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ก ำหนดกำรเดินทำง 

28 ธนัวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 “หยุดวนัปีใหม่” 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 
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วนัศุกรท์ี ่28 ธนัวาคม 2561 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.30 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23.55  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 642 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัเสารท์ี ่29 ธนัวาคม 2561 (2) สนามบนินาริตะ – วดันาริตะ – วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

07.35 ถงึ  สนามนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอาทติย์อทุยั ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ... นาํท่านเดอนทางสู่ “วดันาริตะซนั” ต้ังอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับ

ความนิยมอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักด์ิสทิธิ์ เลือกซ้ือ 

“เคร่ืองราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสนิค้าพ้ืนเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง ... นาํท่านชม “วดัเซ็น

โซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร   ให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้า

แม่กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึง

มีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า 

แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่มญ่ีปุ่ น 

หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่  “ชินจูกุ ” ย่านแห่งความเจริญอนัดับหน่ึงของกรุงโตเกยีว  ท่านจะได้พบกบั

ห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนับเป็นพัน  ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่  ถอืเป็นจุดที่นัดพบ

ยอดนิยมอกีด้วย  เชิญท่านเลือกชมสนิค้ามากมาย  อาทเิช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ , IPOD, 

MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า , รองเท้าแฟชั่นทนัสมัย  และ

เคร่ืองสาํอาง เป็นต้น “ชินจูกุ” หมายถงึ “ที่พาํนักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อเิอยะสึ ได้มีคาํสั่งให้สาํรวจ

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG642 23.55-06.15+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินนาริตะ – วดันาริตะ – วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

 SHINAKAWA PRINCE HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- ✓ ✓  

 
วนัที่สาม 

ฮาโกเน่ – ลอ่งเรือโจรสลดั – โอวาคุดานิ (รถบสั) – กิจกรรมลานสกี 
✓ ✓ HTL 

 HANA ISAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ..บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์” 

วนัที่สี่ 
หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจ ิ

✓ ✓ HTL  
 GUJO HACHIMAN  HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
เกียวโต – ศาลเจา้ฟชิูมิ อนิาริ – วดัคิโยมิส ึ– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 OSAKA DAIICHI HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ  

สนามบินสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 
✓ - - 
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ย่านน้ีตามคาํขอของพวกพ่อค้าและต้ังเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สดุ

ในสมัยน้ัน มีทั้งโรงนํา้ชา ร้านค้า โรงเต๊ียมและหอคณิกาอกีกว่า 50 แห่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร “ROKKASEN” บริการ

ท่านด้วยบุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่ น ร้านดังจากรายการ TV 

CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ 

อาท ิเช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสนัสไลด์

อย่างดี เน้ือไก่ผกัสดต่างๆ เพ่ือนาํมาย่างที่โตะ๊เคร่ืองเคียงเป็น ผกั

สด สลัดผกั และผกัดองต่างๆแบบญ่ีปุ่ น ข้าวสวย พร้อมซปุชนิด

ต่างๆอาท ิสาหร่าย ซปุไข่ ให้ทุกท่านเลือกรับประทานอย่างจุใจ 

            ทีพ่กั  SHINAKAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัอาทิตยท์ี ่30 ธนัวาคม 2561 (3)  ฮาโกเน่  – ล่องเรือโจรสลดั – โอวาคุดานิ (นัง่กระเชา้) – กิจกรรมลานสกี  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่  “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟฟูจิ  เป็นฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซกุซ่อน

อยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่นํา้ฮายากาวะกบัซคุุโมะไหลมาบรรจบกนัถงึ 16 แห่ง นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศ

ของการเดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลดั ” ที่ “ทะเลสาบอาชิ ” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่เกดิจากการ

ระเบิดของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอกีแห่งหน่ึงด้วย อสิระ

ให้ท่านช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย ... 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  หลังจากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” (โดยการน่ังกระเช้า) หุบเขานรกที่เกดิขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของ

ภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทาํให้เกดิควันและบ่อนํา้ร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํา้และควันเหล่านี้จะมี

ส่วนผสมของกาํมะถนัที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุดขึ้นมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สกุได้

และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็นสดีาํ โดยกล่าวกนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลย

ทเีดียว ... นาํท่านเดินทางสู่ “ลานสก”ี  ที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สมัผสัปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสมัผสั 

อสิระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทกึภาพความประทบัใจกบัลานสกขีนาดใหญ่ที่ อสิระเลือกเล่นกฬีาเมือง

หนาวนานาชนิด ทั้ง สกหิีมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอธัยาศัย 

(***พเิศษ*** รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเลือ่นหิมะส าหรบัทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณส์กี สโนวบ์อรด์

และชดุสกี ฯลฯ) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์** 

            ทีพ่กั  HANA ISAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเชือ่กนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีขึ้ น** 
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วนัจันทรท์ี ่31 ธนัวาคม 2561 (4)  หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า ” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต ” เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบ

เขาที่เตม็ไปด้วยบ่อนํา้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกฟุิ เมืองซ่ึงมีป่าไม้อดุม

สมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม...จากน้ันนาํท่าน

เดินทางสู่ “ซนัมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสาย

เลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว กย็ังเตม็ไปด้วยร้าน ขาย

ของต่างๆมากมาย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นาํท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ต้ังอยู่ในหุบเขาสงูห่างไกลความเจริญ ทาํให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กชัโช่ สคุุริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 

60 องศาคล้ายการพนมมือ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อกีด้วย อสิระให้ท่าน

เลือกซ้ือสนิค้าพ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลงซ่อนตัวอยู่ในบ้านกชัโช่ได้อย่างกลมกลืน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

            ทีพ่กั  GUJO HASHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเชือ่กนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีขึ้ น** 
 

วนัองัคารที ่01 มกราคม 2562 (5)   เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – วดัคิโยมิซึ – โอซากา้ – ชินไซบาชิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต ” เกยีวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น  เป็นสถานที่ต้ังของพระราชวัง

จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอืน่ๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธต่ิางๆ และวัดเป็นจาํนวนมาก ...  

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ” อนัโดดเด่นด้วยเสาโทริอนัิบหม่ืนคู่ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาภายใน

บริเวณศาลเจ้ามากมายจนเป็นอโุมงค์เสาโทริอ ิด้วยจาํนวนเสาโทริอทิี่มีมากมายหลายขนาดต้ังเรียงรายกนัเป็น

ทวิแถวจึงนับรวมความยาวของอโุมงค์โทริอน้ีิได้ทั้งหมดถงึ 4 กโิลเมตร ศาลฟูมิอนิาริ หรือศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอก

ขาว สร้างขึ้นโดยชาวนา เพ่ือบูชาสนัุขจ้ิงจอกที่เช่ือกนัว่าเป็นฑตูส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเกบ็เกี่ยวพ้ืนที่

บริเวณนี้จะมีนํา้อดุมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ และเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกมีคุณภาพดีอกีด้วย 
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เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย   จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซงุนาํมาวางเรียงกนัและได้รับ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง นาํท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสทิธิ์และด่ืม “นํา้ศักด์ิสทิธิ์สามสาย ” ที่เช่ือว่า

เมื่อด่ืมแล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “ชื่อเสยีง เงินทองและสขุภาพ ” อสิระกบัการเลือกซ้ือของที่

ระลึกพ้ืนเมืองเกยีวโตบนถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเนง็ ซากะ ” 

เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่ น พวงกุญแจ พัดญ่ีปุ่ นลาย

ซากุระ ฯลฯ กส็ามารถหาซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั ... จากน้ันนาํท่านเดินทาง

สู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบั

การช้อปป้ิงไร้ ขีดจาํกดักบัสนิค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋า

น่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สนิค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา 

Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั  OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 

วนัพุธที ่02 มกราคม 2562 (6) ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ   

      สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ของเมืองโอซาก้า  

ถอืเป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทพัคน

สาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อทุยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง 

ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทางอาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่

ยิ่งใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน  ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่   “เอออน  พลาซ่า” ช้อปป้ิงกนัต่อที่  “เอออน ช้อปป้ิง 

พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสนิค้าชั้นนาํนานาชนิด อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี 
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“ร้าน 100 เยน” สนิค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ  

“เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ 

17:35  ออกเดินทางจากสนามบิ นคนัไซ โดยเทีย่วบนิ TG 673 

21:25  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่ 30 ท่านข้ึนไป*** 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 73,900.- 70,900.- 67,900.- 12,000.- 

 
***กรณีมตีั๋วเครือ่งบนิแล้วลดท่านละ 30,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข้์างต้นยงัไมร่วมค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าดื่มวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)ส าหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 
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กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจาํนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ 

เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใน  

การเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปน้ี 

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น  

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ  

4.  กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทาํงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสือเดินทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่าน้ัน  

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


