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ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ขึ้นฟู จิชั้น 5 ชมบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ณ หมูบ่ า้ นโอชิโนะฮั กไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
ช้อปปิ้ งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City
พิเศษ!!! อาบน้าแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
มีน้าดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
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วันแรก

กรุงเทพ สนามบิ นสุวรรณภูมิ

19.00 น

พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั คอยตอนรับท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ณ ประเทศญีป่ นุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG640

22.10 น

(บริการอาหารร้อน พร้อมเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ ง)
วันที่สอง

สนามบิ นนาริ ตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – กระเช้ าคาชิ คาชิ –
โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ ปนุ่ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิ กาของท่ านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก
เนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับและจับ *** เดินทางสู่ เมืองโตเกียว
นาท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ วัดทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นวัดทีม่ คี วามศักดิ ์สิทธิ ์ และ
ได้รบั ความเคารพนับถือมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทอง
คาทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึง่ มักจะมีผคู้ นมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็ นสิรมิ งคลตลอด
ทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ตงั ้ ของโคมไฟยักษ์ท่มี ขี นาดใหญ่ท่สี ุดในโลกด้วยความสูง 4.5

เมตร ซึง่ แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอ่ ยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ทีม่ ชี ่อื ว่า “ประตูฟ้าคารณ” และถนน
จากประตูเข้าสู่ตวั วิหารทีป่ ระดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคา มีช่อื ว่า ถนนนากามิ เซะ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ
ร้านค้าขายของทีร่ ะลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่
ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากของทีร่ ะลึก อิสระ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กบั
หอคอยทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมดิ ะ หอคอยโตเกียว
สกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่ าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดใน
โลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคี วามสูง 634 เมตร สามารถทาลาย
สถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ใน
นครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุ
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เทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมือง
เก่าของเอะโดะ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็ นจุดชมวิวฟูจทิ ส่ี วย
ทีส่ ุดแห่งหนึ่ง พิ เศษ!!! นาท่ านขึ้น กระเช้ าลอยฟ้ า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเช้าที่
จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจโิ กะจากมุมสูงเปิ ด
ให้บริการทุกวันตลอดทัง้ ปี (อาจมีการงดให้ บริ การชัวคราวเนื
่
่ องจากสาเหตุต่างๆ เช่ น สภาพ
อากาศไม่เอื้ ออานวย) เพียงไม่ก่นี าทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มคี วามสูง 1,075 เมตร
ท่านสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจแิ ละทะเลสาบคาวากุจไิ ด้ และในวันที่อ ากาศ
แจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญ่ปี ่นุ ทางตอนใต้ (เทือกเขาอากาอิชิ และเทือกเขาอา
ราคาวะ)จากนัน้ นาเดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบ
รนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านาเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ปี ุ่นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL
KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือ กซื้อ
กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ
และนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้า
แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้ สินค้า
สาหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลานาท่าน
เข้าสู่ทพ่ี กั

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนู บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ (2)

พักที่

FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนัน้ ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขน้ึ

วันที่สาม

ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า –
ข้อปปิ้ งซาคาเอะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Fuji san) ทีม่ คี วามสูงเหนือจากระดับน้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ ี
ชื่อเสียงเป็ นที่รจู้ กั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่า
เป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่ วต่างชาติทม่ี าเยือนญี่ปุ่น
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ตลอดทุกฤดูกาล นาท่ านขึ้นสู่ชนั ้ ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ขึ้น ในกรณี ที่อากาศไม่
เอื้ออานวย หรือ ทางขึ้นปิ ด) ทีท่ ุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของ
ภูเขาไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซือ้
สินค้าของทีร่ ะลึกซึง่ เป็นสัญลักษณ์รปู ภูเขาไฟฟูจใิ นหลากหลายบรรยากาศได้อกี ด้วย จากนัน้ เดินทาง
สู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญอีก
สถานที่หนึ่ง โดยมีววิ ภูเขาไฟฟูจสิ ขี าวตัดกับพืน้ หลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็ น
ภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้ อยู่
ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิ กะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ าทัง้ 8 นี้เป็ นน้ าจากหิมะที่ละลาย
ในช่วงฤดูรอ้ น ทีไ่ หลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจผิ ่านหินลาวาทีม่ รี พู รุนอายุกว่า 80 ปี ทาให้น้ า
ใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหาร ร้านจาหน่ายของทีร่ ะลึก และซุม้ รอบๆบ่อ ทีข่ ายทัง้ ผัก
ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มอื และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ อื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
และซื้อ ของที่ร ะลึก ตามอัธ ยาศัย จากนัน้ นาท่ านไปสัม ผัส ประสบการณ์ แปลกใหม่ท่ี พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
แผ่นดิ นไหว (Experience Earthquake) ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิ และท่านจะได้สมั ผัสกับ
บรรยากาศของการจาลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ในประเทศญี่ปุ่น
และจากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระเลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่
ั่
ริมชายฝงแปซิ
ฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ แต่ เดิมเป็ นทะเลสาบน้ าจืดที่แยกออกมาจาก
มหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทาให้น้ าจืดเปลี่ยนเป็ นน้ าเค็มในที่สุด สาเหตุท่ชี ่อื ว่า
ทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็ นบริเวณที่มกี ารจับปลาไหลได้มากเป็ นอันดับต้น ๆ ของ
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ประเทศญีป่ นุ่ โดยสถานทีแ่ ห่งนี้จะเป็ นจุดชมวิวและเป็ นทีพ่ กั จอดรถ มีรา้ นค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ปลาไหลให้เ ลือ กซื้อ เป็ นของที่ระลึก นาท่านสู่ นาโกย่ า (Nagoya) เป็ นตัวเมือ งของ จัง หวัด ไอจิ
(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็ นเมืองศูนย์รวมการค้าและการคมนาคมที่สาคัญ
แห่งหนึ่งของญี่ปุน่ นาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็ นย่านธุรกิจการค้า มีหา้ งสรรพสินค้ามัตสึซา
คายะ หรือ เมืองใต้ ดิน (central park) ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านต่างๆ เช่น ร้านเสือ้ ผ้าแฟชัน,
่ ร้านของใช้
กระจุกกระจิก, ร้านซาลอนความงาม เป็ นต้น ทีน่ ่ีกนิ บริเวณตัง้ แต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮซิ า
ยะโอโดริ
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ณ ซาคาเอะ***
ทีพ่ กั

CENTMAIN NAGOYA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

นาโกย่า – เกียวโต – คิ นคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิ วตี้ฟรี – ช้อปปิ้ งชิ นไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นาท่านเดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึง่ เคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่ มายาวนานทีส่ ุด คือตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสาคัญที่เต็มไปด้วย
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของญี่ป่นุ ด้วย เดินทางสู่ วัดคิ นคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสร้างขึน้ เพื่อใช้
เป็ นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกาก้า โยชิมสิ ุและท่านมีความตัง้ ใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็ นวัดนิกาย
เซนภายหลังจากทีท่ ่านเสียชีวติ คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เนื่องจากทีว่ ดั นี้จะมีอาคารหลักเป็ น
สีทองเกือบทัง้ หลังตัง้ โดดเด่นอยู่กลางน้ า ทาให้เกิดเป็ นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบื้องหน้า จนเกิดเป็ น
ภาพทีส่ วยงามเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

จากนัน้ สู่ ศาลเจ้าเทพเจ้าจิ้ งจอกอิ นาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือทีค่ นไทยชอบเรียกกันว่าศาล
เจ้าแดง เป็ นศาลเจ้าชินโต มีช่อื เสียงโด่งดังจากประตูโทริ อิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดงที่เรียงตัว
กันจานวนหลายหมื่นต้นจนเป็ นทางเดินได้ทวทั
ั ่ ง้ ภูเขาอินาริ ทีผ่ คู้ นเชื่อกันว่าเป็ นภูเขาศัก ดิ ์สิทธ์ โดย
เทพอินาริจะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และ
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ั ้ ง้ จอกมากมายด้วยเช่นกัน เดินทางสู่เมือง โอ
มักจะมีจง้ิ จอกเป็ นสัตว์ค่กู ายจึงสามารถพบเห็นรูปปนจิ
ซาก้ า (Osaka) มีค วามส าคัญ เป็ น อัน ดับสองและขนาดใหญ่ เ ป็ นอันดับ สามของญี่ปุ่ น เป็ น เมือ ง
เศรษฐกิจทีส่ าคัญของภูมภิ าคคันไซ อีกทัง้ ยังมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย
นาท่านช้อปปิ้ งกันต่อที่ ดิ วตี้ ฟรี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทัง้ เสื้อผ้า น้ าหอม ต่างๆ
ตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้ งย่าน ชิ นไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มคี วามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสาอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า
นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ ผ้าสตรีทแบรนด์ทงั ้ ญี่ป่นุ และต่างประเทศ เช่น Zara
H&M Beans ABC Mart เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างทีต่ อ้ งการรวมกันอยู่บริเวณนี้
***อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย ณ ชิ นไซบาชิ ***
ทีพ่ กั

FUJIYA HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิ ตี้ - สนามบิ นคันไซ โอซาก้า – สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) เป็ นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอ
ซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ ยกันทัง้ หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกาแพงหินคอนกรีต ,
คูน้า และสวนนิชโิ นมารุซง่ึ อยูท่ างป้อมตะวักตก มีตน้ ซากุระกว่า 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็ น
แหล่งชมซากุระทีโ่ ด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าทีส่ วยงาม
เป็นอย่างยิง่
***อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

นาท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ เอ็กซ์โปซิ ตี้ (Expo City) ทีเ่ ทีย่ วแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิง
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เอ็กซ์โปซิตเ้ี ป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะทีส่ ร้างขึน้ เพื่อ
ระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ ปี 1970 ตัง้ อยูใ่ นเมืองซุอติ ะ จังหวัดโอซาก้า มีเนื้อทีท่ งั ้ หมด
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ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้มแี หล่งความบันเทิงมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ ทัง้ ช้อปปิ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
เอ็กซ์โปซิต้ี ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. NIFREL พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนาเสนองานศิลปะ และยังให้
นักท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชดิ
2. Osaka English Village ชุมชนสาหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิ ดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ ม่ซ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองต่าง ๆ จากทัวทั
่ ง้ อเมริกา
3. Pokemon Expogym สวนสนุ กของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ป่นุ ทีจ่ ะทาให้คุณหลงใหลและผจญ
ภัยไปกับการ์ตูนตัวโปรด
4. Orbi สถานทีแ่ ห่งการเรียนรูธ้ รรมชาติ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใต้คอนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึง่ เป็ นภาพยนตร์การ์ตูนอัน
โด่งดัง
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า
17.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย THAI AIRWAYS เทีย่ วบินที่ TG673
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ ง)

21.25 น.

เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************

* *ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ นุ่ ตามกฎหมายของประเทศ
ญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ 10 ชัวโมง
่ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลา
ท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ นโปรแกรมการเดินทาง
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม-มิ ถนุ ายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

6-10,8-12,13-17,17-21,19-23,27-31
พฤษภาคม 2561
14-18 พฤษภาคม 2561

39,888

เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริ ม)
39,888

พัก
เดี่ยว

38,888

38,888

8,900

21-25 พฤษภาคม 2561

36,888

36,888

8,900

29 พฤษภาคม – 2 มิ ถนุ ายน 2561
31 พฤษภาคม – 4 มิ ถนุ ายน 2561
2-6,4-8,6-10,8-12,10-14 มิ ถนุ ายน 2561

38,888

38,888

8,900

38,888

38,888

8,900

8,900

อัตราค่าบริ การรวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามรายการทีร่ ะบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ
6. ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดิน ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้อ งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่อ งจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ป่นุ ให้กบั คนไทยสาหรับผูท้ ป่ี ระสงค์พานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่นุ ไม่
เกิน 15 วัน)
3. หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ย่นื วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สาหรับการ
ยืน่ ร้องขอวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
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ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %

เดิ นทางขึ้นต่า 34 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่ส ามารถเดินทางได้ หากผู้เ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทจ่ี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อ นการเดินทางไปในวันอื่นต่ อ ไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 –514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
5.
หากจองก่อนวันเดิ นทางน้ อยกว่า 21 วัน ต้องชาระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
1. เนื่องจากเป็นราคาตั ๋วเครือ่ งบินโปรโมชัน่ เมือ่ จองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2. กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3. เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั
1.
2.
3.
4.

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นเทีย่ วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
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6. เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรือ่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุป๊ ทีเ่ ข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ บู
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
11. ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ ว อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
12. กรณีตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดีย่ ว โดยไม่มคี ่าใช้จา่ ยเพิม่
13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีป่ นุ่ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเทีย่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานทีน่ ้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ในการบริหารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครัง้ ทีต่ อ้ งเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเทีย่ วตาม
โปรแกรม
14. บริการน้าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ ในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวม
จานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนาเทีย่ วญีป่ ุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง
่ ในวัน
นัน้ ๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลักจึงขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง
16. สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณา
แจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตร
โดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิ น
15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิ จ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี้
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ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ นุ่ (ทางบริษทั ฯจัดการให้)
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ นุ่ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั จัดการให้)
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (ทางบริษทั ทฯจัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3.
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4.
เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัติก ารถู ก ส่ ง ตัว กลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิไ ด้อ ยู่ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิเ สธไม่ใ ห้เ ข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง และได้ดาเนินการ
ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม เรื่องโรงแรมที่พกั
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบ
ห้องเดีย่ ว
(Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน
 กรณีมงี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักใน
เมืองเต็ม บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 สาหรับน้าหนักของสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการ
บินทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 สาหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นาขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
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46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีทต่ี อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่
สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนทีโ่ ดนเรียกเก็บเพิม่ )
 ทางบริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารทุกกรณี

