
#10584 ทัวรญ่ีปุน 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

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ   
Hotel Koyo / Quintessa
Ogaki Hotel หรือระดับใกล
เคียงกัน

2 เมืองเซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - หมูบานชิราคาวา
โกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโม
โต

  
Alpico Plaza Hotel/Premier
Hotel Cabin Matsumoto
หรือระดับใกลเคียงกัน

3 ปราสาทมัตสึโมโตะ - เมืองนากาโนะ - ลิงหิมะแชออนเซ็น - วัดเซนโคจิ -
ทะเลสาบ ชูวะ   

Yokoya Onsen หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 กระเชาคิตะ ยาสึกะตาเกะ - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - พิพิธภัณฑแผนดิน
ไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - มหานครโตเกียว - ยานชินจูกุ   

The Hedistar Hotel Narita
หรือระดับใกลเคียงกัน

5 วัดนาริตะ - รานดองกีโ้ฮเต - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาตินา
ริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

่ ้

 กิจกรรม เชา

06.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน้3 เคานเตอร สายการบิน Scoot
Airlines (TR) เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง

09.35 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน SCOOT เท่ียวบินท่ี TR866 ** ราคาทัวรยังไม
รวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม)

บาย

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซโอซากา(เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา) จากน้ันนําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทางสูโอกากิเพ่ือเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น ณ จุด พักรถ

พัก Hotel Koyo / Quintessa Ogaki Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน อิสระพักผอนตามอัธยาศัย (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทาง
บริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

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

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ บาย

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

 คํ่า  Hotel Koyo / Quintessa Ogaki Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน



วันท่ี 2 เมืองเซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - หมูบานชิ
ราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ
- มัตสึโมโต

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม)

เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

อิสระอาหารเย็น ณ จุด พักรถ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซกิ

นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบ
ญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิน้

สิ่งหน่ึงพลาดไมไดเมื่อมารานซันชูคือ การชมการแสดงดาบวิชาอิ ไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ท่ีฟันฉับเดียวตนไผก็ขาดเป็น 2
ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกัก๊ซามูไรถายรูปเป็นท่ีระลึก

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทดัง้เดิม และยังไดรับเลือก
จากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมู บานสไตล น้ีวา “กัสโช”
และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ากวา 680,000 คน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set

นําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เป็นท่ีทํางานและท่ี
อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวรนําชม
ดานนอก)

จากน้ันนําทานเดิมชม หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300
ปีกอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหาร เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต หลังทานอาหารค่ํานําทานเขาสูท่ีพักแรม

พัก Alpico Plaza Hotel/Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะ
ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง)

เมืองเซกิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเซกิ (Seki city) เมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรท่ีมีมากวาพันปี ถึงวันน้ี ท่ีน่ียังเป็น
เมืองอุตสาหกรรมผลิตสินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิด จนมีชื่อเสียงผลิตสินคาสงออกไป
ท่ัวโลก สรางรายไดหลอเลีย้งเมืองน้ีไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี



รานซันซู

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ

หมูบานชิราคาวาโกะ

รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิน้

อิไอ คือ หน่ึงในศิลปะดาบญ่ีป ุนชนิดหน่ึงซ่ึงยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปัจจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางท่ีเรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูตอสู
เหมือนอยางการฟันดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝักใน
ทาน่ังอยางมีแบบแผนซ่ึงเป็นศิลปะท่ีไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร แบบ Japanese Set

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

เมืองมัตสึโมโต

 บาย

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

เมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต



วันท่ี 3 ปราสาทมัตสึโมโตะ - เมืองนากาโนะ - ลิงหิมะแชออนเซ็น - วัดเซน
โคจิ - ทะเลสาบ ชูวะ

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง

 Alpico Plaza Hotel/Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของ
ญ่ีป ุน ท่ีสามารถรอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังท่ีทาดวยสีดําสนิททําใหมีฉายา
วา ปราสาทอีกาดํา (นําชมดานนอก)

จากน้ันนําทานเดินทางสู จังหวัดนากาโนะ

นําทานเดินทางสู อุทยานลิงจิโกกุดานิ (Jigokudani Monkey Park) จนถึงเวลานัดหมาย นําทานสัมผัสประสบการณ
พิเศษ ลิงแชออนเซ็น SNOW MONKEY กลางบอน้ําพุรอนธรรมชาติอยางใกลชิดริมขอบสระ ชื่อชมความนารักของลิงท่ีอาศัย
อยูกันเป็นฝูงใหญและมีความคุนเคยกับมนุษย (หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด) ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมความนารัก
ของลิงตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set

นําทานไปชม วัดเซ็นโกจิ เป็นสถานท่ีเคารพบูชาของผูท่ีเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญ่ีป ุน มาเป็นเวลากวา 1,400 ปี
เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแรกท่ีเขามาสูญ่ีป ุน ดึงดูดผูท่ีเล่ือมใสศรัทธา จากทุกนิกาย ในทุกๆ ปีจะมีนักทองเท่ียว
กวา6ลานคนมาเคารพสักการะ

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูวะ ระหวางทางแวะ จุดชมวิวทะเลสาบสุวะ ซ่ึงเป็นจุดพักรถและสามารถถายรูปวิวทะเลสาบ
ไดอยางสวยงาม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหาร

พัก Yokoya Onsen หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอน
วันเดินทาง)

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานได
พักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปล่ัง

ปราสาทมัตสึโมโตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความดัง้เดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึน้
ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํา้คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 กระเชาคิตะ ยาสึกะตาเกะ - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - พิพิธภัณฑแผน
ดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - มหานครโตเกียว -
ยานชินจูกุ

ท่ีสวนลิง หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด

การชมลิงแชออนเซ็นน้ันจะสามารถชมไดหรือไมไดขึน้อยูกับสภาพอากาศและตัวของลิงเน่ืองจากลิงท่ีลงมาแชออนเซ็นเป็น
ลิงปา

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

เมืองนากาโนะ

ลิงหิมะแชออนเซ็น

ตัง้อยูเกือบใจกลางของประเทศญ่ีป ุน ถูกหอมลอมดวยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร จํานวน
มากมาย เป็นแหลงของสโนวรีสอรทชัน้นําของญ่ีปุน ท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือน
เป็นจํานวนมาก

ลิงหิมะ (Snow monkey) ชมลิงแชออนเซน ท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก มีลิงภูเขาญ่ีป ุน
จํานวน 200 ตัวอาศัยอยู บริเวณแหงน้ีก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลาน้ีได
เน่ืองจากมีน้ําพุรอนท่ีสะสมในบออันเป็นท่ีท่ีฝูงลิงลงแชน้ําอยางคลายความหนาวอยาง
สําราญทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขาอยางใกลชิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร แบบ Japanese Set

วัดเซนโคจิ

ทะเลสาบ ชูวะ

 บาย

วัดเซนโคจิ เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีความสําคัญ และยอดนิยมแหงหน่ึงในประเทศญ่ีป ุน เพราะ
เป็นพุทธแหงแรก สรางขึน้ในศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองค
แรกท่ีเขามายังญ่ีป ุน วัดแหงน้ีไดมีการบูรณะขึน้มาใหมเมื่อปี 1707 เขาไปจะพบกับหอง
โถงกลางของวัดท่ีตกแตงไวอยางสวยงาม เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปตางๆ จากน้ัน
จะเขาสูหองภายในท่ีมีแทนบูชา และนําไปสูทางเดินหองใตดินท่ีมืดสนิท เวลาเดินก็จะใช
มือคลําหาทางไปเรื่อยๆ โดยจะไปเจอหวงประตูซ่ึงอยูตรงกับตําแหนงพระประธานดานบน
พอดี ผูท่ีศรัทธาเชื่อกันวาเมื่อทําแลวจะพบแตสิ่งท่ีดีๆ เหมือนมีแสงสวางนําทางชีวิต

ตัง้อยูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ 1500 เมตร ภายในอุทยานแหงชาติ Yatsugatake-
Chushin Kogen Quasi-National Park ในเมือง ชิโนะ ใชเป็นแหลงน้ําสําหรับการทํา
เกษตรกรรม สามารถหาโรงแรม สนามกอลฟ และสกีรีสอรทไดบริเวณรอบทะเลสาบ
รูจักกันในนามของศูนยกลางรีสอรทของนากาโนะ เพลิดเพลินกับจุดเดนของรีสอรทตางๆ
รอบทะเลสาบไดในทุกฤดู สามารถตกปลา พายเรือแคนูและเรือในทะเลสาบไดดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Yokoya Onsen หรือระดับใกลเคียงกัน



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางไป ขึน้กระเชาคิตะ ยาสึกะตาเกะ Kita Yatsugatake Ropeway เป็นกระเชาลอยฟาท่ีอยูในชิ
โนะ(Chino)จังหวัดนากาโนะ สูงจากระดับน้ําทะเล 1771 เมตร ถึงสถานียอยสูงจากระดับน้ําทะเล 2237 เมตร ในเวลา 7 นาที
ทําใหเห็นมุมมองแบบพาโนรามา ชวงฤดูหนาวจะเพลิดเพลินกับการเลนสกีและหิมะ อิสระใหทานสนุกสานกับกิจกรรมฤดูหนาว
ตามอัธยาศัย

จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู ยานทะเลสาบคาวากูจิโกะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Japanese set

นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมท่ี Experience Earthquake พิพิธภัณฑแผนดินไหว ทานจะไดทดสอบ
ในบานจําลองแผนดินไหวท่ีรับการสัน่สะเทือนจากขัน้ตํ่าสุดสูขัน้สูงสุด และสนุกสานในการเรียนรูประสบการณในหองจําลอง
แบบตางๆ

จากน้ันใหทานเลือกซ้ือของฝากราคาถูก อาทิเชน ขนม เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนา
ถานหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑแบรนด 4GF หรือวิตามินบํารุงรางกาย และยาของดร.โนงูจิ ซ่ึงเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญ่ีป ุน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู โตเกียว

จากน้ันนําทานชอปป้ิง ยานชินจูกุ ยานชอปป้ิงชัน้นําของชาวญ่ีป ุนท่ีถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆเป็นยานความเจริญ
อันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญทานเลือก ชมและซ้ือ สินคามากมาย ท่ีจะขาดไมไดเลยก็คือ ราน 100เยน (อยู
ตึกPEPEชัน้8) ซ่ึงสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด ท่ีทานสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบานได

ค่ํา

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆจนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ

พัก The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-
7วันกอนวันเดินทาง)

กระเชาคิตะ ยาสึกะตาเกะ

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาลอยฟาท่ีอยูในชิโนะ (Chino) จังหวัดนากาโนะ สูงจากระดับน้ําทะเล 1771
เมตร ถึงสถานียอยสูงจากระดับน้ําทะเล 2237 เมตร ในเวลา 7 นาทีทําใหเห็นมุมมอง
แบบพาโนรามาอันสวยงาม

ทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานท่ีสวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็นเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากท่ีสุด จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 วัดนาริตะ - รานดองก้ี - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
นาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…

มหานครโตเกียว

ยานชินจูกุ

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

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

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดท่ีเป็นท่ีรูจักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเป็นวัดท่ีโดงดังท่ีสุดในแถบชิบะ
นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พรอมเลือกชมและซ้ือเครื่องรางของขลังและสินคาพ้ืนเมือง

จากน้ันนําทานเดินทางไปชอปป้ิง รานดองกี ้เป็นรานท่ีรวบรวมสินคาตางๆของญ่ีป ุนไวมากมาย ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะมี
หางเอออน นาริตะ ทานสามารถเดินไปชอปป้ิงได

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

บาย

13.55 น. เหินฟาสูทาอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW101 (คาทัวรไมรวมคาอาหาร
บนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย )

ค่ํา

19.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจําหนาย

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

วัดนาริตะ

รานดองกี้โฮเต

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

รานดองกีโ้ฮเต” หรือท่ีหลายๆคนเรียกกันวา “รานดองกี”้ มีสาขาอยูท่ัวไปตามยานสําคัญ
และเมืองใหญๆ ท่ัวประเทศญ่ีป ุน เฉพาะในโตเกียวมีอยูทัง้หมด 35 สาขาเลยทีเดียว ทัง้
ในยาน Shinjuku Ueno Asakusa Ginza Roppongi Shibuya Ikebukuro และอ่ืนๆ
สวนในโอซากาท่ีเห็นไดงายท่ีสุด คือ ยาน Namba ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม
(Dotombori)

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  
 

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท

่



สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วันกอนวันเดินทาง 

สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีเดินทาง3 ทานจะเป็นหองTriple จะเป็นแบบ
เตียงเด่ียวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเด่ียว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมสามารถระบุได กรณีโรงแรมมี
หอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปา สัมภาระท่ีสายการบิน ScootและNokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครื่องไม
เกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน 
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

 3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรณีอัตราแลกเปล่ียนเงินเยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึน้โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง30ทาน 

- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน  
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทัง้สิน้ กรุณาจองตัว๋เผื่อเวลาอยางนอย 3-4ชัว่โมง กอนเวลาบิน

กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวร พรอมชําระคาน้ําหนัก** 
สายการบิน Scoot Airline (TR) 
- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 700 บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,200 บาท 
- ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม15กก. ชําระเพ่ิม 1,700 บาท/เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 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: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิน้ในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบ น้ําหนักสูงสุดได 32กก./ชิน้

น่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินเทาน้ัน ยกเวนอัพเกรดท่ีน่ัง

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ันสาย
การบิน Scoot Airline (TZ) 
ท่ีน่ังอัพเกรดไดเฉพาะ Stretch Seat / Long Legเทาน้ัน Scoot Biz ไมสามารถอัพได 
- ท่ีน่ัง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพ่ิม 2,500 บาท (ราคาตอเท่ียว) **หามเด็กตํ่ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ังเน่ืองจากท่ี
น่ังอยูบริเวณ Exit Seat 
** คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สามารถสัง่ซ้ือจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสัง่จองลวงหนาได

สายการบิน Nok Scoot (XW) 
- ท่ีน่ังชัน้ Scoot Biz ราคา 5,500 บาท /ทาน   
- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat มีคาใชจายและเงื่อนไขเพ่ิมเติม โปรดสอบถาม    
- Stretch Seat ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปีและผูพิการน่ัง โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดได
ชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)  ทาง
ผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได 45 วันกอนเดินทางเทาน้ัน แตกรณีพีเรียดท่ีเดินทางน้ันๆ เต็มแลวไม

สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปล่ียนผูเดินทางแทน 

พีเรียดราคาโปรโมชัน่เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี

่ ้ ่



กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทัง้
สิน้ 


