
 

 
 

 
 

 
            

** นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ “วดัคโิยมสึิ” และ มรดกโลก ณ “วดัโทไดจิ” 

** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์ดว้ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่นํ้าและใบไม้เปลีย่นสี 

** เพลิดเพลินและสนุกกบักิจกรรมเก็บ “แอปเป้ิล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน 

** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํา้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 

** เท่ียวมหานครโตเกียว ชอ้ปป้ิงยา่นดงั ชินจูก,ุ โอไดบะ 

** บริการท่านดว้ยนํา้ดืม่ทีญ่ีปุ่่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดนิทาง 18-23 ตุลาคม 2559  (วนัปิยะมหาราช) 
 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาโกย่า 

21.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

 

วนัทีส่อง วดัคโิยมสึิ(วดันํา้ใส) - ปราสาททองคนิคาคุจ ิ- เมอืงอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - สวนป่าไผ่ - 

สะพานโทเกต็สึเคยีว 

00.05 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกยา่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  



 

จากนั้นนาํท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วดัที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใชท้่อนซุงนาํมาวางเรียงกนัและไดรั้บการยก

ยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ที่เช่ือว่าเม่ือด่ืมแลว้จะ

ประสบความสาํเร็จสามดา้นคือ “สุขภาพ อายยุนืยาวและความสาํเร็จดา้นการศึกษา” ชมบรรยากาศภายในวัดที่

เต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)  เป็นฉากหลงัท่ีสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่ง

ยิง่ อิสระกบัการเลือกซ้ือของที่ระลึกบนถนนสาย “กานํ้าชา” อาทิเช่นเคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่ น 

พวงกุญแจ พดัญี่ปุ่ นลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือที่น่ีไดเ้ช่นกนั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือ

เรียกกนัวา่ “คนิคาคุจิ” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องโชกุนในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระนํ้ า โอบ

ลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณที่ไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่อง

ประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืนํ้ าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ํ้ าอีกหน่ึงหลงั ให้ท่าน

ไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพือ่เดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสาย

โรแมนติก ( Sagano Romantic Train )”  เสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี มีมุมมอง

ที่น่าร่ืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มความงามของแม่นํ้ า 

Arashiyama และ Kameoka  สายลมและแสงแดดผา่นภูเขา หุบเขา ดว้ย

บรรยากาศสุดโรแมนติก ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

ตลอดทาง  

**ในกรณรีถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 

JR ท้องถิ่นแทน** 

 จากนั้นนําท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหม่ืนต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่

(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลก

และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี

ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่

ทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 

ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหว่างสองขา้งทาง ก่อนที่เราจะนาํท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว

(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก

สร้างขึ้นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น

เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้ าที่ทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่ นช่ืนชอบ และเล่ืองลือว่าเป็นจุดชมวิว

ที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

  พกัที่ NARA RIVERSIDE HOTEL OR SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 



 

     
 

วนัทีส่าม นารา - วดัโทไดจ ิ- ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ - มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ น เพื่อชม “วัดโทไดจิ” สร้างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดง

บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญี่ปุ่ น ผ่านซุ้มประตู “นันไดมง” ที่ใช้เสารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี “ทวาร

บาล” ที่แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ 

“พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตนั ตวัวิหารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1706 

เน่ืองจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง 1 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งน้ี 

และเพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารให้กบัฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยูต่ามธรรมชาติที่ “สวน

กวาง” จากนั้นเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยูข่องเจา้

เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสํารวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวงั

โบราณมาก่อน ล้อมรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจาก

ขา้ศึก 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจาํกดับน

ถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย 

ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 

มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” 

ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นที่กวา่ 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึงรวบรวมร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นนาํและร้านอาหาร

ญี่ปุ่ น ที่มีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนัง่พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ 

กวา่ 200 ที่นัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพเิศษ 

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ MIYAKO YOKAICHI HOTEL OR ROUTE-INN YOKAICHI HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 

 

   



 

วนัทีส่ี่  ทะเลสาบปลาไหล - สวนผลไม้ตามฤดูกาล - ภูเขาไฟฟูจ ิ- โอชิโนะ ฮัคไค -  

  ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบอนัเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด อิสระกบัการเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ทาํมาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกก้ีปลาไหล กา้งปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือเลือกมุม

สวยๆ เก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนาํทุกท่านสู่ “สวนผลไม้ตามฤดูกาล” ให้ทุกท่านร่วมสนุกกบักิจกรรมและ

เพลิดเพลินกบัการเก็บผลแอปเป้ิลสดๆจากตน้ทานแบบอ่ิมไม่อั้นในสวน 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านขึ้นสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล 

นาํท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาต

ให้ขึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่

โดยรอบ นําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอัน

ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อนํ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าท่ีใสสะอาด และ

สดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของ

ญี่ปุ่ นอีกดว้ย 

 พกัที่ FUJINOBO HOTEL OR KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ

ไม่อั้น 

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน

เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ

ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

   
 

วนัทีห้่า ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โตเกยีว - ย่านชินจูกุ - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - โอไดบะ -  

  ห้างไดเวอร์ซิตี ้(หุ่นกนัดั้ม) 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

นาํท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก

หลงัและมีบ่อนํ้ าพรุ้อนซุกซ่อนอยูม่ากมาย นาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลัด” ยงั

บริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพื่อให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติ และชม

ความงามของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือ

กวา่ 3,000 ปีที่แลว้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เพือ่นาํท่านสู่ 

“ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของ

เป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนับหม่ืนเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้

มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระให้

ท่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความ

เคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 

5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงั

เป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร   ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่

อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิ

มทองคาํ มีช่ือว่า “ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนม

นานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก  

หลงัจากชอ้ปป้ิงนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอย

โตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัที่ 22 

พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว 

ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์

ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เต็ม

ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นเดินทางสู่ “โอไดบะ” ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเล

ขึ้นมาเป็นเกาะ เดินทางสู่ห้าง “DiverCity Tokyo Plaza” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดึงดูด

นกัท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่

ที่มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตัวกันอยู่ถึง 154 ร้าน ท่านจะได้ชมหุ่นยนต์ GUNDAM ตัวโตเท่าขนาดจริง ยืนรอ

ตอ้นรับท่านที่ด้านหน้าของห้าง ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสถานที่แห่งน้ี อีกทั้งยงัมี “GUNDAM Front 

Tokyo” Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผา่นความยิง่ใหญ่ของ GUNDAM ไปทัว่โลก (ไม่รวมค่าเขา้ชม)  

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ NARITA GATEWAY HOTEL OR KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 



 

     
 

วนัทีห่ก วดันาริตะซัน - ออิอนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัที่ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในวนัขึ้นปีใหม่จะคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นที่มาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ 

รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง  

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม ้และ

อาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.25 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 

21.55 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

 

    
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  18-23 ตุลาคม 2559 (วนัปิยะมหาราช) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 53,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  51,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 49,900 บาท 



 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -19,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 6/6/2559) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 

o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 

o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 



 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้า

พาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่

ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์ ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้ 
15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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