


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2
สนามบินนาริตะ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนน
นาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ทะเลสาบคาวา
คุจิโกะ	-	กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
KAWAGUCHIKO
RESORT	หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/
EARTHQUAKE	MUSEUM	-	ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ	-	นาโกยา	-
นาบานะ	โนะ	ซาโตะ	-	ยานซาคาเอะ

พักที่	CENTMAIN
NAGOYA	หรือ
เทียบเทา

4 เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	เมืองโอซากา	-	ยาน
ชินไซบาชิ

พักที่	FUJIYA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 ปราสาทโอซากา	-	EXPO	CITY	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอ
ซากา	-	เมืองโอซากา	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

5	มี.ค.	61	-	9	มี.ค.	61 ฿37,888 ฿37,888 ฿37,888 ฿8,900

11	มี.ค.	61	-	15	มี.ค.	61 ฿37,888 ฿37,888 ฿37,888 ฿8,900

13	มี.ค.	61	-	17	มี.ค.	61 ฿37,888 ฿37,888 ฿37,888 ฿8,900

17	มี.ค.	61	-	21	มี.ค.	61 ฿38,888 ฿38,888 ฿38,888 ฿8,900

19	มี.ค.	61	-	23	มี.ค.	61 ฿37,888 ฿37,888 ฿37,888 ฿8,900



บริการอาหารรอนพรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง

19.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ผูโดยสารขาออก	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	มีเจา
หนาที่ของบริษทัคอยตอนรับทาน
22.10	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ณ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เทีย่วบินที	่TG640

(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน
นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	เรียบรอยแลว	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2

ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศ
ญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับ
และจับ***
เดินทางสู	เมืองโตเกียว	นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุสะ	วัดที่ไดชื่อวาเป็นวัดที่มี

ความศักดิส์ิทธิ	์และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวน
อิมทองคําที่ศักดิส์ิทธิ	์ขนาด	5.5	เซนติเมตร	ซึ่งมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกดวยความสูง	4.5	เมตร	ซึ่งแขวน

หอยอยู	ณ	ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด	ที่มีชื่อวา	“ประตูฟาคํารณ”	และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารที่
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา	มีชื่อวา	ถนนนากามิเซะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ
มากมาย	อาทิ	ขนมนานาชนิด	ของเลน	รองเทา	พวงกุญแจที่ระลึก	ฯลฯ
ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกอิสระ	และทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดใน

โลก	แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริมแมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียวสกาย	ทรี	(Tokyo	Sky
tree)	(ไมรวมคาขึ้นหอคอย)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก	...	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22
พฤษภาคม	2555	โดยหอน้ีมีความสูง	634	เมตร	สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง	ในมณฑลกวางโจว
ซึ่งมีความสูง	600	เมตร	และหอซีเอ็น	ทาวเวอร	ในนครโทรอนโต	ของแคนาดา	มีความสูง	553	เมตร	ทิวทัศน
ของ	“หอคอยโตเกียวสกายทรี”	ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็ม
ไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของเอะโดะ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบคาวากูจิโกะ	(Lake	Kawaguchiko)	ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยที่สุดแหง



หน่ึง	พิเศษ!!!	นําทานขึ้น	กระเชาลอยฟ า	คาชิ	คาชิ	(Kachi	Kachi	Ropeway)	กระเชาที่จะพาไปบนยอด
เขา	Mitsutoge	เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดใหบริการทุกวันตลอดทั้งปี	(อาจมี
การงดใหบริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ	เชน	สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย)	เพียงไมกี่นาทีถึงยอด
เขา	ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง	1,075	เมตร	ทานสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและ
ทะเลสาบคาวากุจิได	และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญี่ป ุนทางตอนใต	(เทือก
เขาอากาอิชิ	และเทือกเขาอาราคาวะ)
จากน้ันนําเดินทางสู	โกเท็มบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ต	ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลง

รวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย	เชน	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,
CYNTHIA	ROWLEY,	DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	เลือกซื้อ	กระเปาไฮไซ	BALLY,	PRADA,	GUCCI,
DIESEL,TUMI,GAP,	ARMANY	ฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรู	อยาง	TAG	HEUER,	AGETE,
S.T.DUPONT,	TASAKI,	LONGINES	ฯลฯ	ไดเวลานําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
พักที	่KAWAGUCHIKO	RESORT	หรือเทียบเทา
จากนัน้ใหทานไดผอนคลายกับการ	แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะ

ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย



เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ของโรงแรม	เมนู	บุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	KAWAGUCHIKO	RESORT	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



สําคัญมาก!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืน
มีโทษปรับและจับ
ไมรวมคาขึน้หอคอยโตเกียวสกาย	ทรี
กระเชาลอยฟ า	คาชิ	คาชิ	อาจมีการงดใหบริการชั่วคราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ	เชน	สภาพอากาศไมเอื้อ

อํานวย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	(Fuji	san)	ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล	3,776	เมตร	ภูเขาที่มีชื่อเสียง

เป็นที่รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว	และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึง
ของประเทศญี่ป ุน	ทั้งยังเป็นจุดมุงหมายของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเยือนญี่ป ุนตลอดทุกฤดูกาล
นําทานขึน้สู	ชัน้ที	่5	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น	ในกรณีทีอ่ากาศไมเอื้ออํานวย	หรือ	ทาง

ขึ้นปิด)	ที่ทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ	และสัมผัสกับความ
หนาวเย็น	ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว	และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณรูป
ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
นําทานสัมผัสประสบการณความสนุกสนานที่	ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท	ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟ

ฟูจิ	ทานจะไดสัมผัสกับหิมะที่ตกในชวงปีใหม	หากมีเวลาพอ	อิสระ	ใหทานไดสัมผัสประสบการณใหม	อาทิ	ตื่น
เตนกับการลื่นไถลดวย	สกี	เลือกสนุกกับสโนวบอรด	หรือเพลิดเพลินกับการน่ังเลื่อนหิมะ	ที่ทานจะสามารถ
ดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลวสะอาดตาอยางยิ่ง	(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุด
สําหรับเลนกิจกรรมตางๆ)
จากน้ันนําทานไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	(Experience	Earthquake)	ที่

จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณเรื่องราวตางๆ	เกี่ยว
กับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	และจากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	ทะเลสาบฮามานาโกะ	(Lake	Hamana)	หรือทะเลสาบปลาไหล	เป็นทะเลสาบขนาดใหญริม

ชายฝ่ังแปซิฟิค	ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซุโอกะ	แตเดิมเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร	ตอมา
เกิดแผนดินไหวในปี	1498	ทําใหน้ําจืดเปลี่ยนเป็นน้ําเค็มในที่สุด	สาเหตุที่ชื่อวาทะเลสาปปลาไหล	เน่ืองจาก
บริเวณน้ีจะเป็นบริเวณที่มีการจับปลาไหลไดมากเป็นอันดับตน	ๆ	ของประเทศญี่ป ุน	โดยสถานที่แหงน้ีจะเป็นจุด
ชมวิวและเป็นที่พักจอดรถ	มีรานคาและผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซื้อเป็นของที่ระลึก
นําทานสู	นาโกยา	(Nagoya)	เป็นตัวเมืองของ	จังหวัดไอจิ	(Aichi)	มีประชากรอาศัยอยูมากกวา	2	ลานคน

เป็นเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหน่ึงของญี่ป ุน	นําทานชม	เทศกาลแสงสี	Nabana	no
Sato	Winter	Illumination	ณ	สวนนาบะนะ	ซาโตะ	ธีมพารคสวนดอกไม	ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง	4
ฤดูกาล	สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งปี
ไฮไลท!!!	ในชวงฤดูใบไมรวงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว	(ตุลาคม-มีนาคม)	จะไดรับความนิยมมาก

เป็นพิเศษ	เน่ืองจากมีการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลาก
หลายรูปแบบ	ไมวาจะเป็น	อุโมงคแสงไฟ	(Tunnel	of	Light)	หรือ	การประดับไฟในน้ํา	(Water
Illumination)

จากน้ันเดินทางสู	ยานซาคาเอะ	(Sakae)	เป็นยานธุรกิจการคา	มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ	หรือ
เมืองใตดิน	(central	park)	ที่เต็มไปดวยรานตางๆ	เชน	รานเสื้อผาแฟชั่น,	รานของใชกระจุกกระจิก,	รานซา
ลอนความงาม	เป็นตน	ที่น่ีกินบริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	ณ	ซาคาเอะ
ทีพ่ัก	CENTMAIN	NAGOYA	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นอูน้ําที่สําคัญในการผลิต
ปลาไหลสูตลาดประเทศ	เน่ืองจากชาวญี่ป ุนชอบทานปลาไหลมาก

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นสวนสนุกที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา	5.8	ลานดวง
ซึ่งทําใหเป็นสถานที่ยอดนิยมของคูรักทั้งปี



ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้นภูเขาไฟฟูจิ	ในกรณีที่อากาศไมเอื้ออํานวย	หรือ	ทางขึน้ปิด
ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณและชุดสําหรับเลนกิจกรรมตางๆ	ฟูจิเท็น	สกีรีสอรท
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	พักที่	CENTMAIN	NAGOYA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เกียวโต	(Kyoto)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุนมายาวนานที่สุด	คือตั้งแตปีค.ศ.

794	จนถึง	1868	รวมๆ	1,100	ปีเลยทีเดียว	เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของญี่ป ุนดวย
เดินทางสู	วัดคินคะคุจิ	(Kinkakuji)	เดิมสรางขึน้เพื่อใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา	โยชิมิสุและทาน

มีความตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต	คนไทยนิยมเรียกกันวา	วัดทอง
เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา	ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพื้นน้ํา
เบื้องหนา	จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันสู	ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ	(Fushimi	Inari	Shrine)	หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง

เป็นศาลเจาชินโต	มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ	(Torii	Gate)	หรือ	เสาสีแดงที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่น
ตนจนเป็นทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ	ที่ผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ	โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของ
ความอุดมสมบูรณ	การเก็บเกี่ยวขาว	รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ	และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตวคูกายจึงสามารถ
พบเห็นรูปป้ันจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน
เดินทางสู	เมืองโอซากา	(Osaka)	มีความสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญเป็นอันดับสามของญี่ป ุน	เป็น

เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ	อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย	นํา
ทานชอปป้ิงกันตอที่	ดิวตี้ฟรี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี	ทั้ง	เสื้อผา	น้ําหอม	ตางๆ	ตามอัธยาศัย
อิสระชอปป้ิง	ยานชินไซบาชิ	(Shinsaibashi)	บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ	600	เมตร

เต็มไปดวยรานคาปลีก	รานแฟรนไชส	รานเครื่องสําอางค	รานรองเทา	กระเปานาฬิกา	รานกาแฟ	รานอาหาร
รานขนม	รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ป ุนและตางประเทศ	เชน	Zara	H&M	Beans	ABC	Mart	เป็นตน	เรียกวามี
ทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	ณ	ชินไซบาชิ
ทีพ่ัก	FUJIYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

	พักที่	FUJIYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู	ปราสาทโอซากา	(Osaka	Castle)	(ดานนอก)	เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา

หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด	8	ชั้น	ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต,	คูน้ํา	และสวนนิชิ
โนมารุซึ่งอยูทางปอมตะวักตก	มีตนซากุระกวา	600	ตน	ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระที่โดงดัง
เพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเป็นอยางยิ่ง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานชอปป้ิงกันตอ	ณ	เอ็กซโปซิตี้	(Expo	City)	ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา	ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ

ที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุน	เอ็กซโปซิตี้เป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลด
เอ็กซโป	ที่จัดขึน้เมื่อปี	1970	ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ	จังหวัดโอซากา	มีเน้ือที่ทั้งหมดราว	ๆ	172,000	ตารางเมตร
ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย	ภายใตคอนเซ็ปต	fusing	the	enjoyment	of	playing,	learning,
and	discovering	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ	ทั้งชอปป้ิง	กินขาว	หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย
เอ็กซโปซิตี้	ไดแบงออกเป็น	8	โซนใหญ	ๆ	ดวยกัน	ดังน้ี

1.	NIFREL	พิพิธภัณฑสัตวน้ํา	จัดแสดงสัตวตาง	ๆ	ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ	และยังใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด
2.	Osaka	English	Village	ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ	เปิดโอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูป
แบบที่ไมซํ้ าใคร	ทามกลางบรรยากาศของเมืองตาง	ๆ	จากทั่วทั้งอเมริกา
3.	Pokemon	Expogym	สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ป ุน	ที่จะทําใหคุณหลงใหลและผจญภัยไปกับ
การตูนตัวโปรด
4.	Orbi	สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ
5.	Entertainmentfield	สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต	Shaun	the	Sheep	ซึ่งเป็นภาพยนตรการตูนอันโดงดัง
6.	109	Cinemas	Osaka-Expocity	โรงภาพยนตรสุดทันสมัย	ภายในมีโรงภาพยนตรทั้งหมด	11	โรงดวยกัน
7.	ANIPO	สวนสนุกสุดนารักของเด็ก	ๆ	ที่จะมาสสรางความสนุกสนานใหทั้งคุณลูกและคุณพอ-คุณแม	โดยมีตัว
การตูนสัตวตาง	ๆ	เป็นสิ่งดึงดูดใจ
8.	Lalaport	Expocity	สวรรคของนักชอปป้ิง	ซึ่งขนรานคาแบรนดตาง	ๆ	มาไวที่น่ีมากกวา	100	ราน
จากน้ันไดเวลาอันสมควร	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	เมืองโอซากา

ชวงคํ่า
17.35	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินไทย	THAI	AIRWAYS	เทีย่วบินที	่TG673

(บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง)
21.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

EXPOCITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา	โดยรวมสวน
สนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไว
ที่น่ี	เป็นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็น
สถานที่ทองเที่ยวไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากา
เคยเป็นเจาภาพจัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานได
ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไป
เพียง	1ชั่วโมงกวา	พื้นที่สวนหน่ึงกวา	170,000	ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา	EXPOCITY	ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวใน
พื้นที่แบบ	"วันเดียวเดินไมทั่ว	ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"	La	La	port
EXPOCITY	ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ป ุนและจาก
นานาชาติทั่วโลก	ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู	แตยังมีทั้งราน	100
เยนอยาง	Daiso,	ราน	3coin	ที่สินคาทุกอยางราคา	300	เยน,	ศูนยจําหนาย



บริการอาหารรอน	พรอมเครื่องดื่ม	บนเครื่อง
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เครื่องกีฬา,	เครื่องไฟฟา	,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

1.	มัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน

-	หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
-	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
-	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว
-	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ
-	สงรายชื่อสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,000	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
5.	โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไปและเหลือหนากระดาษ

อยางตํ่ า	2	หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	ราคาเด็กอายุตํ่ากวา	2	ปี	(Infant)	ทานละ	9,000	บาท
ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ	1,000	บาท	/	ทริป
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	10,000	บาท	จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร**	ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
**



บริษทัขอสงวนสิทธิ	์:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,
การเมือง,	สายการบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืน
เงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึง	เมื่อทาน
ออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


