HOTLINE: 086-3054939

โอซาก้า-โตเกียว 6 วัน 4 คืน บิน

เมืองเกียวโต ชมศาลเจ้าเฮอัน และชมวิหารไม้ มรดกโลกที่ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งถนนกาน้าชา
สัมผัสความเร็วนั่งรถไฟหัวกระสุน ซินคันเซ็น ที่ได้ชื่อว่าเร็วที่สุดของญี่ปนุ่
ชิมไข่ด้าที่หุบเขา โอวาคุดานิ เที่ยวหมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไค ไหว้พระวัดดัง วัดอาซากุสะ
วนอุทยานฮาโกเนะ สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
บินดีสายการบินระดับนานาชาติ การบินไทย บินตรงไม่เหนื่อย พร้อมอาหารเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
อิสระเที่ยวชม มหานครโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชั้นนาของญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามเทศกาลฮานามิ .. ฤดูแห่งการชม ดอกซากุระบาน (Cherry Blossoms)
(เริ่มประมาณปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน)
กำหนดเดินทำง เมษำยน – มิถุนำยน 2558 ** วันหยุดสงกรำนต์ / วันหยุดแรงงำน
วันที่

รำยละเอียดกำรท่องเที่ยว

D1

กรุงเทพฯ – โอซำก้ำ (วันเช็คอิน) (TG622 23.30-07.00 น.)

D2

โอซำก้ำ – เกียวโต –ศำลเจ้ำเฮอัน-วัดคิโยมิส-ึ คินคำคุจิ-นำโกย่ำ
รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” - ทะเลสำบฮำมำนำ – วนอุทยำนแห่งชำติฮำ
โกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสำบอำชิ – ขึ้นหุบเขำโอวำคุดำนิ - ช้อป
ปิ้งโกเทมบะ เอำท์เลท***พิเศษ...แช่น้ำแร่ร้อน ONSEN / บุฟเฟ่ต์ขำปู
ยักษ์**

D3

มื้อ
อำหำร
-/-/-/ L / D
B/L/D

D4

ฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะฮักไค – โตเกียว – วัดอำซำกุซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

B/-/-

D5

อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย (อิสระช้อปปิง้ ชินจุกุหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์)

B/-/-

D6

วัดนำริตะ-ห้ำงฯอิออน - กรุงเทพฯ (TG661 00.20-04.50)

B/-/-
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โรงแรม หรือ เทียบเท่ำ

NAGOYA KOKUSAI HOTEL
FUJI TOMINOKO HOTEL
SHINAGAWA PRINCE
HOTEL
SHINAGAWA PRINCE
HOTEL

-

HOTLINE: 086-3054939

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – โอซาก้า
20.30 น.
คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ำ 2-3 เคำน์เตอร์ D สำยกำรบินไทย (TG)
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง
23.30 น.
เดินทำงสู่ เมืองโอซำก้ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
วันที่สองของการเดินทาง
โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - วัดคิโยมิสึ – คินคาคุจิ - นาโกย่า
07.00 น.+1(เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำ 2 ชม.) เดินทำงถึง นครโอซำก้ำ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและด่ำนศุลกำกรแล้ว นำ
ท่ำนสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำท่ำนชม ศาลเจ้าเฮอันหรือศาลเจ้า
เฮอันจิงงุ (HEIAN SHRINE) ศำลเจ้ำเฮอันสร้ำงในปี 1895 เนื่องในโอกำสที่นครเกียวโตมีอำยุครบ
1,100 ปี โดยอุทิศถวำยแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุ ดท้ำยของเกียวโต ตัว ศำลเจ้ำถอดแบบมำจำก
พระรำชวังหลวงที่สร้ำงขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 แต่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในปี 1227 เป็นสถำปัตยกรรมแบบเฮ
อันซึ่งได้รับอิทธิพลจำกจีน ศำลเจ้ำในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมำสร้ำงตำมแบบวัดในพุทธศำสนำ จำกที่เคยทิ้ง
เนื้อไม้ไว้ให้มีสีตำมธรรมชำติก็หันมำทำสีเป็นครั้งแรกเมื่อก้ำวผ่ำนประตูศำลเจ้ำเข้ำไป จะพบภำพจำลอง
ของพระรำชวังโบรำณที่ย่อส่วนลงมำเหลือสองในสำม มีลำนหินกรวดสีขำวอั นกว้ำงขวำงทอดตรงไปยัง
วิหำรใหญ่ไดโงะคุเด็ง ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขำวขนำบอยู่ทำงตะวันออกและตะวันตก ประตูด้ำนซ้ำยของวิหำร
จะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมำให้ใช้ ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วยสะพำนแบบจีน บึ งน้ำใสและ
บันไดมังกรหิน นำท่ำนสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำฮิงำชิยำม่ำ ชมควำม
ยิ่งใหญ่ของวิหำรไม้ที่สร้ำงด้วยฝีมือมนุษย์ ปรำศจำกเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่ำอัศจรรย์ยิ่ง เชิญ
ท่ำ นสั ก กำระพระโพธิ สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวร และดื่ม น้ ำศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ เ พื่ อ ขอพร 3 ประกำร วั ด แห่ ง นี้ไ ด้ รั บ กำร
ประกำศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโกด้วย เชิญท่ำนช้อปปิ้งบนถนนกำน้ำชำ พบกับร้ำนค้ำญี่ปุ่น
ขนำนแท้ ขำยของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้ำแบบพื้นบ้ำน อำทิ เครื่องเซรำมิค ตุ๊กตำญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น
รองเท้ำ และชำจำกเมืองเกียวโต
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
จำกนั้ นน ำท่ ำนชม ศาลาทอง คิ นคาคุ จิ หรื อมี อีก ชื่อ หนึ่ งว่ ำ “โรกุอ นจิ ” สร้ำ งขึ้ นในปี พ.ศ.1940 เป็ น
สมบัติของข้ำรำชสำนักชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมำตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชำยของเขำ
โยชิมิซึ ได้ยกให้เป็นของวัด ในเวลำต่อมำวัดได้ถูกทำลำยลงเรื่อยๆ ทั้ งจำกธรรมชำติและไฟไหม้ จึงได้
ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปัจ จุบั นศำลำทองแห่งนี้มี ควำมงดงำมมำก แสดงให้เ ห็นได้สัก กำระเพื่ อ
ควำมเป็นสิริมงคลกับตัวท่ำน และมีเครื่องลำงของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่ำนได้ซื้อเป็นของฝำกได้อีกด้วย
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่เมืองนำโกย่ำ
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก WESTIN NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่สามของการเดินทาง
รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” - ทะเลสาบฮามานา – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –
ล่องเรือโจรสลัด ในทะเลสาบอาชิ – ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เลท
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยกำรนั่ง รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น” (1สถานี) ที่
มีควำมเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม. แล้วนำท่ำนเดินทำงสูผ่ำน ทะเลสำบฮำมำนำ เป็นจุดแวะพักที่ใหญ่
ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่ำนสู่ วนอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ แล้วนำท่ำนลงสู่สถำนีท่ำเรือล่องเรือโจร
สลัดในทะเลสำบอำชิ ซึ่งเกิดจำกกำรก่อตัวของลำวำจำกภูเขำไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่ำนท่ำมกลำงภูเขำรำย
ล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสำบ (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ)
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
แล้ ว น ำท่ ำ น ขึ้ น หุ บ เขำโอวาคุ ด านิ (โดยรถบั ส ) เพื่ อ ชม บ่ อ น้ ำแร่ ก ำมะถั น ที่
สำมำรถต้มไข่ให้สุกได้ และมีควำมเชื่อกันว่ำเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง ทำให้อำยุของ
ท่ ำ นยื น ขึ้ น อี ก ประมำณ 7 ปี ซึ่ ง เกิ ด จำกลำวำจำกภู เ ขำไฟฟู จิ ที่ ตั้ ง ตระหง่ ำ น
ท่ ำ มกลำงภู เ ขำรำยล้ อ มตั ด กั บ พื้ น น้ ำในทะเลสำบ (ขึ้ น อยู่ กั บ สภำพอำกำศ)
หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่บริเวณภูเขำไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้า
เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมำไว้ด้วยกันบนหุบเขำริม Tomei Expressway
ที่เชื่อมระหว่ ำง ภูเ ขำฟูจิ -อุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่กับมหำนครโตเกียว ให้ท่ำนได้ อิสระกับกำรเลือกซื้ อ
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HOTLINE: 086-3054939

ค่ำ

เลือกชมสินค้ำที่ไ ด้รวบรวมกว่ำ 165 แบรนด์ดังไม่ว่ำจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo
Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอี กมำกมำย หมวดสิน ค้ ำ
Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้ำ Home Fashion ได้แก่ Bodum,
Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีห มวดสิน ค้ำอื่นๆ อย่ำงรองเท้ ำ
กระเป๋ำ เสื้อผ้ ำเด็ ก ซึ่งของทุ กชิ้ นเป็ นของแท้และรำคำถูกกว่ำ ในห้ ำงสรรพสิน ค้ำ ที่รวมไว้ ในพื้นที่ กว่ ำ
400,000 ตำรำงฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งกำรช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพำะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำในโรงแรม (พิเศษ...ทำนขำปูยักษ์แบบไม่อั้น)
***
พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่ำนจะได้สวมใส่ชุดประจ ำชำติ “ยูกำตะ” และท่ำนจะประทับใจไปกับกำร
อำบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยู่ใจกลำงธรรมชำติอย่ำงแท้จริง

วันที่สี่ของการเดินทาง ฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะฮักไค – โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภูเขำไฟที่ยังดับไม่
สนิท และมีควำมสวยงำมที่สุดในโลก มีควำมสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ำมหัศจรรย์คือ
มีหิมะปกคลุม ตลอดทั้ งปี รถสำมำรถขึ้น ไปบนชั้นที่5 (ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) และนมัสกำรศำลเจ้ำฟู จิ
ด้ำนบนและถ่ำยรูปกับวิวสวยๆช้อปปิ้งของที่ระลึกและขนม
นำท่ำนเดินทำงสู่ โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจำกฝีมือธรรมชำติ มีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 1,200 ปี เกิดจำกกำร
ละลำยของน้ำบนภูเขำฟูจิและได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลำนำนกว่ำ 1,000 ปี และน้ำเหล่ำนี้เองก็ไ ด้ผุดขึ้นมำ
เป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงำมชวนค้นหำสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่ำง
ยิ่งนักแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่ โตเกียว นำท่ำนเดินสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่ำแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว
สร้ำงเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้ำงขึ้นเพื่อประดิษฐำนพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดำแห่งควำมเมตตำ) อันมี
เรื่ อ งเล่ ำ ว่ ำชำวประมงได้ ท อดแหติ ดขึ้ น มำ ตั้ ง แต่นั้ น มำวั ด นี้ ก็ กลำยเป็ น สถำนที่ ส ำหรั บ จำริ ก แสวงบุ ญ
กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจำกทั่วโลกเดินทำงไปเยี่ยมชมอย่ำงไม่ขำดสำย วัดถูกใช้เป็นสถำนที่
จัดงำนเทศกำลสำคัญมำแต่สมัยโบรำณ อำทิ เทศกำลชันจะ เทศกำลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ ภำยใน
มีองค์เจ้ำแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีควำมสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่ำนจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนำดยักษ์ที่มี
ควำมสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่ำนอยู่กลำงลำนวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนำคำมิเสะ ย่ำนช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมี
ร้ำ นขำยของที่ร ะลึ ก มำกมำยไม่ ว่ ำ จะเป็ นเครื่ อ งลำงของขลั ง ขำยของเล่ น ประเพณี เสื้อ ผ้ ำ และขนม
โบรำณซึ่ งบำงอย่ำงตกทอดจำกรุ่นสู่รุ่น มำนับร้ อยปี แล้วเดิน ทำงสู่ย่ำ นช้ อปปิ้ งชื่อดัง “ชินจูกุ ” ให้ท่ำ น
เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เครื่องใช้ไ ฟฟ้ำ กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิก ำ
เครื่องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ำ ที่จะเอำใจคุณ ผู้หญิงด้ วย กระเป๋ำ รองเท้ ำ เสื้อ ผ้ำแบรนด์เนม เสื้อผ้ ำแฟชั่ น
สำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอำงยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่ำจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีก
มำกมำย ที่รำคำค่อนข้ำงถูกกว่ำเมืองไทย
**อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันและอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลำกำรช้อปปิ้ง) **
เข้ำสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่ห้าของการเดินทาง
*** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยทั้งวัน ***
(อิสระช้อปปิ้ง “ชินจุก”ุ หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิส นีย์แลนด์ หรือโตเกีย วดิส นีย์ซี เที่ยวได้เต็มที่
สนุกได้ทั้งวัน ชมการแสดงพลุ และ ขบวน อิเลคทริค พาเหรด อันสวยงาม)
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
** เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย **
เชิญท่ำนเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เครื่องใช้ไ ฟฟ้ำ กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล
นำฬิกำ เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้ำที่จ ะเอำใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ำ รองเท้ำ เสื้อผ้ำ แบรนด์เนม เสื้อผ้ำ
แฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอำงยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่ำจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และ
อื่นๆอีกมำกมำย ที่รำคำค่อนข้ำงถูกกว่ำเมืองไทย ณ ย่ำนดังของโตเกียว ไม่ว่ำจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮำรำจูกุ
กินซ่ำ อิเคบุคุโระ อำกิฮำบำระ หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งควำมฝันและควำมสนุก
ที่ซึ่งกำแพงแห่งอำยุ ไม่จำเป็นสำหรับผู้มำเยือน ใช้ทุนในกำรสร้ำงกว่ำ 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ท่ำนจะ
ได้สัมผัสกับ มิกกี้เมำส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่ำผองเพื่อนๆจำกวอลท์ดิสนีย์มำกมำย อีกทั้งเครื่ องเล่นที่พร้อม
สร้ำงควำมหฤหรรษ์และควำมตื่นเต้นให้ทุกท่ำนหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี ” เป็นสวนสนุก Theme Park
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ที่แสดงควำมอลังกำรเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนำนและจินตนำกำรของกำรผจญภัยทำงทะเล ท่ำนจะได้สัมผัส
กับสวนน้ำในรูปแบบต่ำงๆของเครื่องเล่น
**อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลำกำรช้อปปิ้ง) **
**
สำหรับท่ำนที่ต้องกำรจะเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี รำคำท่ำนละ 6,400 เยน (ไม่รวม
ค่ำพำหนะ) **
เข้ำสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
วันที่หกของการเดินทาง
วัดนาริตะซัง – ห้างอิอน - กรุงเทพฯ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนนมัสกำร เทพเจ้ำแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง ที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนเก่ำแก่อำยุม ำกว่ำ 1,000 ปี
เป็นวัดที่บูชำเทพเจ้ำแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้ำงวิหำรจำกไม้สนทั้งหลัง ชมสวนญี่ปุ่นที่ ตกแต่ง
สวยงำม ร่มรื่น พร้อมสระน้ำ 3 สระ และ น้ำตกจำลองอันสวยงำม
หลังจำกนั้นเชิญท่ ำนช้อปปิ้ ง ห้างอิ ออน ให้ ท่ำนได้เ ลือกซื้อสิ นค้ำจำกร้ำนค้ำต่ ำงๆไม่ว่ ำจะเป็น เสื้อผ้ ำ
กระเป๋ำ รองเท้ำ หรือของแต่งบ้ำน ให้ท่ำนได้สนุกสนำนกับกำรซื้อของร้ำน 100 เยน ซึ่งสินค้ำทุกอย่ ำงใน
ร้ำนรำคำ 100 เยน และภำยในอำคำรยังมีห้ำงจัสโก้ ให้ท่ำนได้เลือกซื้อของอีกด้วย
**อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลำกำรช้อปปิ้ง) **
จนได้เวลำนัดหมำย นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนกรุงนำริตะ
17.25 น.
เดินทำงกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.55 น.
ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ…

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจา
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***
หมำยเหตุ: โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้ำงเล็ก และบำงโรงแรมไม่มห
ี ้องสำหรับนอน 3 ท่ำน
ท่ำนอำจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่ำน และห้องที่นอน 1 ท่ำน (แยกเป็น 2 ห้อง)
รำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยมิแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
ในกรณีที่มีเหตุกำรณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่ได้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงควำมปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผเู้ ดินทางจานวน 30 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการ (ต่อท่าน/ไทยบาท)

กาหนดการเดินทาง

10 – 15 // 13 – 18 เมษายน 2558 (สงกรานต์)
ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง

68,900 บำท

41,900 บำท

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

62,900 บำท

41,900 บำท

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)

56,900 บำท

41,900 บำท

เด็กอำยุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)

56,900 บำท

35,900 บำท

พักห้องเดี่ยว จ่ำยเพิ่มท่ำนละ
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กาหนดการเดินทาง

01 – 06 (วันแรงงาน) // 15 – 20 พฤษภาคม 2558
27 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2558
28 มิถุนายน- 03 กรกฎาคม 2558
รวมตั๋วเครื่องบิน
ราคาไม่รวม
รวมตั๋วเครื่องบิน
1-6 พฤษภาคม 58 ตั๋วเครื่องบิน
15-20 พ.ค.//
ราคาต่อท่าน
(วันแรงงาน)
27 พ.ค.-01 มิ.ย.//
28 มิ.ย.-3 ก.ค. 58

ราคาไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ำน/ห้อง

62,900 บำท

39,900 บำท

55,900 บำท

33,900 บำท

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

58,900 บำท

39,900 บำท

51,900 บำท

33,900 บำท

58,900 บำท

39,900 บำท

51,900 บำท

33,900 บำท

53,900 บำท

33,900 บำท

45,900 บำท

27,900 บำท

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่
(มีเตียงเสริม)
เด็กอำยุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกับ
2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดี่ยว จ่ำยเพิม
่ ท่ำนละ

10,500 บำท

***เนื่องจำกทำงโรงแรมแจ้งสำหรับเด็กที่อำยุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปต้องนอนมีเตียง
***
อัตรำนี้รวม: ภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน ณ วันที่ 8 ธ.ค.57**
***
รำคำดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีน้ำมันและภำษีสนำมบินเพิ่มเติม
***
กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำร จำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป หำกผู้โดยสำรที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่ำ 25 ท่ำน ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร หรือ ยกเลิกกำรเดินทำง
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษ หรือต้องกำรระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงกำรสะสมไมล์ ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งพร้อม
ตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินกำรแจ้งให้ทำงสำยกำรบินทรำบ
แต่ได้ตำมที่ท่ำนขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินจะพิจำรณำ***
อัตรำนี้รวม
 ค่ำพำหนะและนำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำตั๋วโดยสำรเครื่องบินตำมรำยกำร
 ค่ำอำหำรตำมรำยกำร
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร

 ค่ำห้องพักโรงแรม 2 ท่ำนต่อห้อง
 ค่ำขนกระเป๋ำเดินทำงท่ำนละ 1ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000
บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
 ค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่น
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำโทรศัพท์, ซักรีด
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ** ไม่รวมทิปหัวหน้ำทัวร์/ไกด์/คนขับรถ
 ** ไม่มีแจกกระเป๋ำ / ไม่มีแจกน้ำเปล่ำ
 ค่ำภำษีน้ำมันที่ทำงสำยกำรบินอำจมีกำรเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
เงื่อนไขการชาระเงิน
 กำรเดินทำงในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสำรจำนวน 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน ดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง
 กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท และ ชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วันก่อนออกเดินทำง
 เนื่องจำกเป็นช่วงเทศกำล ทำงสำยกำรบินและโรงแรม คิดค่ำบริกำร 100% หำกมีกำรยกเลิกภำยหลัง ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม
 กรุณำส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตผู้เดินทำง (อำยุใช้งำนคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 6เดือน)
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โอนเงินผ่ำนธนำคำร
ธนำคำร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สำขำ สวนพลู

อี-สกำยลิ้งค์ ทรำเวล

200-303467-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สำขำ บำงโคล่

นำงสำวนพรัตน์ มหำพีรำภรณ์

095-275521-4

ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สำขำ ซอยเจริญรำษฏร์ นำยณพดล มหำพีรำภรณ์

670-2-09125-8

**เมื่อท่ำนได้ทำกำรชำระเงินแล้ว กรุณำแจ้งกำรชำระเงิน
แจ้งทำงโทรศัพท์ ได้ที่หมำยเลข 02 294 5864 หรือทำงอีเมลล์ tours@thaiskyticket.com (ส่งสำเนำใบโอนเงิน)
กำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน
กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะของสำรกำรบินไทย สำมำรถสะสมไมล์ได้ 50 % จำกไมล์ปกติ และสำมำรถสะสมไมล์ไ ด้ในเครือ
Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋ำเดินทำงและสัมภำระ
- กระเป๋ำใบใหญ่ (ควรมีล้อลำก/เข็นได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกินท่ำนละ 30 กิโลกรัม (หำกน้ำหนัก
เกิน ทำงสำยกำรบินอำจจะเรียกเก็บค่ำระวำงเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่ำงหนำแน่น
(สำหรับผู้โดยสำรชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
- กระเป๋ำสำหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สำยกำรบินอนุญำตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และควำมกว้ำง+ยำว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
- ในบำงสำยกำรบิน มีบินภำยใน อนุญำตให้โหลดใต้ท้องเครื่องได้ แค่ท่ำนละ 1 ใบ/ท่ำนเท่ำนั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1
ใบ/ท่ำนเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่ลูกค้ำเดินทำงไม่ถึง 25 ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ เนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรเมือง, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรจรำจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกว่ำมีกำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว หรือโดนปฎิเสธกำรเข้ำเมืองทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ
คนต่ำงด้ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุกำรณ์ที่เหนือกำรณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด
รายละเอียดเกีย
่ วกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตเข้ำประเทศญี่ปุ่น)
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่ำจะ
อยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสำรในขึ้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อยืนยัน
กำรมีคุณสมบัตรกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
 ตั๋วเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น
 สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้
 (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในระหว่ำงพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม เป็นต้น)
 กำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
6 / SKY_B04-OSATYOTG_JAPAN BEST-SAKURA 6D4N

HOTLINE: 086-3054939



เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียม
ไว้ให้แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น
(กรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)

1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ไม่ต่ำว่ำ 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่น จะต้องไม่เป็นสิง่ ที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติเพื่อกำรพำนัก
ระยะสั้นเท่ำนั้น
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำในกำรพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปน
ุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำ
ประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธในกำรเข้ำประเทศ

กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในประเทศไทย

และประเทศญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี หรือการถูกปฏิเสธในกรณี
ใดๆ ก็ตามทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนบริษัทฯ

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................
2. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
3. ประเภทห้องพัก
3.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง / (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
4. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อืน่ ๆ............................................................
5. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ.......................................................
6. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ............................................
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