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กําหนดการเดนิทาง 

มีนาคม 61 19 – 23 / 26 – 30 ม.ีค. 61  47,999 .- 
เมษายน 61 2 – 6 เม.ย. 61 48,999 .- 

 
วนัแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
21.00 น.             คณะพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C   
                           สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

   
วนัท่ีสอง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์(สนามบินนาโกย่า) – ปราสาทนาโกย่า (ภายนอก) – 

หมู่บ้านนินจาอิงะ(รวมค่าเข้า) – เทศกาลแสงสี Nabana no sato inlumination (รวมค่าเข้า) – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 
                                (-/อาหารเทีย่ง/ อาหารเยน็) 
  

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมท่ีพกั 
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ 
(สนามบินนาโกยา่) – ปราสาทนาโกยา่(ภายนอก) – หมู่บา้น
นินจาอิงะ(รวมค่าเขา้) –  เทศกาลแสงสี Nabana no sato 

inlumination (รวมค่าเขา้) - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

   

NAGOYA TOKYU REI 
SAKAE HOTEL   

หรือเทียบเท่า 

3 
หมู่บา้นชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ  
 

   
UENO FLEX HOTEL IGA 

หรือเทียบเท่า 

4 
อาราชิยาม่า –  สวนป่าไผ่ – สะพานโทเกต็สเึคียว – วัดคิโยมิส ึ

(รวมค่าเข้า) – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้ งจอกฟูชิมิอนิาริ –  ชินไชบาชิ 
   

OSAKA FUJIYA HOTEL   

หรือเทียบเท่า 

5 
ปราสาทโอซากา้ (ภายใน) –  ริงก ุเอา้ทเ์ลท็ – สนามบินคนัไซ 
(โอซากา้) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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  00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า) ประเทศญ่ีปุ่น    
โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 644   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

   07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า)   ประเทศญ่ีปุ่น                
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (1)   
นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า (ภายนอก) ปราสาทนาโกยา่เป็นสัญลกัษณ์ของนาโกยา่ ก่อสร้างโดยโชกุน 
โทกงุาวะ อิเอะยาสุในปีค.ศ. 1612 มีรูปสลกัปลาหวัเสือทองคาํ “คินชะจิ” ท่ีมีช่ือเสียง (เป็นรูปสลกัชะจิหุม้ทอง
เพียงหน่ึงเดียวในญ่ีปุ่น) ตวัปราสาทถูกบูรณะข้ึนใหม่ในปีค.ศ.1959 เพิ่มความงดงามภายนอกและจดัแสดง
ส่ิงของมากมาย พื้นท่ีบางส่วนของ “วงัฮมมารุ โกะเตน็” ซ่ึงเป็นท่ีพกัของเจา้ของปราสาทและใชต้อ้นรับแขก
ในสมยัก่อน ไดถู้กบูรณะใหม่และเปิดใหเ้ขา้ชมตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นสถาปัตยกรรมไมแ้บบดั้งเดิม มีภาพวาด
บนผนงัห้องแต่งแตม้สีสันให้วิจิตรเป่ียมดว้ยความสง่างาม ให้ท่านไดเ้ดินชมบรรยากาศและถ่ายภาพไดอ้ยา่ง
สวยงาม  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ(รวมค่าเข้า) ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีตหอ้งแสดง
นิทรรศการ 2 ห้องสาํหรับจดัแสดงของสะสมท่ีเก่ียวกบัการเป็นนินจารวมถึงงานเขียนโบราณพร้อมกนัอาวุธ
นินจาประเภทต่างๆไวใ้หน้กัท่องเท่ียวไดช้มดว้ยอีกทั้งยงัมีการแสดงโชวท่ี์น่าต่ืนตาต่ืนใจรวมถึงหากใครอยาก
ลองเป็นนอนจาดูสักคร้ังก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกดว้ย นาํท่านเดินทางสู่ เทศกาลแสงสี Nabana no sato 

inlumination (รวมค่าเข้า) ณ สวนนาบะนะ ซาโตะธีมพาร์คสวนดอกไมท่ี้มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล
สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปีไฮไลท์!!!ในช่วงฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะ
ไดรั้บความนิยมมากเป็นพิเศษเน่ืองจากมีการประดบัไฟขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นอิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลิน
กบัการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light)หรือการประดบัไฟในนํ้ า 
(Water Illumination) จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี ย่านซาคาเอะ เป็นยา่นธุรกิจการคา้มีหา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ 
หรือ เมืองใตดิ้น (central park) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านต่างๆเช่นร้านเส้ือผา้แฟชัน่,ร้านของใชก้ระจุกกระจิก, ร้านซา
ลอนความงามเป็นตน้ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ  

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   (2)  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  NAGOYA TOKYU REI SAKAE HOTEL  หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีสาม         หมู่บ้านชิราคาวาโกะ– ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ                                    

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (3)             (อาหารเช้า/อาหารเทีย่ง/ อาหารเยน็) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากคาํว่า กสัโช ซ่ึง
แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้น
มีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่
ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 

   เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (4)   
นาํท่านสู่เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) เมืองเก่าแก่อยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนาน
นามไวว้่าเป็น ลิตเต้ิลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษไ์วซ่ึ้งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ บา้นเรือนสร้างข้ึนดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายเุป็นร้อยๆ
ปี มี วดั ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ท่ีคึกคกัเตม็ไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมยั และมีสภาพธรรมชาติอนัอุดม
สมบูรณ์ จากนั้นนาํท่านเดินชมความงาม เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ตั้งแต่สมยัเอโดะถึงสมยัเมจิ บริเวณน้ีไดถู้ก
พฒันาให้เป็นเมืองการคา้ และร้านคา้ชายคาบา้นบนถนนเก่าแก่แห่งน้ี พื้นท่ีทั้งหมดไดรั้บเลือกให้เป็นเขต
ติดต่อทางวฒันธรรมท่ีสาํคญั คลองไหลผา่นชายคาของบา้นพ่อคา้ดว้ยหนา้ต่างท่ีเป็นตารางและโรงเก็บสาเก
จาํนวนมาก ทางเขา้ตกแต่งดว้ยลูกบอลของใบสน มีสัญลกัษณ์เก่าแก่มากมายในร้านจาํหน่ายสาเกและทาคา
ยาม่า อีกทั้งยงัมีร้านคา้ท่ีคุณสามารถชิมไวน์และสาเก รวมถึงร้านจาํหน่ายสตูเน้ือววัท่ีคุณสามารถรับประทาน
ขณะเดินไปดว้ย  เพลิดเพลินกบัเมืองขนาดใหญ่ ในเดือนมกราคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ จะมีการเปิดหอ้งเกบ็ไวน์
ชั้นใตดิ้นสําหรับสาธารณะชนและนาํสาเกและไวน์มาให้ไดชิ้มดว้ย ดงันั้นมนัเป็นจุดหมายปลายทางในฤดู
หนาวท่ียอดเยีย่ม ในฤดูใบไมผ้ลิคุณสามารถสนุกกบัดอกซากุระบานในทิวทศัน์เมืองของญ่ีปุ่น สาํหรับของท่ี
ระลึก คุณสามารถซ้ือซารุโบโบะ ตุ๊กตาลูกลิง ซ่ึงมีหลากหลายชนิดเพื่อปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย ดงันั้นคุณสามารถซ่ือ
มนัเพื่อความโชคดี  

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   (5)  

   นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั   UENO FLEX HOTEL IGA หรือเทียบเท่า  
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วนัท่ีส่ี               อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคยีว – วดัคโิยมิสึ  – ศาลเจ้าเทพเจ้าจิง้จอกฟูชิมิอินาริ –  ชินไซบาชิ 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม   (6)       (อาหารเช้า/ อาหารเท่ียง/ อาหารเยน็) 
นาํท่านเดินทางสู่  อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต ตวัเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคกั
มากในช่วงวนัหยุด มีทั้ งร้านคา้ ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเ้ร่ือยๆ นําท่านชม  
สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเส้นทางเดินเลก็ๆท่ีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นหรือข่ีจกัร
ยายผา่นกไ็ด ้ใหบ้รรยากาศท่ีแปลกและหาไดย้าก อิสระใหท่้านเดินชมความงามยามท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวั
ป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่าง ประกอบกบัมีลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา ดู
สวยงามและให้บรรยากาศโรแมนติกยิ่งนกั บริเวณใกล้ๆ  จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองท่ีทาํมาจากตน้ไม ้เช่น 
ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือสานจากไผ ่จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Br idge)
หรือนิยมเรียกวา่ Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของอาราชิยาม่า สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่ง
มากเพราะดา้นหลงันั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้าท่ีทั้งสองฝ่ังมีแนบตน้ซากรุะเรียงรายเรียบแม่นํ้า
ไปเร่ือยๆ ทาํใหเ้ป็นจุดชมซากรุะท่ีสวยงามอีกจุดหน่ึง เดินทางกลบัสู่ 

   เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (7)  
จากนั้นนาํท่านชม “วดัคโิยมิสึ” หรือ“วดันํา้ใส” เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั 
ใชว้ิธีการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐาน
ของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร่ํารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของ
วดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก 
รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แขง็แรง จากนั้นเดินตามทาง สมัผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ นาํ
ท่านสู่ “ถนนกานํ้าชา”(KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึน
ช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น กิมจิ ญ่ีปุ่นหลากสีสนั ท่ีมาจากธรรมชาติ สาํหรับคนท่ีชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง 
หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ท่ีข้ึนช่ือไม่แพจ้งัหวดัชิชูโอกะท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต 
สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา, พดัญ่ีปุ่น  หลงัจากนั้นนาํท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi 
Inar i Shr ine) เป็นศาลเจา้ช่ือดงั ท่ีนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือ
ประตูศาลเจา้ท่ีเรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริท่ีเรียงรายกนัเป็นอุโมงคสี์
แดงน้ีเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ชินไซบาชิ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ 
SHOPPING ท่ีใหญ่ท่ีสุดของนครโอซากา้ ทั้งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั้งถูกและ
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แพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านคา้มากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เส้ือผา้ เคร่ืองสําอาง 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซ่ึงเป็นถนนท่ีรวม
ร้านอาหารช่ือดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของเมืองโอซากา้ท่ีท่าน
ไม่ควรพลาด! และสัญลกัษณ์ของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร   (8)   
นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพกั  OSAKA FUJIYA HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า          ปราสาทโอซาก้า (ภายใน) –ริงกุ เอ้าท์เล็ท – สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (9)       (อาหารเช้า/ อาหารกลางวนั / -) 
นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ภายใน) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิ
เดโยชิ ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทแบ่งเป็น 5 
ชั้น โอบลอ้มดว้ยกาํแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พร้อมทั้งบนัทึกความงามในมุมท่ีท่าน
ประทบัใจ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (10) 
     หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั ริงกุ เอ้าท์เล็ท แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้

แบรนดญ่ี์ปุ่นหลากหลาย ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัและรองเทา้  
  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า 

  17.25  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบินไทย   เทีย่วบินที ่TG 673 
  22.00  ถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กับลูกค้าเป็นสําคญั *** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่าง  ๆดงันี:้ 
1.   โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100%  ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปล่ียนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน             

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2.  เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน โรงแรมที่พกัจึงอยู่ค่อนข้างไกล จากตัวเมืองโอซาก้า พอสมควร ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้

ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขายค่ะ 
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*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนทาํการออกตัว๋ มฉิะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใด  ๆทั้งส้ิน *** 

 
อัตราค่าบริการ 

 

เดือน   19 – 23 / 26 – 30 มี.ค. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 
47,999 .- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 
 
 

เดือน   2 – 6 เม.ย. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มีราคาเดก็ 
48,999 .- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 
 

*** เดก็อายุตํา่กว่า 2 ปี ราคา 10,900 บาท *** 
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ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. นํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย TG  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินนาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการส่ัง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน  ต่อ 1 ท่าน
ตลอดทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบกํากับภาษี) 

4. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 
3)ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู ่4)สําเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผู ้ด ําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํ
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ชาํระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต่็อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ี

สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
หมายเหตุ 

– กรุณาส่งแฟกซ์สาํเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือพนกังานขายท่ีติดต่อดว้ยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
– ส่งสาํเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 
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การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทางตํ่ากวา่  35 ท่าน (ผูใ้หญ่) โดยบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไว้

แลว้ทั้งหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่วีตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่วเท่าน้ัน   

9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีนํ้ามันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีนํา้มันตามสถานการณ์ดังกล่าว   

 
เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิม
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั 
หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยนัการมคุีณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น มดีงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
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(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติั

ท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 


