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HILIGHT  
โปรแกรมเดยีว ที�เที�ยว ที�ชอ้ป ครบ 3 เมอืงใหญ ่
เกยีวโต นาโกยา่ โตเกยีว 
ชมอโุมงใบเมเปิ( ล โมมจิ ิไคโร 
ชมใบแปะกว๊ย ถนนอโิชนามกิ ิ
เที�ยวเมอืงแหง่สายนํ (า เมอืงกโุจฮาจมิงั  
ชมสาธติระบาํพื(นเมอืง ODORI DANCE 
ชมววิถนนตน้สน Metasequoia Namiki 
เที�ยวหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ภเูขาไฟฟจู ิ
ชอ้ปปิ( งจดัเต็ม JR KYOTO STATION 
MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 
ชอ้ปปิ( งชนิจกู ุชบิยูา่ ไดเวอรซ์ติ ี( โอไดบะ 
บรกิารนํ (าด ื�ม วนัละ 1 ขวด  
FREE Wi-Fi on Bus !! 

วนัที� 1 สนามบนิสวุรรณภูม ิ 

[TG622 23.15 – 06.25] 

วนัที� 2 นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – อาราชยิามา่ – 
สะพานโทเค็ทสเึคยีว – ป่าไผ ่– ชอ้ปปิ( ง JR KYOTO 
STATION 
วนัที� 3 ทะเลสาบ บวิะ – ศาลเจา้ชริาฮเิงะ – ถนนตน้
สน Metasequoia Namiki – ชอ้ปปิ( ง MITSUI 
OUTLET JAZZ DREAM 
วนัที� 4 เมอืงกโุจฮาจมิงั – พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – 
ชมการสาธติระบําพื(นเมอืง – รา้นมดี Hamono-ya 
Sansu – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – มตัสโึมโต ้
วนัที� 5 ทะเลสาบคาวากูจโิกะ – กจิกรรมชงชา – 
อุโมงใบเมเปิ( ล โมมจิ ิไคโร (ตามสภาพอากาศ) – 
ภูเขาไฟฟูจ ิช ั(น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกยีว – ช้
อปปิ( งชนิจกูุ 
วนัที� 6 วดัอาซากซุะ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– ชม
ใบแปะกว๊ย ถนนอโิชนามกิ ิ– ชอ้ปปิ( งชบิูยา่ – ได
เวอรซ์ติ ี( โอไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 
วนัที� 7 สนามบนิสวุรรรภูม ิ 

[TG661 00.20 – 05.25] 

OSAKA NAGOYA 
TOKYO โรแมนตกิ  

ใบไมเ้ปลี�ยนส ี 
7D 4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง: พ.ย.62  

ราคาเพยีง:  46,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง 
วนัที� 07 – 13 พฤศจกิายน 62  46,900.- 

วนัที� 21 – 27 พฤศจกิายน 62  46,900.- 

วนัที� 30 พฤศจกิายน – 05 ธนัวาคม 62  46,900.- 

 

 

 

   

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า 
โรงแรมที�

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
[TG622 23.15 – 06.25 ]    

 

2 
สนามบนิคนัไซ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – 
อาราชยิามา่ – สะพานโทเค็ทสเึคยีว – ป่าไผ ่–  
ชอ้ปปิ( ง JR KYOTO STATION 

✈ � อสิระ 
KYOTO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ทะเลสาบ บวิะ – ศาลเจา้ชริาฮเิงะ – ถนนตน้สน 
Metasequoia Namiki – ชอ้ปปิ( ง MITSUI 
OUTLET JAZZ DREAM – แชนํ่ (าแรธ่รรมชาต ิ

� � � 

GUJO 
HACHIMAN 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงกโุจฮาจมิงั – พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชม
การสาธติระบาํพื(นเมอืง – รา้นมดี Hamono-ya 
Sansu – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – มตัสโึมโต ้

� � � 

MATSUMOTO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – กจิกรรมชงชา – อโุมงใบ
เมเปิ( ล โมมจิ ิไคโร (ตามสภาพอากาศ) – ภเูขา
ไฟฟจู ิช ั(น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกยีว –  
ชอ้ปปิ( งชนิจกู ุ

� � อสิระ 

TOKYO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
วดัอาซากซุะ - ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ชมใบ
แปะกว๊ย ถนนอโิชนามกิ ิ– ชอ้ปปิ( งชบิยูา่ –  
ไดเวอรซ์ติ ี( โอไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

� อสิระ อสิระ 

 

7 
สนามบนิสวุรรรภมู ิ

[TG661 00.20 – 05.25 ] 
✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ[TG622 23.15 – 06.25 ] 
20.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 

เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[สําคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื(อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศญี�ปุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิไทย ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG622 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

วนัที� 2 
นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว 
– ชอ้ปปิ( ง JR KYOTO STATION [-/L/-] 

06.25 น. 
 

เดนิทางถงึ สนามบนิ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั 8นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
และเมื�อรับสัมภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึ8นรถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง พรอ้ม
กับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี�ปุ่ น ซึ�งเร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง 
เพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงนารา  

 

 

เมอืงนารา ( Nara ) อดตีเมอืงหลวงเก่าของชาวญี�ปุ่ น ที�ตั 8งขึ8นมาในปี 710 และไดรั้บ
อทิธพิลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที� จนกระทั�งถึงปัจจุบันนี8ยังคงมีสถานที�สําคัญทาง
ประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวัดวาอารามที�เกา่แกท่ี�สดุอกีดว้ย 
วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึ(Daibutsu of Nara) 
นับเป็นหนึ�งในวัดที�มชี ื�อเสยีงมากที�สุดและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของประเทศ
ญี�ปุ่ นอยา่งมาก จดุเดน่ คอือาคารหลักของวัดแหง่นี8 เป็นอาคารไมท้ี�ใหญท่ี�สดุในโลก หลวง
พอ่โตหรอื ไดบตุส ึยงัเดน่ที�ประดษิฐานดา้นในอาคารหลักนี� ซ ึ�งก็เรยีกไดว้่ามขีนาดที�ใหญ่
มากที�สุดของญี�ปุ่ น มคีวามสูงมากถงึ 15 เมตร วัดแห่งนี8นั 8นถูก สรา้งขึ8นเมื�อปี ค.ศ. 752 
สามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นที�ชื�นชอบสําหรับนักท่องเที�ยวก็คอืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ที�เดนิควัก
ไขว่ไปมา ซึ�งก็สามารถใหอ้าหารกวางเหล่านั8นดว้ยขนมแซมเบท้ี�ทํามาสําหรับกวาง
โดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นที�ขายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 
 

 

 
เมอืงเกยีวโต (Kyoto) อดตีเมอืงหลวงและที�พํานักของจักรพรรดญิี�ปุ่ น ในชว่งปี 794 – 
1868 และปัจจุบันนี8ก็เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั 8งมปีระชากรอกีราวๆ 
1.4 ลา้นคน ซึ�งสภาพบา้นเมอืงยงัคงอนุรักษ์เอาไวใ้นสภาพอดตีซะเป็นสว่นมาก 
อาราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นอกีเขตหนึ�งที�นักท่องเที�ยวนยิมมากัน อยูท่างตะวักตก
ของเกียวโต โดยเริ�มเป็นที�นิยมตั 8งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมี
นักทอ่งเที�ยวเดนิทางมาเที�ยวชมกันอยา่งคับคั�งในชว่งที�ดอกซากรุะบานและชว่งใบไมแ้ดง
หรือใบไมเ้ปลี�ยนสี ตัวเมืองอาราชยิาม่านั8นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั 8งรา้นคา้ 
รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเที�ยวไดเ้รื�อยๆ สถานที�ที�ไดรั้บความนยิมอกีที�
หนึ�งเมื�อมาถงึเมอืงนี8ก็คอื อโุมงคป่์าไผ ่(Bamboo) ทางเดนิที�โอบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สเีขยีว
ที�สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมอืงนั8นจะมวีัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั�วไปตามภูเขาที�เขยีว
ชะอุม่ 
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จุดท่องเที�ยวที�สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที�ตั 8งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว 
(Togetsukyo) ซึ�งเป็นเหมอืนสญัลักษณ์อาราชยิามา่ เป็นสะพานที�ใชข้า้มแมนํ่8าสายใหญ่
ของเมอืง ซึ�งอยูไ่มใ่กลก้บัตัวเมอืงมากนัก จากนั8นนําทา่นเดนิทางสูย่า่นการคา้ของเกยีวโต 

 

ศาลเจา้ฟุชมิ ิอนิาร ิ(Fujimi-inari) หรอื ศาลเจา้จิ8งจอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto) ที�
มคีวามสําคัญแห่งหนึ�งของเมอืงเกยีวโต มชีื�อเสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 
หรอืเสาประตสูแีดงที�เรยีงตัวกนัขา้งหลังศาลเจา้จํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�ว
ทั 8งภเูขาอนิาร ิ(Mt. Inari) ที�ผูค้นเชื�อกันว่าเป็นภเูขาศักสทิธ ์โดย เทพอนิาร ิ(หรอื พระแม่
โพสพ ตามความเชื�อของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกี�ยวขา้ว รวม
ไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิ8งจอกเป็นสัตวค์ู่กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็น
จิ8งจอก) จงึสามารถพบเห็นรูปปั8นจิ8งจอกมากมายดว้ยเชน่กัน ศาลเจา้แห่งนี8มคีวามเกา่แก่
มากถูกสรา้งขึ8นตั 8งแต่ก่อนสรา้งเมอืงเกยีวโตซะอกี คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 
794 หรอืกว่าพันปีมาแลว้ อกีทั 8งที�แห่งนี8ยังไดเ้ป็นสว่นหนึ�งของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ เรื�อง 
MEMOIRS OF GEISHA อกีดว้ย 

 

สถานรีถไฟเกยีวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกยีวโต 
และเป็นหนึ�งในสถานีรถไฟที�ใหญ่ที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น มีการออกแบบอาคารใหดู้
สมยัใหม ่และยงัเป็นแหลง่ศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตั 8งอยูเ่รยีงรายทั 8งดา้นในและ
ดา้นนอกสถาน ีแถมที�นี8ยงัมศีนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญใ่หไ้ดช้อ้ปปิ8งกนัอกีดว้ย 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิ( ง 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก KYOTO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
วนัที� 3 ทะเลสาบ บวิะ – ศาลเจา้ชริาฮเิงะ – ถนนตน้สน Metasequoia Namiki –  

ชอ้ปปิ( ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM  – แชน่ํ (าแรธ่รรมชาต ิ[B/L/D] 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ทะเลสาบบวิะ (Lake Biwa) หรอื “บวิะโกะ” (Biwa-Ko) ทะเลสาบนํ8าจดืตั 8งอยูใ่นจังหวัด
ชงิะ บนเกาะฮอนช ูหากเคยอา่นวรรณกรรมโบราณหลายเรื�องของญี�ปุ่ นก็จะพบกับชื�อของ
ทะเลสาบบหิวะนี8อยู่บ่อยครั 8งเนื�องจากสถานที�ตั 8งอยู่ไม่ไกลจากเมอืงเกยีวโตซึ�งเป็นอดตี
เมอืงหลวงของญี�ปุ่ น วรรณกรรมในสมัยนั8นจงึใชท้ะเลสาบบวิะเป็นเป็นฉากประกอบซะ
ส่วนมาก และ ทะเลสาบนี8ยังเป็นศูนย์รวมของแม่นํ8 าหลายสายที�ไหลมาบรรจบกันจน
กลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ครอบคลุมพื8นที�ราว 670 ตารางกโิลเมตร ชื�อเดิมของ
ทะเลสาบคอื “โอม”ิ (Omi) แต่มาเปลี�ยนเป็น บหิวะโกะในสมัยเอโดะ และจากขอ้มลูของ
นักวทิยาศาสตรส์รปุไดว้า่ทะเลสาบบหิวะมอีายเุกา่แกเ่ป็นอนัดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว 

 

ศาลเจา้ชริะฮเิงะ (Shirahige Shrine) เป็นศาลเจา้ที�ปัจจุบันไดรั้บความสนใจจากผูค้น
จํานวนมากในฐานะจุดเสรมิดวงชะตา ตั 8งอยูใ่นเมอืงทะคะชมิะ (Takashima City) ทาง
ฝั� งตะวันตกของทะเลสาบบวิะ สรา้งขึ8นเมื�อราว 1,900 ปีก่อน และเป็นศาลเจา้ที�มี
ประวัตศิาสตรเ์กา่แกย่าวนานที�สดุในจังหวัดชงิะ (Shiga) เชื�อกันว่าศาลเจา้แห่งนี8เป็นที�
สถติยข์องเทพเจา้ที�ใหพ้รเพื�อใหม้อีายุยนืยาว ม ีเสาโทรอิ ิสแีดงซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของ
ศาลเจา้ยนืตระหงา่นอยูก่ลางทะเลสาบ เป็นภาพภมูทิัศนท์ี�งดงามราวภาพวาด  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย 

 

 
ถนนตน้สน Metasequoia Namiki ถนนที�เสน้ตรงที�ปกคลุมไปดว้ยตน้สนพันธุ ์
Metasequoia หรอืเรยีกอกีชื�อว่า ตน้เมตา้ ตั 8งอยูช่านทะคะชมิะ (Takashima City)  
สองขา้งทางเต็มไปดว้ยตน้เมตา้จํานวนกว่า 500 ตน้ แต่ละตน้ปลูกเรียงรายอย่างเป็น
ระเบยีบทั 8งสองขา้งทาง บางชว่งกิ�งกา้นของตน้เมตา้จะโนม้เขา้หากัน ราวกับเป็นอุโมงค์
ตน้ไมเ้ป็นววิที�น่าตื�นตาตื�นใจ ความงามของถนนทวิสนนี8สามารถชมไดทุ้กฤดู คอืในช่วง
ฤดใูบไมผ้ลแิละฤดรูอ้นทวิสนจะเขยีวชอุม่เป็นพุม่สวยงาม สว่นชว่งฤดใูบไมร้ว่งคอื
ประมาณกลางเดอืนพฤศจกิายนเป็นชว่งที�ตน้เมตา้ผลดัใบเป็นสสีม้เหลอืง ส่วนใน
ฤดหูนาวกิ�งกา้นของตน้เมตา้จะถกูปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน เป็นทัศนยีภาพที�งดงามหา
ยากในญี�ปุ่ น 

 

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอสิระเพลดิเพลนิกับการช ้
อปปิ8งรา้นคา้แบรนดเ์นมชั 8นนําและรา้นอาหารญี�ปุ่ นและอาหารนานาชาตกิว่า 240 รา้นเลย
ทีเดียว ที�นี�ถือเอา้ท์เลตที�มขีนาดใหญ่อกีแห่งหนึ�งในญี�ปุ่ นมคีวามมคีวามใหญ่ประมาณ 
39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ลีักษณะคลา้ยกับเมอืงนวิออรล์นีสซ์ ึ�งเป็นเมอืง
ทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 

คํ�า   
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก GUJO HACHIMAN ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

หลังอาหารคํ�า ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่ (าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 
วนัที� 4 เมอืงกโุจฮาจมิงั – พพิธิภณัฑก์โุจฮะจมิงั – ชมการสาธติระบาํพื(นเมอืง – 

รา้นมดี Hamono-ya Sansu – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ 
[B/L/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เมอืงกโุจฮาจมิงั เมอืงที�หลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยคุสมยัอดตี กโุจฮาจมิงัมรีางนํ8า

จํานวนมากจนถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายนํ8า ซึ�งจะไดย้นิเสยีงนํ8าไหลสะทอ้นไปทั�วทั 8งตวั

เมอืง ดว้ยบรรยากาศที�ทําใหห้วนนกึถงึอดตีนั8น ทําใหท้ั 8งเมอืงเสมอืนกบัเป็นอกีโลกหนึ�งก็

วา่ได ้เพยีงแคเ่ดนิในเมอืงแหง่นี8 ก็จะสามารถสมัผัสบรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดตีได ้

อยา่งแน่นอน 

 

 

พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมงั ฮาคุรนัคงั ที�รวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมังเอาไว ้

นักท่องเที�ยวสามารถเรยีนรูว้ธิกีารร่ายรํากุโจโอโดร ิซึ�งเป็นการร่ายรําประจําเมอืงที�ในทุก

ช่วงฤดูรอ้นจะมีการจัดเทศกาลการร่ายรําสุดยิ�งใหญ่ 1 ใน 3 ของญี�ปุ่ นขึ8น โดยจะจัด

ตอ่เนื�องกนัถงึ 33 คนื ตั 8งแตป่ลายเดอืนกรกฎาคมถงึตน้เดอืนกันยายน นอกจากนี8ยังมโีซน

เรยีนรูป้ระวัตศิาสตรแ์ละการรา่ยรําจากผูรู้อ้ยา่งใกลช้ดิ รวมถงึจุดจําหน่ายขนมและของฝาก

ประจําเมอืงกโุจอกีดว้ย พรอ้มโขวก์ารสาธติระบําพื(นเมอืง Odori Dance คอืการเตน้รํา

ชนดิหนึ�งของญี�ปุ่ น ผูแ้สดงจะแตง่กายสสีนัสดใสมารว่มเตน้รํา เครื�องดนตรปีระกอบไปดว้ย 

ชามเิซ็ง, กลองไทโกะ และขลุ่ย ธมีหลักของงานก็คอืการบา้ไปดว้ยกัน หรอื อาจจะมชีื�อ

เรยีกอกีอยา่งวา่งานเตน้ของคนบา้นั8นเอง 
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รา้นมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นที�เครื�องมดีตน้ตําหรับของเมอืงเซก ิซึ�งมปีระวัติ
ยาวนานกว่า 75 ปี สถานที�ที�ผลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทั 8งยังเป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีงเรื�องการตี
ดาบญี�ปุ่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรับที�รา้นซนัชนูี8มเีครื�องใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 
ช ิ8น ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแตง่กิ�งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรอื
มดีสําหรับทําครัวหลากหลายรปูแบบที�ชว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถดุบิของคณุงา่ยยิ�งขึ8 นอกจากนี8
ยังมดีาบญี�ปุ่ น ขนมและเครื�องดื�มเย็น ๆ จําหน่ายอกีดว้ย พรอ้มท ั(งสามารถชมสุดยอด
การแสดงดาบของวชิาอไิอกริ ิไดแ้บบใกล ้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดยีวตน้ไผ่
ขาดเป็น 2 ทอ่น!! 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
บา่ย

 

 
หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั 8งเดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกับสอง
มอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตล์นี8ว่า “กัสโช” และมผีูค้นจากทั�วทุกมุมโลก
หลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที� 5 ทะเลสาบคาวากจูโิกะ – กจิกรรมชงชา – อโุมงใบเมเปิ( ล โมมจิ ิไคโร (ตาม

สภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟจู ิช ั(น 5 (ตามสภาพอากาศ) – โตเกยีว –  
ชอ้ปปิ( งชนิจกู ุ[B/L/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ทะเลสาบคาวากจูโิกะ (Kawaguchiko) ที�เป็นหนึ�งในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจู ิ

ซึ�งทะเลสาบแห่งนี8เป็นที�นยิมสําหรับนักท่องเที�ยวไม่ว่าจะเป็นคนญี�ปุ่ นหรอืต่างชาตกิ็ตาม

มกัจะมาหาที�พักผอ่นในบรเิวณนี8มากกวา่ทะเลสาบที�เหลอือกีสี�แหง่ ดังนั8นรอบๆ บรเิวณนี8จงึ

เต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที�ระลกึมากมาย 

 

สมัผัสวัฒนธรรมดั 8งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นกค็อื การเรยีนพธิชีงชาญี�ปุ่ น (Sado) โดยการ

ชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั8น มขีั 8นตอนมากมาย เริ�มตั 8งแตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดื�มชา 

ทกุขั 8นตอนนั8นลว้นมขีั 8นตอนที�มรีายละเอยีดที�ประณีตและสวยงามเป็นอยา่งมาก และทา่นยงั

มโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัทา่นเองอกีดว้ย ซึ�งกอ่นกลบัใหท้า่นอสิระเลอืกซื8อของที�ฝาก

ของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

 

โมมจิ ิไคโร อโุมงคใ์บเมเปิ( ล จุดชมใบไมเ้ปลี�ยนที�สวยงามบรเิวณทะเลสาบคาวากชูโิกะ 

ตน้เมเปิ8ลที�ข ึ8นอยู่ทั 8ง 2 ฝั�งของคลองนํ8าจะเปลี�ยนสทีั 8งสม้และแดง ใบที�แหง้แลว้ก็จะร่วง

หล่นลงที�คลองนํ8า ทําใหท้ั 8งดา้นบนและดา้นล่างเต็มไปดว้ยใบเมเปิ8ล จงึดูเหมอืนกับเป็น

อโุมงคใ์บเมเปิ8ล ในตอนกลางคนืจะมกีารดับไฟ เปิดประดับยาวตามทางเดนิไปตลอดแนว

อกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพนิกบัการชมใบไมเ้ปลี�ยนส ีและเก็บภาพความประทับใจ 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
 

บา่ย 

 

 

ภูเขาไฟฟูจ ิ(Mt.Fuji) ที�ตั 8งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จาก

ระดับนํ8าทะเล นําท่านขึ8นชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชั 8น 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ

(ขึ8นอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื�อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที� สามารถมองเห็น

ทะเลสาบทั 8งหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิrบนยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพที�ระลกึกบัภเูขาไฟที�ไดช้ื�อวา่มสีดัสว่นสวยงามที�สดุในโลก ซึ�งเป็นภเูขาไฟที�ยงัดับ

ไมส่นทิ และมคีวามสงูที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น 
 

 

 

เมอืงโตเกยีว (Tokyo) นําท่านชอ้ปปิ8งที� ยา่นชนิจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทงิและ

แหล่งชอ้ปปิ8งขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศูนยร์วมแฟชั�นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของ

เหลา่บรรดาแฟชั�นนสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจูกทุี�เป็นเหมอืนศูนยก์ลางของของยา่นนี8 ซ ึ�งเป็น

หนึ�งในสถานทีี�คกึคักที�สดุในญี�ปุ่ น ในแตล่ะวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนที�ใชบ้รกิาร

สถานีแห่งนี8 ทางดา้นตะวันตกยา่นนี8ที�เต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทีั 8งโรงแรมชั 8นนํา 

และในส่วนทางดา้นตะวันออกนั8นคือ คาบูก ิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที�เ ต็มไปดว้ย

หา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครื�องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และยา่นบันเทงิยาม

ราตรทีี�มรีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya) 
คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิ( ง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที� 6 วดัอาซากซุะ - ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี– ชมใบแปะกว๊ย ถนนอโิชนามกิ ิ– 

ชอ้ปปิ( งชบิยูา่ – ไดเวอรซ์ติ ี( โอไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ [B/-/-] 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

นมัสการเจา้แม่กวนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิเป็นวัดที�เก่าแก่และ
ไดรั้บความเคารพจากชาวกรงุโตเกยีวอยา่งมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคําที�ศักดิrสทิธิr ขนาด 5.5 เซนตเิมตร และยงัม ีโคมไฟยกัษ์ 4.5 เมตร ณ ประตู
ทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด ในนามประตฟู้าคํารณและทา่นจะไดส้นุกกบัการเดนิเลอืกดู
สนิคา้ต่างๆ สองขา้งทางของ ถนนนากามเิซะ ซึ�งมรีา้นคา้ขายของที�ระลกึต่างๆ มากมาย 
อาท ิขนมนานาชนดิ ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที�ระลกึฯลฯ 

 

เดนิสู่รมิแม่นํ8าสุมดิะ อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที�สูงที�สุดใน
โลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ที�เปิดเมื�อ 22 พฤษภาคม 2555 มี
ความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 
ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที�มคีวามสงู 553 
เมตร 
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ถนนอโิชนามกิ ิซ ึ�งเป็นถนนอกีสายหนึ�งที�คนญี�ปุ่ นใหค้นนิยมมาชมใบไมเ้ปลี�ยนสีเป็น
จํานวนมาก โดยปกตติั 8งแตเ่ดอืนพฤศจกิายน-ตน้เดอืนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดูใบไม ้
เปลี�ยนส ี[ขึ8นกบัสถานที�ในแต่ละภมูภิาคของญี�ปุ่ น] ถนนแห่งนี8ปลูกตน้แป๊ะก๊วยไวต้ลอด 2 
ขา้งทางในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปลี�ยนเป็นสีเหลืองทองอร่าม
สวยงาม อสิระทา่นจะไดถ้า่ยรปูและชมความงามของใบไมท้ี�เปลี�ยนสพีรอ้มกับบรรยากาศที�
แสนโรแมนตกิทา่มกลางอากาศที�เย็นสบาย 

 

ยา่นชบิยูา่ (Shibuya) แหลง่ชอ้ปปิ8งสตรทีที�ย ิ�งใหญส่ดุๆในโตเกยีว รายลอ้มไปดว้ยหา้ง
ฯตา่งๆและรา้นคา้อกีนับพัน ซึ�งมหีา้งฯ SHIBUYA 109 ที�รวบรวมรา้นคา้แฟชั�นไวม้ากมาย
รวมทั 8งมรีปูปั8น “ฮาจโิกะ” หรอืเจา้หมาแสนซื�อสัตยฮ์าจ ิที�เฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานีชบิู
ยา่ ตราบจนวันตายของมนั 

  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิ( ง 

บา่ย 

 

 
ไดเวอร ์ซติ ี( โอไดบะ (Diver city Odaiba) เมอืงแห่งศตวรรษที� 21 ของมหานคร
โตเกยีว ตั 8งอยู่ ณ รมิอ่าวโตเกยีวจุดชมววิที�สวยงามของสะพานสายรุง้ที�เชื�อต่อระหว่าง
แผ่นดนิใหม่และแผ่นดนิเก่าที�เกดิจากการถมทะเลขึ8นมา อกีทั 8งเทพเีสรภีาพที�ตั 8งเด่นเป็น
สง่าอกีจุดถ่ายรูปสวยของมหานครโตเกยีว หา้งรา้นที�เรียงรายเชื�อต่อกันบรเิวณรมิอ่าวนี8 
รวมทั 8ง Divercity ที�มหีุน่ยนตก์นัดั 8มขนาดใหญย่นืตระหงา่นอยูด่า้นหนา้ อกีไฮไลตท์ี�ตอ้งมา
เยอืนแหง่มหานครโตเกยีวอกีดว้ย ภายในหา้งเองก็มรีา้นคา้สนิคา้และภตัตาคารหลากหลาย
ใหเ้ลอืกซื8อเลอืกชมิกนัอยา่งเต็มที�อกีดว้ย 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิ( ง 
 สมควรแกเ่วลาเดนิทางนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ 

วนัที� 7 สนามบนิสวุรรรภมู ิ[TG661 00.20 – 05.25 ] 
00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG677 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม : OSAKA NAGOYA TOKYO โรแมนตกิ ใบไมเ้ปลี�ยนส ี 
7D4N โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ั}ว 
ทา่นละ 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ทา่นละ 

07 พ.ย. – 13 พ.ย.62 46,900 46,900 46,900 45,900 36,900 8,900 

21 พ.ย. – 27 พ.ย.62 46,900 46,900 46,900 45,900 36,900 8,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค.62 46,900 46,900 46,900 45,900 36,900 8,900 

 **เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  
ราคานี(รวมรายการทวัร ์ต ั}วเครื�องบนิ 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั(งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ(นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั}วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ั(ง มฉิะน ั(นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั(งส ิ(น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิr เก็บคา่ใชจ้า่ยทั 8งหมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําที�นั�ง
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กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร ์

ท ั(งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั(งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั(งส ิ(น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั8น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั 8นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั 8งไทยและญี�ปุ่ น ขึ8นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั8น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั 8งสิ8น** 

4.6 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิr ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 8งสิ8น 

 

อตัราคา่บรกิารนี(รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั 8นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั 8นที�นั�งจากชั 8นประหยดัเป็นชั 8นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั8น  

2. คา่ที�พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ8าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ั(งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดนํ(าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื�องจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ั(น ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของ

แตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื(อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี(ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี(ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนี(ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั(นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ8ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั 8นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั 8นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั 8งนี8ข ึ8นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ8นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั 8น 

3. ในขั 8นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิrการเก็บคา่นํ8ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ8นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 8งสิ8น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั 8งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 8งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั(งนี(ข ึ(นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั(งนี(ข ึ(นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 

 


