณีตสวยงามไดส้ัดส่วนเป็นท่ีสุด จากนั้นน าท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดน ้ำใส” 
ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให้ท่านไดด่ื้มน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายท่ีไหลมาจากเทือกเขา ซ่ึงน ้ าแต่ละสายมี
ความหมายแตกต่างกนัคือ ท าใหมี้สติปัญญาเฉลียวฉลาด อายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ไดเ้วลาเดินทางกลบัสู่โอ
ซากา้ น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นช่ือดงั “ชินไซบำชิ” เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ขีดจ ากดับนถนนสายชอ้ปป้ิง ซ่ึงมี
ร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัเรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ 
รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมาย…(อำหำรค ่ำอสิระ)    

ทีพ่กั OGORA OSAKA MORIGUCHI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 

วนัที่หก ปรำสำทโอซำก้ำ – Wakayama – Aeon Shopping Center – ประเทศไทย                                                  (B/-/-)  

 
เช้ำ  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html
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08.30น. น าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” ป้อมปราการอนัน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ก าแพง
หินแกรนิตสูงชนัแสดงให้เห็นถึงความน่าอศัจรรยข์องฝีมือมนุษยใ์นอดีตดว้ยองคป์ราสาทท่ีสูงเด่น และยงัเป็น
จุดชมววิของเมืองโอซากา้ท่ีงดงามอีกดว้ย…..อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินช่ืนชมธรรมชาติบริเวณรอบปราสาท
โอซากา้   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองวะคะยะมะ เป็นศูนยก์ลางการคา้และเศรษฐกิจท่ีตั้งอยูท่างตอนเหนือ มี
แม่น ้า Kinokawa ไหลผา่น ก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิค ท่ี Wakayama Marina  เราสามารถมองเห็นววิ 
ทะเลท่ีกวา้งขวาง บา้นเมือง และสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ   ส าหรับสถานท่ีเป็นท่ีนิยมคือ ท่ี " Kuroshio ตลาด " 
คุณสามารถกิน และซ้ือ อาหารทะเล สดใหม่ ของญ่ีปุ่น และยงัมีผลไมส้ด และผกั ท่ีเก็บเก่ียวใน ฟาร์ม ทอ้งถ่ิน 
ใหเ้ลือกซ้ืออีกดว้ย 

      จากนั้นชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี AEON MALL RINKUSEN  ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง,
กระเป๋า,รองเทา้, เส้ือผา้ยี่ห้อต่างๆ และยงัมี “ร้ำน 100 เยน” สินคา้ท่ีมีคุณภาพดีแต่ราคาแสนถูก  (อาหารกลาง
กลางวนัอิสระ เพื่อใหไ้ม่ขดัจงัหวะในการชอ้ปป้ิง)  
****พร้อมกนั ณ จุดนัดหมำย (กรุณำตรงต่อเวลำ) น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินคันไซ.....**** 
 

 

วนัทีเ่จ็ด โอซำก้ำ – ประเทศไทย 

00.30น.  ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบินที ่TG 673 
04.20น.  ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทบัใจ…………. 

 

หมำยเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบักำรเปลีย่นแปลงของอตัรำ 
แลกเปลีย่น และสำยกำรบิน (โดยเฉพำะภำษีน ำ้มัน ซ่ึงมีกำรผนัผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมืองภัยทำงธรรมชำติแต่ 
ยงัคงจะรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรและค ำนึงถึงควำมต้องกำร ,ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ..... 
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อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผู้ใหญ่ 
(พกัห้องละ2ท่ำน) 

เด็กเสริมเตียง 
(พกัผู้ใหญ่2ท่ำน) 

เด็กไม่เสริมเตียง 
(พกัผู้ใหญ่2ท่ำน) 

พกัเดี่ยว ทีน่ั่ง 

28 กรกฎำคม – 03 สิงหำคม 49,900.- 47,900.- 45,900.- 9,900.- 25 

11 – 17 สิงหำคม 52,900.- 50,900.- 48,900.- 9,900.- 25 

29 กนัยำยน – 05 ตุลำคม 52,900.- 50,900.- 48,900.- 9,900.- 25 

 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางท่ีระบุในโปรแกรม ชั้นทศันาจร (ไป–กลบัทั้งคณะ)  
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่ารถ-รับส่ง น าเท่ียวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม         
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์่านละ 2,000 เยน ตลอดทริป 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์/ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์

 
 

 
 

หมำยเหตุ ***TG682-TG673  BKK-HND 22:45-06:55  KIX-BKK 00:30-04:20 

หมายเหต ุ
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน และไม่รบัผิดชอบ

ค่าต ัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ ซึง่ในกรณีนี ้ ทางบริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปคณะถดัไป หรือจดัหาคณะทวัรอื์่นใหถ้า้
ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิที์่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบ
ใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความ รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการเชน่ การนัดหยุด
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่
ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เป็นที่เรียบรอ้ย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และ บริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทั ฯไม่
อาจคืนเงินใหท้่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน  ทัง้บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนั่ง 
 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  
 ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
 แจง้ล่วงหนา้ 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท  
 แจง้ล่วงหนา้ 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท 
 แจง้ล่วงหนา้ 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีการคืนเงินท ัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วยหรือประสพอุบติัเหตุ จนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง และตอ้งมีระยะเวลา

ในการด าเนินการล่วงหนา้ 15 วนัท าการก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทัง้นี้
ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ  
 ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋วและอื่นๆท่านละ 15,000 บาท  

 

เอกสารท่ีลูกคา้ตอ้งเตรียมไปวนัเดินทาง 
จากการที่รฐับาลญ่ีปุ่น ประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศ ซึง่มีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูที้่จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผ่าน
การพิจารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดียวกบัผูที้่ย่ืนขอวีซา่กบัทางสถานทูตฯ)  
ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เชน่ ตั๋วเครื่องบินขากลบั หรืออื่นๆ 
สาหรบัรายละเอียดของเอกสารที่จะตอ้งใชใ้นการพิจารณาไดแ้ก่ 

(1) ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
(2) สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างที่พานักในประเทศ ญ่ีปุ่นได ้ (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) (3) ชือ่ 
ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญ่ีปุ่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น  
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลืออยู่อย่างนอ้ย 6  เดือน 
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย แลเขา้ขา่ยคุณสมบติัการพ านักระยะสัน้ 
3. ในข ัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูที้่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบติัที่จะ
ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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