
#10557 ทัวรญ่ีปุน โอซากา โตเกียว 6 วัน 4 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ โอไดบะไดเวอรซิตี้ โอชิโนะฮักไก บิน XW
ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว ปราสาทโอซากา(ดานนอก) ชินไซบาชิ ศาลเจาจ้ิงจอก
ฟูชิมิอินาริ ชงชาแบบญี่ปุน หมูบานชิราคาวาโกะ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ ปราสาท
มัตสึโมโต(ดานนอก) ผานชมภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ศาลเจาเมจิ โอ
ไดบะ วัดนาริตะซัน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -
พิธีชงชาญ่ีป ุน - เมืองกิฟุ   

HASHIMA GIFU
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

3 ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต -
ปราสาทมัตสึโมโต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

SHIRAKABA
HOTEL หรือระดับ
เดียวกัน

4 ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตู
ฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ   

NARITA HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 ศาลเจาเมจิ - ยานฮาราจูกุ - ยานชินจูกุ - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา -
กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว   

NARITA HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

6 วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - ทาอากาศยานนาริตะ -
ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
฿29,999 
฿26,999

฿29,999 
฿26,999

฿29,999 
฿26,999

฿9,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ปราสาทโอซากา - ยานชินไซบาชิ
- ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - พิธีชงชาญี่ปุน - เมืองกิฟุ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

มีบริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่องขาไป

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW)
สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

23.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW112
บริการอาหารรอนและน้ําด่ืม บนเครื่องขาไป (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

07.10 น. ถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูท่ีพัก (เวลาท่ี
ญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

จากนั้นนําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา ตัว
ปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต คูน้ํา มีตนซากุระกวา 600 ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเป็นแหลงชมซากุระท่ีโดงดัง
เพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาท่ีสวยงามเป็นอยางย่ิง

บาย

บริการอาหารกลางวันแบบชาบู ชาบู

หลังอาหารกลางวันนําทานอิสระชอปป้ิงยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ
600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร ราน
ขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน

้ ่



นําทานชม ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เป็นศาลเจา
ชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวท้ัง
ภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ

จากนั้นนําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดเรียนรูและสัมผัสวิธีการชงชาแบบคนญ่ีป ุน และอิสระให
ทานเลือกซ้ือสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางตอสู เมืองกิฟุ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ีโรงแรม HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานคันไซ

ปราสาทโอซากา

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู

ยานชินไซบาชิ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 บาย

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานชิราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซัน
มาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโตะ - บุฟเฟตปูยักษ
- ออนเซน

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิธีชงชาญี่ปุน

เมืองกิฟุ

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

 คํ่า  HASHIMA GIFU HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก ท่ีน่ีมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ากวา 680,000 คน เลยทีเดียว

นําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปและชมดานนอก) ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคา
ยามา เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาใน
สมัยเอโดะ

ชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาจิซูจิ ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปีกอน ท่ียังอนุรักษ
และคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และ
รานคาหลากหลาย

บาย

บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ต

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน

นําทานชม ปราสาทมัตสึโมโตะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 ปราสาทด้ังเดิมท่ียังคงสภาพสมบูรณและสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน
ปราสาทแหงน้ีมีเอกลักษณตรงท่ีมีหอคอยและปอมปืนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกท่ี
ย่ิงใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวาปราสาทอีกา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

พักท่ีโรงแรม SHIRAKABA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

้ ่ ้



ใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

ชิราคาวาโกะ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารแบบเซ็ต

มัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโต

 บาย

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

 คํ่า



วันท่ี 4 ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซ
จิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนา
กามิเซะ

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

 SHIRAKABA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานผานชม “ภูเขาไฟฟูจิ” เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงามท่ีลงตัว ความสูงเหนือ
จากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซ่ึงเป็นสัญลักษณสําคัญของประเทศญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานเดินทางสู “หมูบานโอชิโนะฮักไก” (Oshino Hakkai) เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ
ใหทานสัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบาย
อารมณ หมูบานโอชิโนะยังเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอท็อปชั้นเย่ียมอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวันแบบป้ิงยาง

นําทานเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เพ่ือนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ “วัดอาซากุสะ” วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความ
ศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือมากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคนมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี

ภายในวัดยังมีจุดถายรูปอยางโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขา
ท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตูเขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา
“ถนนนากามิเซะ” ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวง
กุญแจท่ีระลึก ฯลฯ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ภูเขาไฟฟูจิ

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูป้ิงยาง

โตเกียว

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

 บาย

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

 คํ่า  NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



วันท่ี 5 ศาลเจาเมจิ - ฮาราจูกุ - ยานชินจูกุ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้
โตเกียว พลาซา - กันด้ัม ฟรอนท โตเกียว

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางไปยัง “ศาลเจาเมจิ” (Meiji Jingu) ซ่ึงอยูใกลๆกับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต จากความ
ศักดิส์ิทธิแ์ละบรรยากาศท้ังหลายท่ีเต็มไปกล่ินอายมนตรขลังจึงทําใหยังเป็นศาลเจาท่ีมีชื่อเสียงในการจัดงานแตงงานแบบชินโต
ด้ังเดิมมากๆเลยทีเดียว บรรยากาศภายในศาลเจานั้นแมจะอยูในแหลงพลุกพลาน แตก็รมรื่นไปดวยตนไมสูงใหญ จนเหมือนกับ
คนละโลกกับภายนอก

จากนั้นนําทานไปชอปป้ิง “ยานฮาราจูกุ” ฮาราจูกุนั้นไมใชแคศูนยรวมของวัยรุนท่ีชอบแตงหนาแตงตัวมีเอกลักษณจนอาจ
เรียกไดวาหลุดโลกอยางท่ีเรารูจักเทานั้น รอบๆบริเวณยังมีสวนสาธารณะ และถนนเสนใหญสไตลตะวันตก และถนนท่ีขึ้นชื่อ
ท่ีสุดในยานฮาราจูกุนั้น คือถนนทาเคะชิตะท่ีอยูตรงขามสถานีฮาราจูกุน่ันเอง

จากนั้นนําทานสู “ยานชอปป้ิงชินจุกุ” ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลอง
ถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นส
สําหรับวัยรุน และอ่ืนๆ อีกมากมาย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานสู “ยานโอไดบะ” (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เกาะน้ีเป็นเกาะท่ีแสดง
ใหเห็นถึงวิสัยทัศน และศักยภาพของชาวญ่ีป ุน ท่ีสามารถสราง สิ่งท่ีเป็นไปไมไดใหเป็นไปไดขึ้นมา

จากนั้นนําทานถายรูปกับ“เทพีเสรีภาพ” สําหรับเทพีเสรีภาพท่ีโอไดบะนั้น ทางการฝรั่งเศสไดสงเทพีเสรีภาพใหกับทางญ่ีป ุน
เน่ืองในโอกาสฉลองความสัมพันธอันยาวนานกวา 3 ศตวรรษระหวางญ่ีป ุนกับฝรั่งเศส

จากนั้นนําทานเดินทางสู “หางสรรพสินคาไดเวอรซิตี้โตเกียว” (DiverCity Tokyo Plaza) ภายในมีรานคา รานอาหาร
และแหลงบันเทิง จุดเดนของหางน้ีก็คือ “หุนยนตกันด้ัม” ขนาดเทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันด้ัม อยางเชน กันด้ัมคาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหางไดเวอรซิตี้

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ศาลเจาเมจิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ ์และเป็นท่ีเคารพของคนโตเกียว สรางขึ้นโดยจักพรรดิเมจิ
และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพรท่ีศาลเจาแหงน้ี ซ่ึง
ตั้งอยูใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนท่ีมีตนไมนานาพรรณถึง 1 แสนตน ทําใหดูเหมือนกับวา
ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในปา



วันท่ี 6 วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - ทา
อากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ยานฮาราจูกุ

ยานชินจูกุ

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนท่ีแตงหนา แตงตัว กัน
แบบท่ีเรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย เด็กเหลาน้ีจะมารวมตัวกัน
มีท้ังแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะ เป็นสีสันใหกับถนนสายน้ี

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

 บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตั้งอยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันด้ัมแลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันด้ัมโดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตั้งแต 10.00-20.00 น

 คํ่า  NARITA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เชา



 หมายเหตุ ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะซัน ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมืองนาริตะ วัดแหงน้ีศักดิส์ิทธิม์ากโดยเฉพาะเรื่องการขอพรให
ปลอดภัย แคลวคลาดจากอุบัติเหตุตางๆ หรือจะขอพรดานความรัก การงาน และเรื่องท่ัวไป

จากนั้นนําทานสู Naritasan omotesando Street ซ่ึงเป็นถนนท่ีตอเน่ืองประมาณ 800 เมตร ซ่ึงมีท้ังรานอาหารและ
ของฝากมากกวา 150 ราน ใหทานเพลิดเพลินกับอาหารและของฝากและผลผลิตเฉพาะของทองถิ่นมากมาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ

บาย

13.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW101 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50
ชั่วโมง) ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง **

ค่ํา

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วัดนาริตะ

ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ

ทาอากาศยานนาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

ช็องเซลีเซแหงโตเกียว หน่ึงในถนนท่ีเต็มไปดวยตนไมซ่ึงถูกเติมแตงดวยรานคาตางๆ
มากมาย ถนนเสนน้ียังเชื่อมตอไปยังศาลเจาเมจิ,ยานฮาราจูกุและรวมไปถึงตรอกทาเคชิ
ตะไดอีกดวย เป็นชื่อของถนน สถานีรถไฟ และยานการคาแฟชั่นในเขตมินะโตะและชิบุ
ยะ กรุงโตเกียว ใกลกับสถานีรถไฟฮะระจุกุ ถนนทะเคะชิตะ ในอดีตถนนสายน้ีสรางขึ้น
มาเพ่ือเป็นเสนทางเดินทางไปศาลเจาเมจิซ่ึงสรางถวายแดจักรพรรดิไทโช ปัจจุบันโอะโมะ
เตะซันโดเป็นถนนสายสําคัญท่ีสองขางทางเรียงรายไปดวยรานคาแฟชั่นชื่อดังจากทุกมุม
โลก เชน หลุยส วิตตอง ปราดา ทอด'ส ดิออร กุชชี่ แก็ป บอด้ีชอป และซารา ซ่ึงเปรียบเส
มือนถนนช็องเซลีเซแหงโตเกียว

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตั้งอยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได (วีลแชรมีคาใชจายเพ่ิมเติม โปรดสอบถามขอมูลจากเซลล)

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืน ๆ 

กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา
เท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 



อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 2,000 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึง
พอใจของทาน)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน

กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ

้ ้



เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 7,900 บาท

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน)(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

สําคัญ กรุณาอานเงื่อนไขโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลว ทางบริษัทจะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขและไมสามารถเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพอากาศอเหตุการณ
ทางธรรมชาติ เหตุการณเมือง การจราจร สายการิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผล
ประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ เน่ืองมาจากไดทราบเงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือโปรแกรม

ผูโดยสารสามารถ upgrade ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch ไดโดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม (โปรดแจงลวงหนากอน 7 วันทําการ) และ
ไมอนุญาตใหเด็กทารกและผูพิการ น่ังท่ีน่ังแถวท่ี 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K

กรณีตองการซ้ือน้ําหนักกระเปาเพ่ิม โปรดสอบถาม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี
เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

 

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละ

สายการบินกอนการเดินทาง)


