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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตยอ์ทุยั โดยสำยกำรบินไทย 
สู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต นำโกย่ำ ชิสึโอกะ โยโกฮำม่ำ ไซตำมะ โตเกียว นำริตะ 

 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมเสาโทรอิ ิณ ศำลเจ้ำฟูชิมิ 
อินำริ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่สน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

ชิสึโอกะ  ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบที่เพาะพนัธุป์ลาไหลที่มชีื่อเสยีง, ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่
ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ ณ ภูเขำไฟฟูจิ, สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง
ท่ามกลางหมิะทีล่ำนสกีเยติ และอสิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้กว่า 165 แบรนดด์งัที ่
โกเทม็บะพรีเมี่ยมเอ้ำทเ์ลท 

คำมำครุะ นมสัการ พระใหญ่ไดบทุสึ แห่งเมอืงคามาคุระ  
โยโกฮำม่ำ อสิระชอ้ปป้ิงที ่ย่ำนมินำโตะมิไร ตัง้อยูใ่นเขตรมิทะเลของเมอืงโยโกฮามา่ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอำซำกสุะ, ชอ้ปป้ิงสุดเหวีย่งใจกลางกรงุ ย่ำนชินจกู ุ 
ไซตำมะ             เมืองคำวำโกเอะ จดุเด่นคอืการอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าในสมยัเอโดะ และไดร้บัสมญา

ว่าเป็นลิตเต้ิลเอโดะ 
นำริตะ นมสัการเทพเจา้แห่งไฟ วดันำริตะซงั และอสิระชอ้ปป้ิง ห้ำงอิออน มอลล ์

 

พิเศษ!! อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟตข์ำป ู
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ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2560    27 ธนัวำคม - 01 มกรำคม   
 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู  

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์
หมายเลข C เพื่อเตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 

23.15 น. เหริฟ้าสู่ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 
 

วนัท่ีสอง โอซำก้ำ >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ >> นำโกย่ำ >> 
                        ช้อปป้ิงย่ำนซำคำเอะ 

 
 
 
 
 
 
06.25 น.   เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศลุกำกรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส ที่ตดิรอบสุดทา้ยของ
การประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม ่เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮิ
งาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวั
วหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีว
โต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่
สวยทีสุ่ดในกรงุเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิย
มสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิ
ตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่ นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ระลึก 
เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงั
ภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ดว้ยแป้งทีเ่หนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท้ หรอืประยุกต์
เป็นไสส้ตอเบอรร์ี ่ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวา
ดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่ อไม่แพ้  จังหวัดชิซู โอกะ ที่ช่วยลด
คอเลสเตอรอล ช่วยใหผ้วิพรรณเปล่งปลัง่, เครือ่งเซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และ
ของทีร่ะลกึ อกีมากมายนานาชนิด 
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพที่เป็นที่นับถือของชาว

ญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรื่องของการกสกิรรมให้
ไดผ้ลผลติทีอุ่ดมสมบรูณ์ และในบรเิวณศาลเจา้ท่านจะพบเหน็รปูปัน้เทพจิง้จอกมากมาย โดยชาว
ญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะได้ตื่นตา
กับเสาโทรอิิที่เรยีงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น 
ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของ
ภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ซายูร ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอ
พรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา ได้เวลาอนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง นำโกย่ำ 
เพื่อให้ท่านได้ช้อปป้ิงที่ ย่ำนซำคำเอะ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตรีที่
ไดร้บัความนิยม มสีนิค้าแบรนด์เนมหลากหลาย รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นรองเท้า นอกจากนัน้
ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกชมเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม นำโกย่ำ >> ทะเลสำบฮำมำนะ >> โกเทม็บะ เอำทเ์ลท็ >> ภเูขำไฟฟจิู 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสำบฮำมำนะ ทะเลสาบทีเ่พาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบรเิวณนัน้ 

และยงัเป็นจุดแวะพกัรถทีใ่หญ่ทีสุ่ดส าหรบันักท่องเทีย่ว ภายในบรเิวณนัน้ จะมรีา้นคา้มากมาย
หลากหลายที่ขายสนิคา้ที่มสี่วนผสมของปลาไหล ท่านสามารถลิ้มลองพายปลาไหลและเลอืก
ซือ้ผลติภณัฑต่์างๆ กลบัไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชญิท่านเพลนิตากบัทศันียภาพอนัแสน
งดงามของสองขา้งทางทีอุ่ดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่เขต วนอทุยำนแห่งชำติฮำโกเน่ เพื่อน าท่านสู่ โกเทม็บะ พรีเม่ียม  

เอำท์เลท็ ที่รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ที่เชื่อม
ระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้่านได้อสิระกบัการเลอืก
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ซือ้เลอืกชมสนิค้าที่รวบรวมไวก้ว่า 165 แบรนดด์งัไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, 
Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap แ ล ะอีก ม ากม าย 
นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้ง
ถูกกว่าที่อื่นๆ ทีร่วมไว้ในพืน้ที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคน
ญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพ
ภมิูอำกำศ) ที่ระดบัความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นภูเขาไฟฟูจ ิ
ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วน
สวยงามที่สุดในโลก และยงัเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น
ฐานล่างสู่บนยอดปล่องเขาดว้ยความสงู 3,776 เมตร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  FUJINOBOU KAEN หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
*** อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษท่ีมีขำป ูให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปพูร้อมน ้ำจ้ิมสไตลญ่ี์ปุ่ น
อย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด *** 
 จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว 
จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม ลำนสกีเยติ >> คำมำครุะ >> วดัโคโตขอิุน >> โยโกฮำม่ำ >> มินำโตะมิไร >>  
                         มำคฮุำริ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ               รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ ลำนสกีเยติ อสิระให้ท่านเพลดิเพลนิกบักิจกรรมกระดานเลื่อนท่ามกลางหมิะขาว
โพลน หากท่านต้องการเขา้รว่มกจิกรรมอื่นๆ ของทางสกรีสีอรท์ อาท ิสก,ี สโนว ์ราฟติ้ง ฯลฯ 
ท่านต้องช าระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร์ (รายการอาจมกีารเปลี่ยนแปลง
สถานที่เล่นกระดานเลื่อนหมิะ ไดต้ามความเหมาะสม) จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองคำมำคุระ น า
ท่านกราบนมสัการขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปส ารดิองค์ใหญ่ที่ประดษิฐานอยู่
กลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วหิารไดถู้กพายุพดั
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จนได้รบัความเสยีหาย และในปีค.ศ.1495 กถ็ูกคลื่นยกัษ์กลนืโครงสรา้งวดัหายไปในทะเลอกี
ครัง้ แต่องคพ์ระมไิดช้ ารดุเสยีหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่ปัจจบุนันบัเป็นเวลากว่า 800 ปี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ มินำโตะมิไร ตัง้อยู่ในเขตรมิทะเลของเมอืงโยโกฮาม่า มชีื่อว่า “harbor of 

the future” เดมิเป็นอู่ต่อเรอืขนาดใหญ่จนกระทัง่ปีค.ศ.1980 ไดม้กีารพฒันาใหก้ลายเป็นแหล่ง
อาคารขนาดสูงใหญ่มากมาย รวมถึง Landmark Tower ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุด(296 เมตร)ในปี 
ค.ศ.1993-2014 นอกจากนี้ยงัม ีแหล่งช้อปป้ิง โรงแรม ศูนย์ประชุม สวนสนุก บ่อน ้าพุรอ้น 
พพิิธภณัฑ์ และสวนสาธารณะรมิทะเลเป็นที่ตัง้ของเมอืง Minato Mirai Chuo ประกอบด้วย 
Landmark Tower และตกึ three Queen’s Tower ตัง้อยู่ตดิกนั ตามด้วยโรงแรมแพนแปซฟิิก
(Pan Pacific Hotel) และศูนย์ประชุม Pacifico ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่ น ตรงขา้มศูนยป์ระชุมเรยีกว่า “new harbor district” เป็นเกาะแห่งอนาคต มชีงิชา้สวรรค ์
Cosmo World Ferris Wheel พรอ้มทัง้เป็นนาฬกิาบอกเวลาทีใ่หญ่ทีสุ่ดของโลกอกีดว้ย  

ค ำ่ อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่ เมืองมำคฮุำริ 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ  โรงแรม APA MAKUHARI หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี     มำคฮุำริ >> ไซตำมะ >> เมืองเก่ำคำวำโกเอะ >> โตเกียว >> วดัอำซำกสุะ >>  
                         ชินจกู ุ>> นำริตะ 

 
 
 
 
. 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองคำวำโกเอะ ซึ่งตัง้อยู่บรเิวณทางใต้ของจงัหวดัไซตำมะ มจีุดเด่นคือการ
อนุรกัษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าในสมยัเอโดะเอาไวจ้นถงึปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นอาคารโกดงัเก่าที่
มอีายุมากกว่ารอ้ยปี รวมทัง้บา้นเรอืนหรอืรา้นคา้ต่างๆ ซึง่ยงัใหบ้รรยากาศและกลิน่อายคลา้ย
ยอ้นกลบัไปในสมยัอดตีของญี่ปุ่ น จนท าให้เมอืงแห่งนี้ได้รบัสมญาว่าเป็นลติเติ้ลเอโดะ และมี
ชื่อเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก นอกจากนัน้ที่นี่ยงัเป็นที่ตัง้ของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท 
รวมทัง้ภาคการเกษตรที่มพีชืเศรษฐกจิที่ขึ้นชื่อคอืมนัหวานนัน่เอง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่
มหำนครโตเกียว 
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เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดินทางสู่  ว ัดอำซำกุสะ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ 

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ 
โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ทีป่ระตูทางเขา้วดัมโีคม
สแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดัที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่
ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาร ิแปลได้ว่าประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บน
โคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและ
ชมิไดเ้พลนิๆ โดยมขีองที่ระลกึสไตลญ์ี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซือ้ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเยา้ยวน
ชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุม้หนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตู
แห่งขุมทรพัย ์พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้ มี
ผูค้นยนืโบกควนัธปูเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าใหโ้ชคด ีและมกีระถางก ายานตัง้อยู่ดว้ย การ
โบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนัก ายาน
ไปที่อวัยวะส่วนนั ้น จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่  ย่ำนชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงชื่อดัง ที่ไม่ว่า
นักท่องเที่ยวจากชาติใดๆ ก็ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมีสินค้ารองรบักับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิ เช่น  สินค้า
อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ฯลฯ  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทาง
สู่เมืองนำริตะ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม RADISSON HOTEL NARITA หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ  นำริตะ >> วดันำริตะซงั >> ห้ำงอิออน มอลล ์>> สนำมบินนำริตะ >> กรงุเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านนมสัการเทพเจา้แห่งไฟที ่วดันำริตะซงั วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและน่าคน้หา 
มคีวามเป็นมามากกว่า 1,000 ปี เป็นวดัที่บูชาเทพเจา้แห่งไฟ บรเิวณวดัประกอบด้วย วหิาร
หลายหลงั ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งจากไมส้นทัง้หลงั มเีพยีงแห่งเดยีวในญี่ปุ่ น อกีทัง้ยงัมสีวนญี่ปุ่ น
ทีต่กแต่งอยา่งสวยงามรม่รืน่ อกีทัง้ยงัมสีระน ้าและน ้าตกจ าลองอนัสวยงาม    
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เท่ียง             อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั ณ อิออน มอลล ์
บ่ำย จากนัน้ให้ท่านช้อปป้ิง ณ ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ของนารติะ อิออน มอลล์ เพื่อซื้อของ

อุปโภคบริโภคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ , ชาเขียว, ขนมขบเคี้ยว ไปจนถึงเสื้อผ้า 
เครือ่งส าอางคฯ์ลฯ 
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่ สนำมบินนำริตะ เพ่ือท ำกำรเชค็อิน 

17.30 น. เหริฟ้าสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG677 
22.30 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2560    27 ธนัวำคม - 01 มกรำคม   

   
หมำยเหตุ 

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผูโ้ดยสำรไม่ครบตำม
จ ำนวนดงักล่ำว ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละ
ประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท  

  ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุเพียง
ครึ่งเดียว *** 

6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17  สิงหำคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณทีี่
ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่  

 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 56,900 29,900 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 51,300 26,900 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,800 22,500 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 11,000 11,000 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออกส าหรบัท่าน 
ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
5. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 21 วนั 

 
กำรยกเลิก :  กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มิฉะนัน้ทำงบริษทั 

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
 
 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ

การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ท่านเป็นส าคญัที่สุดทางบรษิัท ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึ
ภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ  ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด 
หรอื บางส่วน  นอกจากนี้  ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทวัร ์ได้กต่็อเมื่อทางสาย
การบนิและ โรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ตวัอย่ำงรำยช่ือยำท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงผิดกฎหมำยและห้ำมน ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น มีดงัน้ี 
TYLENOL COLD, NYQUIL, NYQUIL LIQUICAPS, ACTIFED, SUDAFED, ADVIL COLD & SINUS, 
DRISTAN COLD/ NO DROWSINESS, DRISTAN SINUS, DRIXORAL SINUS, VICKS INHALER, 
LOMOTIL 

 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำดและ 
สำยกำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 
 


