โอซาก้า-นารา-ว ัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า
้ ปปิ้ งชบ
ิ ไซบาช ิ
ชมดอกซากุระ-ชอ
ิ อ
เกียวโต-ว ัดคิโยมิส-ึ ศาลเจ้าฟูชม
ิ น
ิ าริ-ว ัดคินคาคุจ-ิ นาโกย่า
ั้
ทะเลสาบฮามานะ-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือโจรสล ัด (ล่องสน)
ั้ 5)
ิ อาบนา้ แร่ออนเซ็น-ชมวิวภูเขาไฟฟูจ ิ (ชน
ทะเลสาบอาช–
่ –แวะถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ผ่านชมพระราชว ังอิมพีเรียล-ว ัดอาซากุซา
้ ปปิ้ งชน
ิ จูก-ุ ว ัดนาริตะ
ชอ

วันแรก (12 เม.ย.)
กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
16.00 น. พร้อมกันทีส่ นามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ M สายการบิ น
คาเธย์ แปซิ ฟิค เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
18.50 น. เดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ น CX702 (บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.40 น ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
วันที่สอง (13 เม.ย.) ฮ่องกง-โอซาก้า-นารา-วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้ งชิ บไซบาชิ -เกียวโต
01.45 น. เดินทางโดยสายการบิ นคาเธย์ แปซิ ฟิค เที่ยวบิ น CX566 (บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
1

06.
2
5 น.
เดินทางสู่สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อย (เวลาท้องถิน่ จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองนารา เมืองหลวงเก่าของญี่ปนุ่ นําท่านชมวัดโทไดจิ สร้างขึน้ ในปี 743 เพื่อ
แสดงบุญญาธิการของพระจักรพรรดิญ่ปี นุ่ ผ่านซุ้มประตูนนั ไดมง ทีใ่ ช้เสารองรับถึง 18 ต้น ด้านล่างมีทวาร
บาล ทีแ่ กะสลักจากไม้ได้อย่างวิจติ ร งดงาม เข้าชมวิหารไม้ทใ่ี หญี่สุดในโลก ภายในเป็นทีป่ ระดิษฐานของ
พระไวโรจนะ ทีม่ คี วามสูง 16 มตร และหนักถึง 500 ตัน ตัววิหารหลังปจั จุบนั ถูกสร้างขึน้ ใหม่ในปี 1706
เนื่องจากของเดิมนัน้ ถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง 1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม และระว่างทางเดินสู่วหิ ารแห่ง
นี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวาง และการป้อนอาหารให้ฝงู กวางมากมายทีป่ ล่อยให้อยู่
ตามธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ปราสาทโอซาก้า (บริเวณด้านนอก) เป็นปราสาททีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดของญี่ปนุ่ ซึง่ สร้างโดยโช
กุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัว
ั บนั ภายใน
ปราสาทแบ่งเป็น 5 ชัน้ โอบล้อมด้วยกาแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม ปจจุ
ปราสาทใช้เป็นสถานทีเ่ ก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุ และเอกสารทางด้านประวัตศิ าสตร์ของเมืองโอซาก้าและ
ตระกูลโตโยโตมิ ***ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศของสองข้างทางที่เต็มไปด้วย “ดอกซากุระ” ซึ่งเป็ น
ฤดูกาลที่แย้มบานสะพรังเป็
่ นสีชมพูอยู่ทวบริ
ั ่ เวณ อิ สระให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพ
ความงามตามอัธยาศัย (โดยทัวไปซากุ
่
ระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ ขึน้ อยู่ตามสภาพอากาศที่
เอือ้ อํานวยในแต่ละปี)*** จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ย่านชิ นไซบาชิ ท่านจะสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้า
ได้อย่างจุใจทัง้ วัน อาทิ เสือ้ ผ้า รองเท้า เครื่องหนัง กล้องดิจติ อล นาฬิกา และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ย่านช้
อปปิ้งชือ่ ดังของเมืองโอซาก้า ซึ่งมีสนิ ค้าญี่ปนุ่ ทีน่ ่ารักมากมาย และสินค้าแบรนด์เนมจากทัวทุ
่ กมุมโลก
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ KYOTO NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม (14 เม.ย.) เกียวโต-วัดคิ โยมิ สึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-วัดคิ นคาคุจิ-นาโกย่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูว่ ดั คิ โยมิ สึ หรือวัดน้าใส มีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200
ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยืน่ ออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น
คํ้ายัน และสิง่ ทีน่ ่าอัศจรรย์ คือสร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนัน้ องค์การยูเนสโกได้ขน้ึ ทะเบียนให้เป็นมรดก
โลก
และเชิญทุกท่านได้ดม่ื นํ้าศักดิสิ์ ทธิสามสายอั
นเกิดขึน้ จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขาอีกด้วย
์
จากนัน้ ให้ท่านอิ สระช้อปปิ้ ง ณ ถนนกาน้าชา ซึ่งตัง้ อยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่ง
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสนิ ค้าพืน้ เมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกีย๊ ะแบบญี่ปนุ่ ), ชุดยูกะตะ,
2

ตุ๊
ก
ตานางระบําญี่ปนุ่ , ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ทีข่ น้ึ ชือ่ อีกแห่งหนึ่งของ
ญี่ปนุ่ , ของทีร่ ะลึกแบบญี่ปนุ่ ดัง้ เดิม เป็นต้น
นาท่านเดินทางไปยังสถานทีส่ าคัญอันวิจติ รงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ (Fushimi Inari Shrine)
หรือศาลเจ้าจิ้งจอกขาว สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 711 ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับโทริ อิ
(Torii) หรือประตูศาลเจ้านับหมื่นทีเ่ รียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ทม่ี คี วาม
ั ้ นขั จิง้ จอกทีศ่ าล
งดงาม และทีน่ ่ยี งั เป็นศาลเจ้าทีม่ ผี คู้ นจานวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชือ่ ว่ารูปปนสุ
เจ้าแห่งนี้ เป็นผูส้ ่งสารให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว และยังถูกนามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชอ่ื ดัง
เรื่อง เดอะเมมโมรีอ่ อฟเกอิชา จากนัน้ นาท่านสู่ถนนกิ ออน ให้ท่านได้ชน่ื ชมกับบรรยากาศยามเย็นจนถึง
ค่าในย่านทีเ่ รียกกันว่า กิออน ซึ่งเป็นย่านราตรีแบบสมัยเก่าทีย่ งั คงรักษาความเก่าแก่ไว้ไม่วา่ จะเป็น
ร้านอาหารร้านขายของก็ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็นอย่างดี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านชมวัดคิ นคาคุจิ หรือปราสาททอง สร้างโดยโชกุนอาชิคางะ โยชิมสิ ึ เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดดั แปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2493 และ
สร้างขึน้ ใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ทา่ นได้ด่มื ดํ่ากับ
ความสะอาดใสของสระนํ้าทีส่ ามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม พร้อมเก็บภาพสวยของ
สวนญี่ปนุ่ นาท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า นาท่านช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้
ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100
เยน ทีทกุ อย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พัก NAGOYA KKR HOTELหรือเทียบเท่า3*
วันที่สี่ (15 เม.ย.)
นาโกย่า-ทะเลสาบฮามานะ-วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ –ล่องเรือโจรสลัด (ล่องสัน้ ) ทะเลสาบอาชิ –อาบน้าแร่ออนเซ็น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นําท่านเดินทางผ่านทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหล
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้
และยังเป็นจุดแวะพักทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ สําหรับนักท่องเทีย่ วแวะให้ทกุ ท่านเปลีย่ น
อิรยิ าบถ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ เป็นเมืองหนึ่งในเขตอาชิงาระชิโมะ
จังหวัดคานางาวะ ซึ่งเป็นแหล่งรวมบ่อนํ้าพุรอ้ นมากถึง 17 แห่ง ฮาโกเน่ เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้รบั
ความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจ-ิ ฮาโกเน่-อิสึ ทีผ่ มู้ าเยือนสามารถชืน่ ชมความงามแห่ง
ธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุห์ ลากสีสนั ทีเ่ บ่งบานตลอดทัง้ ปี ทิวทัศน์ทส่ี วยงามหลากหลายรวมไปถึง
ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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นํา
ทุ
กท่านล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณทะเลสาบอาชิ สัมผัสบรรยากาศ และชมความงามของทะเลสาบนํ้าจืด
ขนาดใหญ่ ทีไ่ ด้สมญานามว่า “ราชิ นีแห่งทะเลสาบ” ทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีท่ี
แล้ว หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สมั ผัสทัศนียภาพในอีกมิตหิ นึ่งทีม่ คี วามงดงามราวกับภาพวาด
สะท้อนลงสูท่ ะเลสาบเปรียบดังภาพสะท้
่
อนจากกระจกใสบานใหญ่
จากนัน้ นําท่านนังรถบั
่ สสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือหุบเขานรก หุบเขานรกนี้เกิดขึน้ จากการปะทุขน้ึ มา
ของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทําให้เกิดบ่อนํ้าร้อนผุดขึน้ มาจากใต้ดนิ นํ้าและควันเหล่านี้จะมี
ส่วนผสมของกํามะถันอยู่ดว้ ย
โดยความร้อนของนํ้าทีผ่ ดุ ขึน้ มานัน้ สามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว
(อุณหภูมปิ ระมาณ 97 องศาเซลเซียส) และไข่ทต่ี ม้ จากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสดี ําสนิทซึง่ คนญี่ปนุ่ เชือ่ กัน
ว่า “กิ นไข่ดา 1 ฟองจะทาให้อายุยืนขึน้ 7 ปี ” จากนัน้ ให้ทา่ นได้อสิ ระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสิ นค้า
พืน้ เมืองที่ขนึ้ ชื่อมากมาย อาทิ สบู่ดํา, แชมพูดํา, โฟมล้างหน้าดํา ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที่
คนญี่ปนุ่ เชือ่ ว่าบํารุงผิวพรรณ และเส้นผม รวมทัง้ “คิตตีไ้ ข่ดํา” ซึ่งเป็นสินค้าขึน้ ชือ่ อย่างหนึ่ง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม พิ เศษ...เมนูขาปูยกั ษ์พร้อมน้าจิ้มรสเด็ด ทุกท่านจะได้สมั ผัสกับ
บรรยากาศ และเข้าถึงความเป็ นอยู่ของญี่ปนอย่
ุ่
างแท้จริ ง โดยการใส่ชดุ ประจาชาติ “ยูกาตะ” และ
ถ่ายภาพประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้อาบน้าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ทีม่ ชี อ่ื เสียงของญี่ปนุ่ ซึ่งชาวญี่ปนุ่ เชือ่ กันว่า
ในนํ้าแร่นนั ้ จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทท่ี ําให้ผวิ พรรณสดใส สุขภาพดี รักษาอาการปวดเมื่อย ผ่อนคลายความ
เมื่อยล้า และยังทําให้เลือดลมดีอกี ด้วย
พักที่ NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือเทียบเท่า 3*
วันที่ห้า (16 เม.ย.) ชมวิ วภูเขาไฟฟูจิ (ชัน้ 5)-ผ่านชมพระราชวังอิ มพีเรียล-วัดอาซากุซ่า–แวะถ่ายรูปโตเกียว
สกายทรี-ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ตัง้ ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปนุ่ ด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ซึ่งมี
รูปทรงกรวยควํ่าทีไ่ ด้สดั ส่วน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กบั การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทัง้ นักประพันธ์และ
กวีผมู้ ชี อ่ื เสียงของญี่ปนุ่ เดิมทีชาวญี่ปนุ่ เชือ่ กันว่าภูเขาไฟฟูจเิ ป็นสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ และเป็นทีส่ ถิตของเทพเจ้าจึง
เป็นแดนต้องห้ามสําหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการระเบิดครัง้ สุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว
ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออานวย) หรือ
ชัน้ สูงสุดทีท่ างอุทยานฯ อนุญาตให้ขน้ึ ได้ในวันนัน้ ๆ เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ เดินทางสู่กรุงโตเกียว ผ่านชม “พระราชวังอิ มพีเรียล” สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ผูท้ รงนาการปฏิรูปการเปลีย่ นแปลง และความเจริญมาสู่ญ่ปี นุ่ พระราชวังนี้มพี น้ื ทีร่ วม
990,000 ตารางกิโลเมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี ปจั จุบนั เป็นทีป่ ระทับของจักรพรรดิ อากิฮโิ ตะ และ
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บ
ริ
เวณรายรอบวังแห่งนี้ มีผคู้ นบริจาคต้นไม้เพือ่ ปลูกในพระราชวังจานวนสองแสนกว่าต้นจากทุกจังหวัดทัว่
ประเทศ และนําท่านเทีย่ วชมวัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.
1171 สร้างขึน้ เพื่อประดิษฐานพระโพธิสตั ว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรือ่ งเล่าว่าชาวประมง
ได้ทอดแหติดขึน้ มา ตัง้ แต่นนั ้ มาวัดนี้กก็ ลายเป็นสถานทีส่ ําหรับจาริกแสวงบุญ กระทั ่งปจั จุบนั ก็ยงั คงเป็น
วัดทีม่ ผี คู้ นจากทัวโลกเดิ
่
นทางไปเยีย่ มชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานทีจ่ ดั งานเทศกาลสําคัญมาแต่
สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกอิ ชิ ิ และฮะโกะอิตะอิช ิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิ มทองคา
ทีม่ คี วามสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ภายในวัดยังเป็นทีต่ งั ้ ของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในโลกด้วย
ความสูง 4.5 เมตร นํ้าหนัก 130 กิโลกรัม แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด สองข้างโคม
ั กษาสันติภาพแห่งโลก นําความอุดม
เป็นรูปเทพเจ้าแห่งลมและฟ้าผ่า เชือ่ ว่าเป็นเทพเจ้าผูค้ อยปกปกรั
สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปนุ่ ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม-เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิสิ์ ทธิ ์ของวัดนี้
เพื่อเป็นมงคล จากนัน้ นําท่านแวะถ่ายภาพ “โตเกียวสกาย ทรี” หรือโตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอ
กระจายคลื่นตัง้ อยู่ทเ่ี ขตซุมดิ ะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ ปจั จุบนั เป็นสิง่ ก่อสร้างทีส่ ูงทีส่ ุดในประเทศญี่ปนุ่
ทีค่ วามสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต) โตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสือ่ สารทีส่ ูงทีส่ ดุ ในโลก ให้ท่าน
ได้เก็บภาพกันตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้าชันชมวิ
้
ว) แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ งชื่อดัง “ชิ นจูก”ุ ให้ท่าน
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจติ อล นาฬิกา
เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าทีจ่ ะเอาใจคุณผูห้ ญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้าแบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชั ่น
สําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยีห่ อ้ ดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆ อีก
มากมาย ทีร่ าคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ MARROAD INN TOKYO หรือเทียบเท่า 3*
วันที่หก (17 เม.ย.) วัดนาริ ตะซัง–กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริ ตะซัง ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุมากว่า 1,000 ปี
เป็นวัดทีบ่ ูชาเทพเจ้าแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญี่ปนุ่ ทีส่ ร้างวิหารจากไม้สนทัง้ หลัง ชมสวนญี่ปนุ่ ทีต่ กแต่ง
สวยงาม ร่มรื่น พร้อมสระนํ้า 3 สระ และนํ้าตกจําลองอันสวยงาม หลังจากนัน้ อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิ ออน ให้
ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้
สนุกสนานกับการซือ้ ของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมี
ห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้ามากมายอีกด้วย ***อิ สระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลา
อย่างเต็มที่*** สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิ นนาริ ตะ
15.15 น. เดินทางกลับ โดยเที่ยวบิ นที่ CX451 (บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.25 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
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22.

00.10 น.

2
0 น.
เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ CX709 (บริ การอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ

อัตราค่าบริการ***12 - 17 เม.ย. 59***

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม

59,999.58,999.57,999.8,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-โอซาก้า//นาริตะ–ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2-3
ท่าน ซึ่งอาจจะไม่มีเตียงเสริ มเนื่ องจากห้องพักที่ญี่ปนค่
ุ่ อนข้างเล็ก และมีห้องเสริ มเตียงได้จานวนจากัด หรือ
ต้องจ่ายเพิ่ มห้องพักเดี่ยว) / ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ
ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์) /
มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิ ปไกด์ และคนขับรถ 2,500 เยน/คน/ทริ ป + ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ตามความพึงพอใจ / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก /
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 10,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 20 วัน
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***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ ของลูกค้า
เอกสารที่ใช้ในการเดิ นทาง
- หนังสือเดินทางทีม่ วี นั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
- ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิม่ ตามความเป็นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ํามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
์
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์
เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิ น 15
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิ จ จะต้องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้
้
า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปนดั
ุ่ งต่อไปนี้
 ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
 สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืน่ ๆ)
 กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
 กิจกรรมใดๆ ทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
 ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
 เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุสาคัญที่ควรรับทราบ
โปรแกรมจัดทําขึน้ สําหรับผูท้ ป่ี ระสงค์เดินทางท่องเทีย่ วเท่านัน้ เนื่องจากบริษทั ทัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณี
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดเป็นการชําระขาดล่วงหน้าก่อนออก
เดินทางทัง้ สิน้ ไม่สามารถคืนได้ไม่วา่ กรณีใด
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