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เกยีวโต - อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเกต็สึ – โอมิ ฮาจิมัง – ล่องเรือ – ทะเลสาบบิวะ 

ทาคายาม่า(ลติเติล้โตเกยีว) – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 
เจแปนแอลป์ – ชม!!!  กาํแพงหิมะ – กมุมะ 

สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – สวนฮิซุยามะ – โตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 
โอะไดบะ – ออิอนมอล์ 
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 อาบนํ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญี่ปุ่ นแท้ๆ   
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความชาํนาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
กําหนดการเดินทาง 

 
วันที่เดินทาง ราคาทัวร์ 

15 - 20 เม.ย. 2561 61,100.- 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ  

2000 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกทุกท่าน 

2330 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 622     

วนัที่สอง เกียวโต - อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึ – โอมิ ฮาจมิัง – ล่องเรือ – ทะเลสาบบิวะ 

0700 น.   ถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 
นาํท่านผา่นพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแลว้  
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ จงัหวดัเกียวโต นาํท่านเท่ียวชม อาราชิยาม่า สถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติของเมืองเกียว
โต เป็นสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของนกัท่องเท่ียว ทั้งชาวญ่ีปุ่ น และชาวต่างชาติ จะไม่ตอ้งไม่พลาดท่ีจะมี
เยือน นาํท่านเดินชม สวนป่าไผ่ ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมท่ีพดัเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดรําไรท่ีส่อลอด
ผ่านลงมา เกิดความงดงามตามธรรมาชาติท่ีหาชมได้ยากในปัจจุบนั จากนั้น ท่านจะได้สัมผสับรรยากาศของ
ธรรมชาติอยา่งใกลชิ้ด จากนั้น  นาํท่านชม สะพานโทเก็ตสึ เป็นสะพานท่ีมีความยาวร่วม 200 เมตร โดยช่ือของ
สะพานแห่งน้ีแปลว่า สะพานขา้มสู่ดวงจนัทร์ ส่วนเบ้ืองล่างของสะพานคือแม่นํ้ าโออิ ท่ีไหลมาจากตานํ้ าในภูเขา
อาราชิยาม่าท่ียงัคงความใสสะอาดมาตั้งแต่อดีต 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่เมือง โอมิ ฮาจมิัง ตั้งอยูใ่นจงัหวะชิงะ นาํท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของสองฝ่ังคลอง 
เพลิดเพลินกบัการชมและฟังเสียงนกต่างๆ ในฤดูใบไมร่้วงท่านสามารถชมใบไมเ้ปล่ียนท่ีแข่งกนัผลดัสีสลบักนั
อย่างสวยงาม และในฤดูใบไมผ้ลิท่ีน่ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีสามารถชมซากุระไดอี้กด้วย จากนั้นนําท่านชม 
ทะเลสาบบิวะ ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่ น  
จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พกั NAGAHAMA ROYAL หรือเทียบเท่า 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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***หลงัรับประทานอาหารคํ่าให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ้ าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ น
เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะทาํให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมี
สุขภาพดี และยงัช่วยผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สาม ทาคายาม่า(ลิตเติล้โตเกียว) – ทาคายาม่าจนิยะ – ซันมาชิซูจ ิ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  เมืองทาคายาม่า หรือท่ีเรียกอยา่งหน่ึงว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” ตั้งอยู่ในจงัหวดักิฟุ เมืองซ่ึง
มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวติัศาสตร์ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยธรรมชาติและ ทศันียภาพท่ีสวยงามมากมาย
ซ่ึงก่อให้เกิดแหล่งวฒันธรรมอนัลํ้าค่า ยาม่า จากนั้น นาํท่านชม ทาคายาม่าจินยะ อดีตจวนผูว้่าราชการของเมือง
ทาคายาม่า ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์ห้บุคคลทัว่ไปไดเ้ขา้ชมซ่ึงภายในอาคารหลงัปัจจุบนัน้ีแบ่งเป็นหลายห้อง 
เช่น ห้องพกั ห้องครัว ห้องอาบนํ้ า ห้องทาํงานและอีกมากมาย ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ีพาํนักของท่านคานาโมริ 
ผูป้กครองเมืองทาคายาม่า ก่อนจะตกมาอยูภ่ายใตก้ารดูแลของโชกุน โทคุกาว่า ในปี ค.ศ.1692 ไดใ้ชอ้าคารหลงัน้ี
เป็นท่ีทาํการรัฐบาลของตาํบลในสมยัเอโดะ ไม่ว่าจะเป็นการป่าวประกาศของทางการและการเรียกเก็บภาษี จน
เร่ิมตน้ในสมยัเมจิ จึงเปล่ียนมาเป็นท่ีทาํการเขตแทน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเท่ียวชมยา่นถนนเก่า ซันมาชิซูจ ิเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองท่ีมีคูเมืองลอ้มรอบและ
ถนนท่ียงัคงเป็นเอกลกัษณ์ โดยยงัเห็นไดจ้ากร้านคา้ขายของบนถนน 3 สายแคบๆ ของตวัเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์
อนัยาวนาน รวมทั้งวดัวาอาราม ศาลเจา้ และ รูปแบบของหมู่บา้นของชาวนา ชาวไร่ เม่ือคร้ังอดีตจึงถูกขนานามว่า
เป็น Little Kyoto ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก แบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นไดท่ี้น่ี โดยเฉพาะตุ๊กตา 
ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหนา้ ซ่ึงถึงว่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่า นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า 
ซ่ึงยงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือน
ธนัวาคม ค.ศ.1995 บา้นในสไตล์ กัสโช – สึคุริ ซ่ึงรูปแบบบา้นจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 
เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสอง
มือของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตล์น้ีว่า “กสัโช” มีผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงาม ณ ท่ีแห่งน้ี
แต่ละปีไม่ตํ่ากว่า 680,000 คนเลยทีเดียว 
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จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พกั TONAMI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
***หลงัรับประทานอาหารคํ่าให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นํ้ าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ น
เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะทาํให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมี
สุขภาพดี และยงัช่วยผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี เจแปนแอลป์ – ชม!!!  กําแพงหิมะ – กุมมะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงจะเปิดให้ข้ึน
ชมปีละคร้ัง นําท่านชมความอลงัการของ กําแพงหิมะ ขนาดมหึมา SNOW WALL ท่ีมีความสูงกว่า 10 เมตร 
ระหว่างการเดินทางนําท่านข้ึนกระเชา้รางไฟฟ้าสู่ สถานีบิโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้เวลา
ประมาณ 7 นาที จากนั้น นัง่รถบสัสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 55 นาที จาก
จุดน้ีเชิญท่านเก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศท่ีลอ้มรอบไปดว้ย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะ
ยาม่าท่ีสวยงาม ดว้ยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นท่ี 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ จากนั้น นาํท่านนัง่รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
ไฟฟ้าซ่ึงว่ิงลอดอุโมงคท่ี์มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที เพ่ือนเดินทางสู่ สถานีไดคันไบ ยอด
เขาทะเทะยาม่าอีกฟากหน่ึงของภูเขาเดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจ ชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงาม
ของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากนั้นเดินทางต่อดว้ยกระเชา้ขนาดใหญ่ ท่ีพิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ
สร้างความทา้ทายให้ผูท่ี้มาเยือนเจแปนแอลป์ไดต่ื้นเตน้เร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บนเทือกเขาแอลป์  
บ่าย นาํท่านนัง่กระเชา้รางไฟฟ้าลอดอุโมงค์สู่ เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ี

แห่งน้ีมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูก ชมทศันียภาพอนัมหัศจรรย ์เข่ือนแห่งน้ีมีความ
สูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี 
เฉพาะตวัเข่ือนใชเ้วลาในการสร้าง 4 ปี นาํท่าน เดินเทา้ขา้มสนัเข่ือนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อดว้ยการ
นัง่รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษ ลอดอุโมงคเ์ขา้สู่ สถานีโอกิซาว่า   
จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ที่พกั TSUMAGOI PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

**ให้ท่านไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ น เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้
ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะทาํให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมีสุขภาพดี และยงัช่วยผ่อนคลาย
จากความเหน่ือยลา้ให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั ** 
 
 
 
 

 
 

วนัที่ห้า สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ – สวนฮิซุยามะ – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ  มีภูมิทศัน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ท่ีเกิดจากเหตุการณ์ภูเขาไฟ
ระเบิดในปี 1783 ตั้งอยูช่ายแดนฝ่ังจงัหวดักุนมะ แต่นิยมท่องเท่ียวผา่นเมืองคารุอิซาว่า นอกจากจะไดช้มหินภูเขา
ไฟรูปร่างประหลาดแลว้ ยงัสามารถมองเห็นวิวของเมืองใกลเ้คียง และภูเขาไฟอะซามะ(Mount Asama)ในวนัฟ้า
โปร่งอีกด้วย และใจกลางสวนสาธารณะมีวดัทางพุทธศาสนาสําหรับสักการะเทพแห่งความเมตตา จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ สวนฮิซุยามะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองชิชิบุจงัหวดัไซตามะ มีช่ือเสียงเร่ือง ทุ่งดอก
ชิบะซากุระท่ีจะเตม็เนินเขาในฤดูใบไมผ้ลิ นาํท่าน ชมดอกชิบะซากุระ(Shibazakura) หรือดอกมอสสีชมพู(Pink 
Moss) (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) บานสะพร่ังกว่า 4 แสนตน้ จากหลายสายพนัธ์จดัวางเรียงกนัอย่างสวยงาม จนได้
ช่ือว่าเป็นเนินแห่งชิบะซากุระ บนเน้ือท่ีบริเวณเนินเขาประมาณ 11 ไร่ นอกจากน้ียงัมีตน้ซากุระอีกหลายสายพนัธ์
ประมาณ 1,000 กว่าตน้ให้ชมกนัดว้ย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว ศูนยก์ลางแห่งวฒันธรรม โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น มี
ระบบการปกครองแบบพิเศษซ่ึงรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั และเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหน่ึง ตั้งอยูบ่ริเวณภาคคนัโตของญ่ีปุ่ น และยงัเป็น
ท่ีตั้งของพระราชวงัอิมพีเรียลอีกดว้ย ซ่ึงในอดีตโตเกียวนั้นถูกเรียกว่าเอโดะ ซ่ึงแปลว่าปากแม่นํ้ า แต่ภายหลงัเม่ือ
กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศในปี 1868 จึงถูกเปล่ียนช่ือว่าโตเกียว หรือเมืองหลวงทางตะวนัออกนัน่เอง 
จากนั้น นาํท่านสู่ ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ ย่านชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงมาก ท่านจะไดพ้บกนัสินคา้ยี่ห้อแบรนด์เนม ต่างๆ 
มากมาย อาทิ เส้ือผา้สุภาพบุรุษ, สุภาพสตรี, รองเทา้, เคร่ืองสาํอางค ์ฯลฯ อิสระให้ท่านจบัจ่ายเลือกซ้ือของท่ีระลึก
อยา่งจุใจ และเร่ืองซ้ือสินคา้หลากหลายชนิด ท่ีร้าน100 เยน 

คํา่  อิสระอาหารคํา่ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
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จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พกั ROSE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
 

 

 

 

 
 
 

วนัที่หก โอะไดบะ – อิออนมอล์ – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ โอะไดบะ เมืองใหม่ท่ีเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมีสะพาน 
RAINBOW BRIDGE เป็นตวัเช่ือมระหว่างฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอะไดบะ ซ่ึงนบัว่าเมืองใหม่โอะไดบะนั้นไดท้าํ
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในดา้นต่างๆ เช่น ศูนยป์ระชุมนานาชาติ โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ และสวนสาธารณะ 

เป็นตน้ ประกอบกบัเป็นทางผา่นจากตวัเมืองไปสนามบินนานาชาตินาริตะ ทาํให้โอะไดบะแห่งน้ีเป็นเมืองท่ีขยาย
ออกมาเพ่ือต่อยอดความเจริญของโตเกียว นาํท่านสู่ ODAIBA LIBERTY รูปป้ันอนุสาวรียเ์ทพีเสรีภาพ ซ่ึงจาํลอง
แบบเหมือนจริงมาจากสหรัฐอเมริกา นาํท่านสู่ กันดั้ม ฟร้อนท์ โตเกียว หุ่นกนัดั้มท่ีถูกสร้างใหม่ในมาตราส่วน 
1:1 และเป็นหุ่นยนตสู์งใหญ่ท่ีสามารถเคล่ือนไหวไปมา เพ่ือดึงดูดนกัท่องเท่ียวให้เขา้มาถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกไดอี้ก
ดว้ย (ข้ึนอยู่กบัตารางเวลาการแสดงโชว์) และในชั้น 7 (ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 1,000 เยน) ของอาคาร DIVER 
CITY เป็นสวนสนุกเลก็ๆ กนัดั้มอีกดว้ย 

กลางวนั   อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์  เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เน่ืองจากตั้งอยู่

ใกลก้บัสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 
150 ร้านจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย 
เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ซ่ึงบาง
ร้านไม่ตอ้งเสียภาษีสินคา้สําหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย จาํหน่ายอาหาร
หลายประเภท เช่น ร้านกาแฟ และศูนยอ์าหาร สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ 

1725 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 677 
2155 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ีองบิน 

ผูใ้หญ่ 61,100.- 41,100.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 61,100.- 41,100.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 61,100.- 41,100.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 59,100.- 39,100.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิม่ท่านละ 10,900.- 10,900.- 
 
 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจีํานวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีนํ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และท่านตอ้งชาํระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพ่ิม  
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ทําการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวสําหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 
 
**  สําหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพาํนักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

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

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีทาํงาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์ หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้เอกสาร

เป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ยื่นวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านทาํงานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทาํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
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4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร
ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
 
เงือ่นไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมัดจาํเป็นจาํนวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมัดจาํเป็นจาํนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทําการจอง หากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 

มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  
 
การยกเลิกและการคนืเงนิ 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจาํ 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากทําการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการ
พาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นนั้น และสามารถพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน
15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจาํเป็น 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 ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหว่างท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงนิ) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท่ี์จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางทอ่งเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงนิคนื ในกรณีทีท่่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันทีท่างทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่
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เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

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


