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ก ำหนดกำรเดินทำง 

30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9” 

07– 12 ธนัวาคม 2561 “หยุดวนัรฐัธรรมนูญ” 

21– 26 ธนัวาคม 2561 “เทศกาลคริสมาสต”์ 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

19.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

22.30  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2) สนามบนินาริตะ – สวนสนุกโตเกียวดิสนยีแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

 
06.10 ถึง  สนามนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั  ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง  พร้อมตรวจเชค็

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ... นาํทา่นเดินทางสู่  “โตเกียว ดิสนยีแ์ลนด์” ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย  ที่มี

ผู้เข้าชมมากกว่า  17 ล้านคนต่อปี  สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  ที่แบ่งออกเป็นโซน  เพลิดเพลินกบั  

“Adventure Land” ที่นาํทา่น ผจญภัยกบัการล่องเรือโจรสลัด  “Pirates of the Caribbean” นาํชมดิสนีย์แลนด์  

รถไฟ “Western River Railroad” ปีนบ้านต้นไม้ “Swiss  Family Treehouse” สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ  

มากมายยัง “Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่  “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกบั  “Splash 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินารติะ – สวนสนุกโตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์– ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  
- - ✓  

 
วนัที่สาม 

วดัอาซากสุะ – ฮาโกเน่ – ลอ่งเรอืโจรสลดั – โอวาคุดานิ (รถบสั) 
✓ ✓ HTL 

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ..บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์” 

วนัที่สี ่

ภเูขาไฟฟจู ิหรอื ฟจูเิทน็ สก ีรสีอรท์ – หมู่บา้นอยิาชิโนะ ซาโตะ  

ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า ✓ ✓ ✓ 

 CYPRESS NAGOYA  HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
เกยีวโต – วดัคนิคาคุจ ิ– วดัคโิยมิส ึ– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ  

สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 
✓ - - 
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Moutain” น่ังเรือผจญภัยบนผ  าสงูชันในโซน  “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสงิ  “Hunted Mansion” อนัน่า

กลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  “Pooh’s Hunny Hunt” จากน้ันสนุกกนัต่อในโซน  “Fantasy 

Land” เพลิดเพลินกบัการแต่งกายชุดประจาํชาติของตุก๊ตาตัวน้อยๆกบั  “It’s A Small World” ผจญภัยไป

กบั “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน  “Toon Town”  กบับ้านของเหล่า

การ์ตูนของดิสนีย์  “Minnie House” บ้านแสนน่ารักของมินน่ี  หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้านต้นไม้

ชองชิบกบัเดล  

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัเครือ่งเล่นมากมาย 

บ่าย  สนุกกนัต่อกบัเคร่ืองเล่นมันส์ๆ โซน  “Tomorrowland” สนุกสดุเหว่ียงกบัรถไฟตะลุยอวกาศใน  “Space 

Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกบั  “Star Tour” สนุกกบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่าสดุของ

โตเกยีว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกบัเพ่ือนด้วยปืน  เลเซอร์สดุไฮเทค  จากน้ัน ช้อป

ป้ิงกบัสนิค้าลิขสทิธิ์เฉพาะโตเกยีวดิสนีย์  ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านที่  

“World Bazaar”(Electric Parade) ชมขบวนพาเหรดสดุอลังการ  “Tokyo Disneyland Electric Parade 

Dreamlight”ของเหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้ เมาส์ มินน่ีเม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล  โ ดนัลดักค์ หมีพูลและผอง

เพ่ือน ปีเตอร์แพน  สโนว์ไวทก์บัคนแคระทั้งเจด็  ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ  ของดิสนีย์  นาํทา่นชม

ขบวนพาเหรดสดุอลังการ  “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” ของเหล่าการ์ตูนมากมาย  มิกกี้

เมาส ์มินน่ีเม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล  โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพ่ือน  ปีเตอร์แพน  สโนว์ไวทก์บัคนแคระทั้ง

เจด็ ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆ  ของดิสนีย์…จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่  “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญ

อนัดับหน่ึงของกรุงโตเกยีว ทา่นจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า  และร้านขายของนับเป็นพัน  ๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คน

นับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่  ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอกีด้วย  เชิญทา่นเลือกชมสนิค้ามากมาย  อาทเิช่น  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, 

นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย  และเคร่ืองสาํอาง  เป็นต้น “ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พาํนักใหม่” ในสมัย

เอโดะ โตกุกาว่า อเิอยะสึ ได้มีคาํสั่งให้สาํรวจย่านน้ีตามคาํขอของพวกพ่อค้าและตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นบนถนน

โคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน  มีทั้งโรงนํา้ชา  ร้านค้า โรงเต๊ียมและหอคณิกาอกีกว่า  

50 แห่ง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

            ทีพ่กั  RYUKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3) วดัอาซากุสะ – ฮาโกเน ่– ล่องเรือโจรสลดั – โอวาคุดาน ิ(รถบสั) – ออนเซน  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นาํทา่นชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโช

กุนและซามูไร   ให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก  นมัสการ

องค์เจ้าแม่กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่  

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั  “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมี

โคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวน

อยู่ โดยม ี“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า  แหล่งรวมสนิค้าของ

ที่ระลึกต่างๆมากมาย  อาทิ พวงกุญแจ  ตุก๊ตาแมวกวัก  ดาบ

ซามูไร ชุดกโิมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู่  “ฮาโกเน่” แหล่งทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟฟูจิ  เป็นฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซุกซ่อน

อยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่นํา้ฮายากาวะกบัซุคุโมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง นาํทา่นเปล่ียนบรรยากาศ

ของการเดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลดั ” ที่ “ทะเลสาบอาชิ ” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่เกดิจากการ

ระเบิดของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอกีแห่งหน่ึงด้วย อสิระ

ให้ทา่นช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย  ... หลังจากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ “โอวา

คุดานิ” (รถบัส) หุบเขานรกที่เกดิข้ึนจากการปะทุข้ึนมาของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพันปีก่อน ทาํให้เกดิ

ควันและบ่อนํา้ร้อนผุดข้ึนมาจากใต้ดิน นํา้และควันเหล่าน้ีจะมีส่วนผสมของกาํมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่

ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุดข้ึนมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สกุได้และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็นสดีาํ โดยกล่าว

กนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลยทเีดียว  

 

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

            ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)   ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์ – หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ  

      ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(เฉพาะพีเรียดวันที่ 30 พ.ย.-05 ธ.ค.และ 07-12 ธ.ค. 61 ) นาํ

ทา่นเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ ”  ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วย

ความสงู 3,776 เมตรจาก ระดับนํา้ทะเ ลและรูปทรงกรวยควํ่าที่ได้

สดัส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบัการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน

ทั้งนักประพันธแ์ละกวีผู้มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกนัว่า

ภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสทิธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดน

ต้องห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ัง

สดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  ... นาํทา่นขึ้นความงามกนัแบบ

ใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดทีท่าง

อุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

(เฉพาะพีเรียดวันที่ 21-26 ธนัวาคม )  นาํทา่นเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น 

สโนว ์รีสอรท์”  ลานสกทีี่เปิดรับนักทอ่งเที่ยวตลอดฤดูหนาว สมัผัส

ปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสมัผัส อสิระให้ทา่นเลือกหามุมถูกใจ บันทกึภาพ
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ความประทบัใจกบัลานสกขีนาดใหญ่ที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง อสิระเลือกเล่นกฬีาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง 

สกหิีมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอธัยาศัย (***พเิศษ*** รวมค่า

เขา้ลานสกีและกระดานเลือ่นหิมะส าหรบัทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณส์กี สโนวบ์อรด์และชุดสกี ฯลฯ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ” หมู่บ้านที่

ขึ้นช่ือเร่ืองความสวยงาม  ของบ้านสไตล์ญ่ีปุ่น อกีทั้งมี

ช่ือเสยีงด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ให้ทา่นได้เลือกซ้ือเลือก

ชมสนิค้าสนิค้าพ้ืนบ้าน อาทเิช่น ตุก๊ตาญ่ีปุ่น 

เคร่ืองป้ันดินเผา และของนาํโชคน่ารักๆ หมู่บ้านแห่งน้ี

เคยถูกทาํลายจากพายุไต้ฝุ่ นเมื่อปี 1966 แต่ปัจจุบัน

ได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาให้เป็นทั้งแหล่งทอ่งเที่ยวที่มี

ช่ือ เสยีงอกีแห่งหน่ึง ... ระหว่างทางแวะชม “ทะเลสาบ

ฮามานะ” ทะเลสาบนํา้กร่อยขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น อสิระให้

ทา่นเลือกซ้ือผลิตภัณฑจ์ากปลาไหลมากมาย อาท ิพายปลาไหล คุก๊กี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ 

หรือช่ืนชมความงามของทะเลสาบตามอธัยาศัย (ข้ึนอยู่กบัเวลาและความเหมาะสม) สมควรแก่เวลานาํทา่น

สู่ “เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ที่สดุและเป็นเสมือนประตูสู่เขตชูบุ ต้ังอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่รู้จักกนัในฐานะ

ศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองทา่ที่สาํคัญเน่ืองจากต้ังอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแป

ซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญ่อนัดับสี่ของญ่ีปุ่น 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั  CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5)   เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – วดัคิโยมิซึ – โอซากา้ – ชินไซบาชิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต ” เกยีวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น  เป็นสถานที่ต้ังของพระราชวัง

จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธต่ิางๆ และวัดเป็นจาํนวนมาก ... 

จากน้ันนาํทา่นสู่  “วดัคินคาคุจิ” วัดที่สวยที่สดุ และมีช่ือเสยีงที่สดุของเมืองเกยีวโต เป็นวัดที่สร้างข้ึนใหม่

แทนที่ของเดิมที่ถูกลอบวางเพลิงในปี  1955 โดยพระภิกษุองค์หน่ึง  และได้ทาํการบูรณะปิดทองคร้ังล่าสดุใน

ปี 1987 น้ีเอง  วัดน้ีสร้างเลียนแบบของเดิมที่สร้างข้ึนศตวรรษที่  15 วัดแห่งน้ี  ยังเป็นวัดที่เดก็ไทยในยุค

ประมาณ 20 กว่าปีที่แล้วรู้จักกนัเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์การ์ตูนช่ือดังเร่ือง อคิคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ...  

 

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย   จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ทอ่นซุงนาํมาวางเรียงกนัและได้รับ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง นาํทา่นนมัสการสิ่งศักด์ิสทิธิ์และด่ืม “นํา้ศักด์ิสทิธิ์สามสาย” ที่เช่ือว่า

เมื่อดื่มแล้วจะประสบความสาํเรจ็สามด้านคือ “ช่ือเสยีง เงินทองและสขุภาพ ” อสิระกบัการเลือกซ้ือของที่

ระลึกพ้ืนเมืองเกยีวโตบนถนน “โอชะ ซากะ ” และ “ซันเนง็ ซากะ ” 

เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ พัดญ่ีปุ่นลาย

ซากุระ ฯลฯ กส็ามารถหาซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั  ... จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ 

“ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้

อปป้ิงไร้ ขีดจาํกดักบัสนิค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ 

รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สนิค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา 

Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั   

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง  

   ทีพ่กั  IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6) ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 นาํทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ของเมืองโอซาก้า  

ถือเป็นสถานที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากดาํริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทพัคน

สาํคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการก่อสร้าง 

ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทางอาํนาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่

ย่ิงใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน  ... จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่   “เอออน พลาซ่า” ช้อปป้ิงกนัต่อที่  “เอออน ช้อปป้ิง 

พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสนิค้าช้ันนาํนานาชนิด อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี 

“ร้าน 100 เยน” สนิค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ  

“เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ 

17:35  ออกเดินทางจากสนามบิ นคนัไซ โดยเทีย่วบนิ TG 673 

21:25  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
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อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่ 30 ท่านข้ึนไป*** 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 

07 – 12 ธนัวาคม 2561 

21 – 26 ธนัวาคม 2561 

53,900.- 50,900.- 47,900.- 8,000.- 

 
***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแล้วลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

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

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

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

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

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

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

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

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


