#10584 ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว 5 วัน 4 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ ชมลิงแชออนเซ็น นั่งกระเชาคิตะยาสึกะตาเกะ บิน
TR/XW

ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว รานมีดซันชู หมูบานชิราคาวาโกะ ลิตเติ้ลเกียวโต
ปราสาทมัตสึโมโต(ดานนอก) ชมลิงแชออนเซ็น วัดเซ็นโซจิ จุดชมวิวทะเลสาบสุวะ
นั่งกระเชาคิตะยาสึกะตาเกะ พิพิธภัณฑแผนดินไหว ชินจูกุ วัดนาริตะ รานดองกี้ หา
งอิออน

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม



Hotel Koyo / Quintessa
Ogaki Hotel หรือระดับใกล
เคียงกัน





Alpico Plaza Hotel/Premier
Hotel Cabin Matsumoto
หรือระดับใกลเคียงกัน







Yokoya Onsen หรือระดับใกล
เคียงกัน

4

กระเชา คิตะ ยาสึกะตาเกะ - ทะเลสาบคาวาคุจ ิโกะ - พิพิธภัณฑแผนดิน
ไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - มหานครโตเกียว - ยา นชินจูกุ







The Hedistar Hotel Narita
หรือระดับใกลเคียงกัน

5

วัดนาริตะ - รา นดองกีโ้ ฮเต - อิออนนาริตะ - ทา อากาศยานนานาชาตินา
ริตะ - ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

1

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทา อากาศยานนานาชาติคันไซ

2

เมืองเซกิ - รา นซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - หมูบา นชิราคาวา
โกะ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - เมืองมัตสึโม
โต



3

ปราสาทมัตสึโมโตะ - เมืองนากาโนะ - ลิงหิมะแชออนเซ็น - วัดเซนโคจิ ทะเลสาบ ชูวะ





กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 มี.ค. 62 - 5 มี.ค. 62

฿29,888

฿29,888

฿29,888

฿8,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
เชา
06.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน
้ 3 เคาน เตอร สายการบิน Scoot
Airlines (TR) เจาหน าที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน
้ เครื่อง
09.35 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR866 ** ราคาทัวรยังไม
รวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหน ายอาหารและเครื่องดื่ม)
บาย
16.50 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซโอซากา(เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกใน
การนั ดหมายเวลา) จากนั ้ นนํ าทานขึน
้ รถปรับอากาศเดินทางสูโอกากิเพื่อเขาสูท่พ
ี ัก
คํ่า
อิสระอาหารเย็น ณ จุด พักรถ
พัก Hotel Koyo / Quintessa Ogaki Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง)



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เชา

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

บาย

ตัง้ หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลว
คอสต



คํ่า

 Hotel Koyo / Quintessa Ogaki Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

่

้

สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหน ายอาหารและเครื่องดื่ม)
เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
อิสระอาหารเย็น ณ จุด พักรถ
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 2



กิจกรรม

เมืองเซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - หมูบานชิ
ราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ
- มัตสึโมโต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู เมืองเซกิ
นํ าทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ท่ผ
ี ลิต มีดไดคมสุด ๆ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื เสียงเรื่องการตีดาบ
ญี่ปุนอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูนี้มีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิน
้
สิ่งหนึ่ งพลาดไมไดเมื่อมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิ ไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ที่ฟันฉั บเดียวตนไผก็ขาดเป็ น 2
ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกัก
๊ ซามูไรถายรูปเป็ นที่ระลึก
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ป
ี  ุนขนานแทดงั ้ เดิม และยังไดรับเลือก
จากองคการยูเนสโกใหเป็ นมรดกโลก รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมู บานสไตล นี้ วา “กัสโช”
และมีผูคนจากทัว่ ทุกมุมโลกหลัง่ ไหลไปชมความงามในแตละปี ไมต ่าํ กวา 680,000 คน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร แบบ Japanese Set
นํ าทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ซึ่งเป็ นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เป็ นที่ทํางานและที่
อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวรนําชม
ดานนอก)
จากนั ้ นนํ าทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็ นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300
ปี กอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็ นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนี ยภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสู เมืองมัต สึโมโต
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่หองอาหาร เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต หลังทานอาหารคํ่านํ าทานเขาสูท่พ
ี ักแรม
พัก Alpico Plaza Hotel/Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะ
ทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเซกิ
เมืองเซกิ (Seki city) เมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรที่มีมากวาพันปี ถึงวันนี้ ที่น่ี ยังเป็ น
เมืองอุต สาหกรรมผลิต สินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิ ด จนมีช่ อ
ื เสียงผลิต สินคาสงออกไป
ทัว่ โลก สรางรายไดหลอเลีย
้ งเมืองนี้ ไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี

รานซันซู
รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ท่ผ
ี ลิต มีดไดคมสุด ๆ อีกทัง้ ยังเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื
เสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุนอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูนี้มีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิน
้

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ
อิไอ คือ หนึ่ งในศิลปะดาบญี่ปุนชนิ ดหนึ่ งซึ่งยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปั จจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางที่เรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูต อสู
เหมือนอยางการฟั นดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝั กใน
ทานั่ งอยางมีแบบแผนซึ่งเป็ นศิลปะที่ไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย

หมูบานชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้ ใช
โครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจัว่ แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร แบบ Japanese Set

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทัง้ ที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ท่แ
ี ลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ
เมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิ น
ชีวิต แบบดัง้ เดิมไว ทัง้ วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้ เดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ นอยางดี

เมืองมัตสึโมโต
เป็ นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซึ่งมีประชาการคับคัง่ มาก เป็ นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญี่ปุน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต

 Alpico Plaza Hotel/Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกลเคียงกัน



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง

ปราสาทมัตสึโมโตะ - เมืองนากาโนะ - ลิงหิมะแชออนเซ็น - วัดเซน
โคจิ - ทะเลสาบ ชูวะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัต สึโมโต ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของ
ญี่ปุน ที่สามารถรอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปั จจุบัน ตัวปราสาทมีผนั งที่ทาดวยสีดําสนิ ททําใหมีฉายา
วา ปราสาทอีกาดํา (นํ าชมดานนอก)
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู จังหวัดนากาโนะ
นํ าทานเดินทางสู อุทยานลิงจิโกกุดานิ (Jigokudani Monkey Park) จนถึงเวลานั ดหมาย นํ าทานสัมผัสประสบการณ
พิเศษ ลิงแชออนเซ็น SNOW MONKEY กลางบอนํ้ าพุรอนธรรมชาติอยางใกลชิดริมขอบสระ ชื่อชมความน ารักของลิงที่อาศัย
อยูกันเป็ นฝูงใหญและมีความคุนเคยกับมนุษย (หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด) ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมความน ารัก
ของลิงตามอัธยาศัย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร แบบ Japanese Set
นํ าทานไปชม วัดเซ็นโกจิ เป็ นสถานที่เคารพบูชาของผูท่เี ลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุน มาเป็ นเวลากวา 1,400 ปี
เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแรกที่เขามาสูญ่ป
ี  ุน ดึงดูดผูท่เี ลื่อมใสศรัทธา จากทุกนิ กาย ในทุกๆ ปี จะมีนักทองเที่ยว
กวา6ลานคนมาเคารพสักการะ
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู เมืองซูวะ ระหวางทางแวะ จุดชมวิวทะเลสาบสุวะ ซึ่งเป็ นจุดพักรถและสามารถถายรูปวิวทะเลสาบ
ไดอยางสวยงาม
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสูท่พ
ี ัก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่าที่หองอาหาร
พัก Yokoya Onsen หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอน
วันเดินทาง)
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบนํ้ าแรธรรมชาติเพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen นํ้ าแรในสไตลญ่ป
ี  ุนใหทานได
พักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวานํ้ าแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปลัง่



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตะ
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมท่ค
ี งความดัง้ เดิมและเกาแกท่ส
ี ุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึน
้
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลาํ้ คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญ่ป
ี  ุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา

เมืองนากาโนะ
ตัง้ อยูเกือบใจกลางของประเทศญี่ปุน ถูกหอมลอมดวยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร จํานวน
มากมาย เป็ นแหลงของสโนวรีสอรทชัน
้ นํ าของญี่ปุน ที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือน
เป็ นจํานวนมาก

ลิงหิมะแชออนเซ็น
ลิงหิมะ (Snow monkey) ชมลิงแชออนเซน ที่มีช่ อ
ื เสียงไปทัว่ โลก มีลิงภูเขาญี่ปุน
จํานวน 200 ตัวอาศัยอยู บริเวณแหงนี้ ก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลานี้ ได
เนื่ องจากมีนํ้าพุรอนที่สะสมในบออันเป็ นที่ท่ฝ
ี ูงลิงลงแชนํ้าอยางคลายความหนาวอยาง
สําราญทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขาอยางใกลชิด



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร แบบ Japanese Set

วัดเซนโคจิ
วัดเซนโคจิ เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีความสําคัญ และยอดนิ ยมแหงหนึ่ งในประเทศญี่ปุน เพราะ
เป็ นพุทธแหงแรก สรางขึน
้ ในศตวรรษที่ 7 และเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค
แรกที่เขามายังญี่ปุน วัดแหงนี้ ไดมีการบูรณะขึน
้ มาใหมเมื่อปี 1707 เขาไปจะพบกับหอง
โถงกลางของวัดที่ต กแตงไวอยางสวยงาม เป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปตางๆ จากนั ้ น
จะเขาสูหองภายในที่มีแทนบูชา และนํ าไปสูทางเดินหองใตดินที่มืดสนิ ท เวลาเดินก็จะใช
มือคลําหาทางไปเรื่อยๆ โดยจะไปเจอหวงประตูซ่ งึ อยูต รงกับตําแหน งพระประธานดานบน
พอดี ผูท่ศ
ี รัทธาเชื่อกันวาเมื่อทําแลวจะพบแตส่งิ ที่ดีๆ เหมือนมีแสงสวางนํ าทางชีวิต

ทะเลสาบ ชูวะ
ตัง้ อยูเหนื อระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1500 เมตร ภายในอุทยานแหงชาติ YatsugatakeChushin Kogen Quasi-National Park ในเมือง ชิโนะ ใชเป็ นแหลงนํ้ าสําหรับการทํา
เกษตรกรรม สามารถหาโรงแรม สนามกอลฟ และสกีรีสอรทไดบริเวณรอบทะเลสาบ
รูจักกันในนามของศูนยกลางรีสอรทของนากาโนะ เพลิดเพลินกับจุดเดนของรีสอรทตางๆ
รอบทะเลสาบไดในทุกฤดู สามารถตกปลา พายเรือแคนูและเรือในทะเลสาบไดดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Yokoya Onsen หรือระดับใกลเคียงกัน



หมายเหตุ

ที่สวนลิง หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด
การชมลิงแชออนเซ็นนั ้ นจะสามารถชมไดหรือไมไดขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศและตัวของลิงเนื่ องจากลิงที่ลงมาแชออนเซ็นเป็ น
ลิงป า
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 4

กระเชาคิตะ ยาสึกะตาเกะ - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - พิพิธภัณฑแผน
ดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - มหานครโตเกียว ยานชินจูกุ



กิจกรรม

เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางไป ขึน
้ กระเชาคิต ะ ยาสึกะตาเกะ Kita Yatsugatake Ropeway เป็ นกระเชาลอยฟ าที่อยูในชิ
โนะ(Chino)จังหวัดนากาโนะ สูงจากระดับนํ้ าทะเล 1771 เมตร ถึงสถานี ยอยสูงจากระดับนํ้ าทะเล 2237 เมตร ในเวลา 7 นาที
ทําใหเห็นมุมมองแบบพาโนรามา ชวงฤดูหนาวจะเพลิดเพลินกับการเลนสกีและหิมะ อิสระใหทานสนุกสานกับกิจกรรมฤดูหนาว
ตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานั ดหมายนํ าทานเดินทางสู ยานทะเลสาบคาวากูจิโกะ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Japanese set
นํ าทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมท่ี Experience Earthquake พิพิธภัณฑแผนดินไหว ทานจะไดทดสอบ
ในบานจําลองแผนดินไหวที่รับการสัน
่ สะเทือนจากขัน
้ ตํ่าสุดสูขน
ั ้ สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูประสบการณในหองจําลอง
แบบตางๆ
จากนั ้ นใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเชน ขนม เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟ า ผลิต ภัณฑจากนํ้ ามันมา โฟมลางหน า
ถานหินภูเขาไฟ ผลิต ภัณฑแบรนด 4GF หรือวิต ามินบํารุงรางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็ นนั กวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุน
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางเขาสู โตเกียว
จากนั ้ นนํ าทานชอปปิ้ ง ยานชินจูกุ ยานชอปปิ้ งชัน
้ นํ าของชาวญี่ปุนที่ถ ือวาเป็ นแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆเป็ นยานความเจริญ
อันดับหนึ่ งของนครโตเกียวในปั จจุบัน เชิญทานเลือก ชมและซื้อ สินคามากมาย ที่จะขาดไมไดเลยก็คือ ราน 100เยน (อยู
ตึกPEPEชัน
้ 8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด ที่ทานสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากกลับบานได
คํ่า
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆจนถึงเวลานั ดหมายนํ าทานเดินทางสูท่พ
ี ักยานนาริต ะ
พัก The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย57วันกอนวันเดินทาง)



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กระเชาคิตะ ยาสึกะตาเกะ
เป็ นกระเชาลอยฟ าที่อยูในชิโนะ (Chino) จังหวัดนากาโนะ สูงจากระดับนํ้ าทะเล 1771
เมตร ถึงสถานี ยอยสูงจากระดับนํ้ าทะเล 2237 เมตร ในเวลา 7 นาทีทําใหเห็นมุมมอง
แบบพาโนรามาอันสวยงาม

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
ทะเลสาบที่ใหญเป็ นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็ น
สถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็ นเสนที่ใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากที่สุด จนเรียกไดวาเป็ นประตูสูฟูจิ เป็ นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…
เป็ นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซึ่งภายในตัวตึกมี generator เพื่อจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวที่สมจริง เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่จี ําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึน
้ ในประเทศญี่ปุน

มหานครโตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

ยานชินจูกุ
แหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชัน
่ เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน
่ นิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุท่เี ป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานี
ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ าขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ใี หญท่ส
ี ุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

วัดนาริตะ - รานดองกี้ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
นาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู วัดนาริต ะ วัดนี้ เป็ นหนึ่ งในวัดที่เป็ นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเป็ นวัดที่โดงดังที่สุดในแถบชิบะ
นํ าทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล ใหมีชีวิต ที่ดีและยืนยาว พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางไปชอปปิ้ ง รานดองกี้ เป็ นรานที่รวบรวมสินคาตางๆของญี่ปุนไวมากมาย ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะมี
หางเอออน นาริต ะ ทานสามารถเดินไปชอปปิ้ งได
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริต ะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
บาย
13.55 น. เหินฟ าสูทาอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW101 (คาทัวรไมรวมคาอาหาร
บนเครื่อง บนเครื่องมีจําหน าย )
คํ่า
19.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตัง้ อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตัง้ อยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน
้ สไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย

รานดองกี้โฮเต
รานดองกีโ้ ฮเต” หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา “รานดองกี”้ มีสาขาอยูทวั่ ไปตามยานสําคัญ
และเมืองใหญๆ ทัว่ ประเทศญี่ปุน เฉพาะในโตเกียวมีอยูทงั ้ หมด 35 สาขาเลยทีเดียว ทัง้
ในยาน Shinjuku Ueno Asakusa Ginza Roppongi Shibuya Ikebukuro และอื่นๆ
สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด คือ ยาน Namba ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม
(Dotombori)

อิออนนาริตะ
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตัง้ อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญ่ป
ี  ุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชัน
่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษี สินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็ นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ น
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน



คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหน าย
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้ น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. กรณี ต องการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชัว่ โมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั ้ น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานั ้ น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท
่

สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วันกอนวันเดินทาง
สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี พาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน
้ ประหยัดพรอมคาภาษี สนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณี เดินทาง3 ทานจะเป็ นหองTriple จะเป็ นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็ นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถระบุได กรณี โรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป า สัมภาระที่สายการบิน ScootและNokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน
้ เครื่องไม
เกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณี เกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3. คาภาษี ทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษี เดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษี นํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบิน
5. คา Vat 7% และคาภาษี หัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรแลวแตนํ้าใจจากทาน

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย (เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3. ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทานเป็ นหลัก เพื่อ
ใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณี อัต ราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน
้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัต ราคาบริการเพิ่มขึน
้ โดยจะแจงใหทราบลวงหน า
การเดินทางครัง้ นี้ จะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึน
้ ไป กรณี ไมถ ึง30ทาน
- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไมถ ึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
ในกรณี ท่ล
ี ูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหน าที่ของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะนั ้ นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ กรุณาจองตัว๋ เผื่อเวลาอยางน อย 3-4ชัว่ โมง กอนเวลาบิน
กรณี ทานมีความประสงคจะซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวร พรอมชําระคานํ้ าหนั ก**
สายการบิน Scoot Airline (TR)
- ซื้อนํ าหนั กเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,200 บาท
- ซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท
สายการบิน Nok Scoot (XW)
+5 กก. -- 400 บาท
+10 กก. -- 700 บาท
+15 กก. -- 1,000 บาท
+20 กก. -- 1,300 บาท
+30 กก. -- 2,350 บาท
หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิน
้ ในการโหลด แตกฎหมายการบินทัว่ โลกให1ใบ นํ้ าหนั กสูงสุดได 32กก./ชิน
้
นั่ งเป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบินเทานั ้ น ยกเวนอัพเกรดที่นั่ง
กรณี ทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชัน
้ ที่นั่งจะตองดําเนิ นการแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั ้ นสาย
การบิน Scoot Airline (TZ)
ที่นั่งอัพเกรดไดเฉพาะ Stretch Seat / Long Legเทานั ้ น Scoot Biz ไมสามารถอัพได
- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 2,500 บาท (ราคาตอเที่ยว) **หามเด็กตํ่ากวา16ปี และผูสูงอายุ65ปี ขน
ึ้ ไปนั่ งเนื่ องจากที่
นั่ งอยูบริเวณ Exit Seat
** คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สามารถสัง่ ซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเนื่ องจากตัว๋ กรุปไมสามารถสัง่ จองลวงหน าได
สายการบิน Nok Scoot (XW)
- ที่นั่งชัน
้ Scoot Biz ราคา 5,500 บาท /ทาน
- ที่นั่งแบบ Super หรือ Stretch Seat มีคาใชจายและเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดสอบถาม
- Stretch Seat ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปี และผูพิการนั่ ง โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กนั่ ง
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้ น คาทัวรท่จี ายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดได
ชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้ นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน) ทาง
ผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้ คาตัว๋ เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได 45 วันกอนเดินทางเทานั ้ น แตกรณี พีเรียดที่เดินทางนั ้ นๆ เต็มแลวไม
สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณี ยกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน
พีเรียดราคาโปรโมชัน
่ เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี
่

้

่

กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ มสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณี ใดๆทัง้
สิน
้

