
 
 
 

 

 
 

 

            
** รื�นรมยช์มทิวทศันด์ว้ยการนั�ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือวา่เป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี!  
** ร่วมคน้พบความเชื�อที�วา่ ชิมไข่ดาํเสริมอายอีุก 'ปี ณ “หุบเขาโอวาคุดานิ” 
** ชมมรดกโลกวหิารใหญ่ “วดัโทไดจ”ิ ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ'าแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั!น 
** บริการท่านดว้ยนํ'าดื/มที/ญี/ปุ่ นท่านละ 0ขวด/วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 23 กนัยายน - 5 ตุลาคม 2678  

 (หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศ รบกวน ขอเที�ยวบินกับเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 
02.45 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั!น 8 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ!นเครื�อง 
22.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 682 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 

วนัที/สอง วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - 

 ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั'น 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั!นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านนมสัการเจา้แม่

กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากสุะ” วดัที�ไดชื้�อวา่เป็นวดัที�มีความศกัดิF สิทธิF  และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที�สุด
แห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที�ศกัดิF สิทธิF  ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ� งมกัจะ
มีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั!งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที�ตั!งของโคมไฟยกัษที์�
มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร   ซึ� งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที�มี



 

ชื�อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารที�ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชื�อวา่ “ถนนนากา
มิเซะ” ซึ� งเป็นที�ตั!งของร้านคา้ขายของที�ระลึกพื!นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวง
กุญแจที�ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื!อเป็นของฝากของที�ระลึก หลงัจากชอ้ปปิ! งนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั 
แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ!าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่ง
สัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� 99 พฤษภาคม 9QQQ โดยหอนี! มีความสูง R48 
เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ� งมีความสูง R55 เมตร และหอซีเอน็ 
ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง QQ4 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที�บรรจุ
เทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที�เตม็ไปดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ นาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ�งของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบั
หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ� งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม
อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื!อผา้, รองเทา้แฟชั�น และ
เครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื!อ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 จากนั!นนาํท่านขึ!นสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ที�ตั!งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี�ปุ่นดว้ยความสูง 4,''R เมตรจากระดบันํ!าทะเล 
นาํท่านขึ!นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั!น Q” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั!นสูงสุดที�ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหขึ้!นไดใ้นวนันั!นๆ) เพื�อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที�สามารถมองเห็นทะเลสาบทั!งหา้กระจายอยู่
โดยรอบ  

  
จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ!าที�เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที�ใชเ้วลาอนั
ยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื!นดิน และซึมไปยงับ่อนํ!าแต่ละบ่อ ดงันั!นนํ!าที�อยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ!าที�ใสสะอาด และ
สดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แห่งนี!ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ!าจากธรรมชาติที�ดีที�สุดของ
ญี�ปุ่นอีกดว้ย   
� พกัที� FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
���� รับประทานอาหารคํ/า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ!นชื�อของญี�ปุ่น แบบ
ไม่อั!น 

ฟจิูซงั ชื�อนี!  ที�รู้จกั    สัญลกัษณ์ แห่งเจแปน แสนสุดสวย 

ตั!งตระหง่าน โดดเด่น เป็นทรงกรวย  ยิ�งความสวย เพิ�มเมื�อฟ้า มาเป็นใจ 
มรดกโลก ทางวฒันธรรม ดว้ยศกัดิF สิทธิF    บนัดาลจิต สร้างศิลปะ ก็มากหลาย 
เชื�อมรุ่นใหม่ สู่ธรรมชาติ อยา่งแยบคาย  ผูค้นหมาย ขึ!นพิชิต ในชีวติเอย 



 

พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี!  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ!าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพื�อผอ่นคลายความเมื�อยลา้ การอาบนํ!าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

    
 
 

วนัที/สาม โอวาคุดานิ(บัส) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ 
���� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั!นนาํท่านสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ที�เกิดขึ!นจากการปะทุขึ!นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เมื�อหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ!าร้อนผดุขึ!นมาจากใตดิ้น นํ!าและควนัเหล่านี!จะมีส่วนผสมของกาํมะถนัอยู่
ดว้ยโดยความร้อนของนํ!าที�ผุดขึ!นมานั!นสามารถตม้ไข่ให้สุกไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที�ตม้จากบ่อนี! เปลือกของไข่จะ
มีสีดาํสนิทซึ�งคนญี�ปุ่นเชื�อกนัวา่ “กินไข่ดาํหนึ�งฟองจะทาํใหอ้ายยุนืขึ!นเจด็ปี”  

จากนั!นนาํทุกท่าน “ล่องเรือโจรสลดั” ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ”เพื�อใหท้่านไดส้ัมผสับรรยากาศธรรมชาติ และ
ชมความงามของทะเลสาบนํ! าจืดขนาดใหญ่ที�เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื�อกวา่ 4,555 ปีที�แลว้  

 
���� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านชม “ทะเลสาบฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)” ทะเลสาบอนัเป็นแหล่งเพาะเลี!ยงปลาไหลที�ใหญ่ที�สุด 
อิสระกบัการเลือกซื!อผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากปลาไหล อาทิ พายปลาไหล คุกกี!ปลาไหล กา้งปลาไหลทอดกรอบ 
ฯลฯ หรือเลือกมุมสวยๆ เก็บภาพเป็นที�ระลึก จากนั!นนาํท่านสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื�อชอ้ปปิ! ง “ย่านซาคาเอะ” 
ยา่นชอ้ปปิ! งและแหล่งบนัเทิงยามราตรี สินคา้แบรนดเ์นมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยูบ่นถนนสายนี!  ทั!ง
หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหาร ที�บ่งบอกถึงความมีระดบัใหเ้ลือกอยา่งมากมาย และยงัมีจุดชมววิที�จะทาํใหเ้ห็น
ถนนสายนี!  และตวัเมืองนาโกยาอยา่งชดัเจน คือตึกทีวีของนาโกยา ซึ� งมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายุ
ที�เก่าแก่มากกวา่ 

ขอนาํท่าน ล่องเรือ สูดอากาศ   ในบทบาท โจรสลดั หลากสีสัน 

ชมทะเล สาบอาชิ ที�รู้กนั    เบื!องหลงันั!น คือฟูจิ ที�งดงาม 

ระหวา่งล่อง เชิญท่านลอง ขึ!นดาดฟ้า  สอดสายตา มองหา โจรสลดั 

และฟูจิ แลว้ถ่ายรูป ดว้ยชดัชดั   ค่อยมาคดั รูปลงเฟส เสร็จการณ์เอย 



 

� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

     
 

วนัที/สี/  เมอืงอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว - ปราสาททองคนิคาคุจิ -  

ย่านชินไซบาชิ 
���� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื�อเดินทางไปสัมผสักบั “รถไฟสายโรแมนติก (Sagano Romantic 

Train)” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี!  มีมุมมองที�น่ารื�นรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเส้นทางท่านจะไดช้มความงามของ
แม่นํ!า Arashiyama, Kameoka สายลมและแสงแดดผา่นภูเขา หุบเขา ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก  
**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเที/ยว เช่น ใบไม้เปลี/ยนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลี/ยนไปนั/งรถไฟ 

JR ท้องถิ/นแทน** 

  

 
จากนั!นนาํท่านชมความสวยงาม ร่มรื�น ของทิวไผ ่อนัเขียวขจี นบัหมื�นตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่

(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที�ตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศที�แปลก
และหาไดย้าก ยิ�งถา้ช่วงไหนที�มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื!นดา้นล่างก็จะยิ�งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มี
ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงกิ�งกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื!นเมืองที�
ทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเสื!อเสื!อสานจากไผ ่เป็นร้านดั!งเดิมของคนทอ้งถิ�น 
ร้านขายของฝาก ของที�ระลึกต่างๆ ซึ� งอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนที�เราจะนาํท่านชม “สะพานโทเกต็สึเคียว

อาราชิ ยาม่า น่าเที�ยวนกั    ใครที�รัก ธรรมชาติ พลาดไม่ได ้

ดว้ยมีครบ ทั!งป่าเขา ลาํเนาไพร   แม่นํ!าใส สะพานสวย อยูด่ว้ยกนั 

อีกวดัวา อาราม ก็มีมาก    และหลายหลาก กิจกรรม ใหเ้ลือกสรร 
ทั!งเรือแจว จกัรยาน ก็มีปั�น   ชอบความมนัส์ เชิญล่องแก่ง แหล่งหินงาม 

อีกไฮไลท ์คือรถไฟ โรแมนติค   ที�สุดพีค เมื�อใบไม ้ไดก้ลายสี 

ซากุระ บานสะพรั�ง อีกหนึ�งที   สองช่วงนี!  สวยสุดยอด ตลอดกาล 

บรรยากาศ สองขา้งทาง ช่างงามนกั  เส้นทางหลกั เลียบแม่นํ!า ตามไหล่เขา 
ลอดอุโมงค ์ขา้มสะพาน ผา่นลมเบา  ดว้ยรถเก่า แบบโบราณ หวานเยน็เอย 



 

(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก
สร้างขึ!นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่รื�องๆ สะพานนี! มีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั!น
เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ!าที�ทั!งสองฝั�ง เป็นบริเวณที�ชาวญี�ปุ่นชื�นชอบ และเลื�องลือวา่เป็นจุดชมวิว
ที�สวยที�สุดอีกแห่งในเกียวโต 

���� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาทที�สร้างขึ!นเพื�อเป็นที�อยูข่องโชกุน
ในสมยัโบราณ ตั!งตระหง่านกลางสระนํ!า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญี์�ปุ่นโบราณที�ไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์ว้
อยา่งดีเยี�ยม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนื
นํ!าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ํ!าอีกหนึ�งหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 
และนาํท่านมุ่งหนา้สู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปปิ! งชื�อดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ! งไร้ชีดจาํกดับน
ถนนความยาวกวา่ 9 กิโลเมตร ซึ� งมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย 
ทั!งเสื!อผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชั�นสวยๆ เครื�องสําอาง และสินคา้ IT ทั!งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp4 
มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี!  
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 � พกัที� SUNNY STONE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัที/ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมอืงนารา - ออิอนพลาซ่า - วดัโทไดจ ิ- มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็  
���� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านชม “ปราสาทโอซาก้า”(ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) หรือ ปราสาทที�มีฉายาวา่ ปราสาทนกกระสา
ขาว สร้างขึ!นเพื�อเป็นที�อยูข่องเจา้เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทนั!นตั!งอยูบ่นเนินเขาที�ไดมี้การสาํรวจและ
พบวา่เคยเป็นที�ตั!งของพระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ!าขนาด
ใหญ่ เพื�อป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” ระหวา่งทางใหท้่านชอ้ปปิ! ง “ออิอ

นพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี�ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ใหท้่านเลือกซื!อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  
� รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั!นนาํท่านสัการะพระใหญ่ ณ “วดัโทไดจิ” สร้างขึ!นในปี 743 เพื�อแสดงบุญญาธิการของพระจกัรพรรดิ
ญี�ปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ที�ใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้ ดา้นล่างมี “ทวารบาล” ที�แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่ง



 

วจิิตร งดงาม เขา้ชม “วหิารไมที้�ใหญ่ที�สุดในโลก” ภายในเป็นที�ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที�มีความสูง 
16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถูกสร้างขึ!นใหม่ในปี 1706 เนื�องจากของเดิมนั!นถูกไฟไหม ้
โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวหิารหลงัเดิม และระหวา่งทางเดินสู่วหิารแห่งนี!  และเพลิดเพลินกบัความน่ารักและ
การป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายที�ปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติที� “สวนกวาง”  

 
จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ “มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซึ� งเป็น Outlet Malll ดว้ยพื!นที�กวา่ 39,300 ตารางเมตร ที�นี�
จึงรวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั!นนาํและร้านอาหารญี�ปุ่น ที�มีชื�อเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากนี!ก็จะมีส่วน
นั�งพกัเทา้ นั�งพกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปปิ! งมาเหนื�อยๆ กวา่ 200 ที�นั�ง ใหท้่านไดซื้!อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ 
ใหท้่านเลือกซื!อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื�อเดินทางกลบั 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

   
 

วนัที/หก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ 
55.45 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 647 
54.30 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 
อีกทั!งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี!อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั!ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั!งนี! ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 
 

เดนิทาง  23 กนัยายน – 5 ตุลาคม 2678  

โทไดจิ มีพระใหญ่ ในวหิาร       คนกล่าวขาน ใหญ่ที�สุด ของบา้นเขา 

มีกวางนอ้ย มาคอยยนื ตอ้นรับเรา      ต่างคอยเฝ้า รออาหาร ใหท้านมนั 

ตวัวหิาร ไมห้ลงันี!  ที�ท่านเห็น     ก็แค่เป็น 2 ใน 3 ของหลงัเก่า 
ยงัถูกยก เป็นที�หนึ�ง ในโลกเรา  แลว้หลงัเก่า จะยิ�งใหญ่ แค่ไหนเอย 



 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ!นไป 

ผูใ้หญ่ 4x,255 บาท 
เดก็อาย ุ'-00ปี / มีเตียง  4R,255 บาท 
เดก็อาย ุ9-R ปี / ไม่มีเตียง 48,255 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) R,555 บาท 
ไม่ใชต้ัzวเครื�องบิน ลด (ทั!งเดก็และผูใ้หญ่) -08,555 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 9 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัzวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี'รวม 
o ตัzวเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั!นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ!ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� 05/8/9QR5) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 9 หรือ 4 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 9,555,555 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ Q55,555 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง q ท่าน 
o นํ!าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั!งหมด 4 วนั) 
 

อตัราค่าบริการนี'ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม '%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ!าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (45 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตัzว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย ' วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 



 

o ค่าธรรมเนียมนํ!ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 9,555 เยน (ประมาณ R55 บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั!น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื/อนไขการสํารองที/นั/ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ q8,888 บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 95 วนั มิฉะนั!นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 5q-s6 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 6,888 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 2q-58 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ q8,888 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 68% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน q88% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที/ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที/ไม่สามารถทานได้, ที/นั/งที/ต้องการ, และเลขที/สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 0Q วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื/อนไขและข้อกาํหนดอื/นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิF เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัzวเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ!นจากตัzวเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัzวทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ!นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัzวเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี!  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั!งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิF  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั!นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั!นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั!น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� q กรกฏาคม พ.ศ.2667 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้0Q 
วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 0Q วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั!นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิF ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั!งหมด  



 

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิF ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิF ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิF ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั!งนี!ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั!งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


