
#11311 ทัวรญ่ีปุน โอซากา นาโกยา โตเกียว 6 วัน 4 คืน ศาล
เจาฟูชิมิอินาริ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (เก็บทิปที่สนามบิน) บิน TG
ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต นาโกยา โตเกียว ปราสาทโอซากา(ดานนอก) ชอปปง
ยานซาคาเอะ วัดนิตไทจิ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ไดเวอรซิตี้ โอไดบะ
ชอปปงชินจูกุ วัดอาซากุสะ วัดนาริตะ อิออน มอลล ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - เมืองโอซากา - ปราสาทโอซากา - เมืองเกียวโต - ศาล
เจาฟูชิมิอินาริ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   

RED PLANET
NAGOYA NISHIKI
HOTEL หรือเทียบเทา

3 วัดนิตไทจิ/วัดคาคูโอะซัง - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - พิธีชงชาญ่ีป ุน -
ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ออนเซน   

FUJI PREMIUM
RESORT หรือเทียบเทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM -
มหานครโตเกียว - ไดเวอรซิตี ้โตเกียว พลาซา - ยานชินจูกุ   

KICHIJOJI TOKYO REI
HOTEL หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
KICHIJOJI TOKYO REI
HOTEL หรือเทียบเทา

6 วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
฿42,800  
฿41,900

฿42,800  
฿41,900

฿41,800  
฿40,900

฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองโอซากา - ปราสาทโอซากา -
เมืองเกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - นาโกยา - ยาน
ซาคาเอะ

กําหนดการทั้งหมด

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝ าฝืนมีโทษจับปรับได

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย เจาหนาท่ีใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศญ่ีป ุนหากฝ าฝืนมีโทษจับปรับได]

23.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 สายการบินมีบริการ
อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับ
สัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญ่ีป ุน
ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

นําทานออกเดินทางสู เมืองโอซากา

นําทานชมบริเวณ ดานนอก ของ ปราสาทโอซากา ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญของยุคสมัยท่ี
โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคําสัง่ใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเป็นแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาท่ีตองมาเยือนสักครัง้

จากน้ันเดินทางสู เมืองเกียวโต ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน และยาวนานท่ีสุด คือตัง้แตปีค.ศ. 794
จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีสําคัญๆ ท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิม
ของญ่ีป ุน



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร [อ่ิมอรอยกับบุฟเฟชาบูซูโม]

นําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิง้จอกขาว ท่ีสรางขึน้ในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพ่ือบูชาสุนัขจิง้จอกท่ีเชื่อกัน
วาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเสาโทริอิท่ีมี
ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

จากน้ันเดินทางสู เมืองนาโกยา

นําทานชอปป้ิง ยานซาคาเอะ แหลงรวมความบันเทิงและหางสรรพสินคา รวมทัง้สวนสวยใจกลางเมืองแหลงพักผอนกหยอน
ใจและจับจายใชสอยไดอยางเต็มท่ี เชนรานดงกีโ้ฮเต หางสรรพสินคาใหญ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ
Mitsukoshi เป็นตน อีกทัง้สัญลักษณใจกลางเมืองอาคารสวยสงาอยางนาโกยาเทเลบิทาวเวอร จุดเช็คอินท่ีตองไป

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ยานซาคาเอะ

พักท่ี RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

เมืองโอซากา

ปราสาทโอซากา

เมืองเกียวโต

 เชา

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

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟชาบูซูโม

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดนิตไทจิ/วัดคาคูโอะซัง - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - พิธีชงชา
ญี่ปุน - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - ออนเซน

กรุณาปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญ่ีป ุน ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีทัง้รานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดนิตไทยจิ วัดท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับญ่ีป ุน สรางขึน้เมื่อปี คศ.1904 ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ไวเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปท่ีไดรับพระราชทางจากพระมหากษัตริยไทย ภายในจะมีรูปป้ัน
ขององครัชกาลท่ี 5 อยูในวัดอีกดวยและปัจจุบันมีคนไทยนิยมไปสักการะกันอยางมากมาย

จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน อิสระใหทานไดชม
ทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิดและมีสวนซากุระนับรอยตน ตัง้อยูเรียงรายริมทะเลสาบ
พรอมภัตตาคารหรูและศูนยจําหนายสินคา อาหารพ้ืนเมือง เชน พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอ้ิว ท่ีขึน้ชื่อเพ่ือเป็นของฝาก และ ส
ตารบัคสุดชิล

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ทะเลสาบฮามานะ

สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมีขัน้ตอนท่ีมีราย
ละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอยางมาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

่ ่ ่



นําทานชมความงามของ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ท่ีเป็นหน่ึงในหาทะเลสาบลอมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึง
ทะเลสาบแหงน้ีเป็นท่ีนิยมสําหรับนักทองเท่ียวไมวาจะเป็นคนญ่ีป ุนหรือตางชาติก็ตามมักจะมาหาท่ีพักผอนในบริเวณน้ีมากกวา
ทะเลสาบท่ีเหลืออีกสี่แหง ดังน้ันรอบๆ บริเวณน้ีจึงเต็มไปดวยโรงแรม, รานอาหาร, และรานขายของท่ีระลึกมากมาย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษสไตลญ่ีป ุน พรอมน้ําจิม้รสเด็ด**

พักท่ี FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเทา

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน

วัดนิตไทจิ/วัดคาคูโอะซัง

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดท่ีเป็นหน่ึงในการเชื่อมความสัมพันธไทยญ่ีป ุน สรางขึน้ชวงรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 ปี
พ.ศ. 2446 เป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมมสารีริกธาตุจากเมืองกบิลพัสดุท่ี ร. ๕
พระราชทานใหญ่ีป ุน

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก

พิธีชงชาญี่ปุน

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

 บาย

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

ทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานท่ีสวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็นเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากท่ีสุด จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

ออนเซน คํ่า

่ ้ ้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 4 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE
MUSEUM - มหานครโตเกียว - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา -
ยานชินจูกุ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู ขาปูยักษสไตลญ่ีป ุน พรอมน้ําจิม้รสเด็ด

 FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตัง้ตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล

นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดย
รอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้หากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถายภาพ
ท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีป ุน 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึน้ไดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวรเป็น
Fuji Visitor Center ซ่ึงทานสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซ้ือของท่ีระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยัง
เป็นจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว

จากน้ันชม ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก
มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอา
ตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปิดทายดวยโซนชอปป้ิงสินคาตางๆมากมายท่ีเป็นโปรดักส
ของญ่ีป ุน

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายในลานสกี หรือ ยานรวมรานอาหารและภัตตาคารริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ

จากน้ันเดินทางสู เมืองโตเกียว

นําทานสู ไดเวอรซิตีโ้อไดบะ ใหทานไดอิสระชอปป้ิงในแหลงชอปป้ิงขนาดใหญท่ีมีรานคาตาง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ราน
อาทิเชน Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีหางใหเลือกเดินทัง้ AQUA CITY ,
VENUS FORT, DECKใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง

นําทานสู ยานชอปป้ิงชินจุก ุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชัน่สําหรับ
วัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

พักท่ี KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

“ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ) ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึน้ไดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนโปรแกรมทัวรเป็น Fuji Visitor Center ซ่ึงทานสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซ้ือของ
ท่ีระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเป็นจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSE…
เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร ซ่ึงภายในตัวตึกมี generator เพ่ือจําลองเหตุหารณ
แผนดินไหวท่ีสมจริง เพ่ือใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว พิพิธภัณฑท่ีจําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีป ุน

มหานครโตเกียว

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

ยานชินจูกุ

 บาย

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

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดัม้ ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันดัม้ อยางกันดัม้
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดัม้ ก็ตองไปท่ี กันดัม้ฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

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

 คํ่า  KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

ใหทานไดเลือกอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆใน เมืองโตเกียว โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง เชนยานชิน
จูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลา
บรรดาแฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน ใน
แตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนท่ีใชบริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีท่ีเต็มไปดวยตึกระฟาหลายอาคาร มี

้ ้ ้ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - วัดนาริตะ - อิออนนาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

โตเกียวดิสนียแลนด เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมี
การเปล่ียนแปลง]

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ทัง้โรงแรมชัน้นํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่อง
ใชไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีมีรานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ (Izakaya)
เป็นตนและยังมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน

ยานฮาราจูกุ

ยานชิบูยา

ยานอากิฮาบาระ

ไดเวอรวิตีโ้อไดบะ

ตลาดอาเมโยโกะ

ตลาดปลาสึคิจิ

ศาลเจาเมยจิ

Tokyo Sky Tree

หรือเลือกซ้ือทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด เต็มวัน เพ่ิมผูใหญทานละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการ
เดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญ
ภัย ใชทุนในการกอสราง 600 ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ เชน ทาทายความ
มันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตนกับ
SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในปากับ JUNGLE CRUISE, เท่ียวบานหมีพูห, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ
LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนท่ีทานชื่นชอบของ WALT DISDEY

* เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา *

พักท่ี KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวรโตเกียวดิสนียแลนด เชิญทานพบกับความอลังการซ่ึงเต็ม
ไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูป
แบบ อาทิ ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญ
กับ HAUNTED MANSION บานผีสิง,เป็นตน หรือ อิสระในเมืองโตเกียว เพ่ือความ
สะดวกในการเดินทาง หรือชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย
รวมวัยรุนแหลงชอบป้ิงชื่อดัง ยานฮาราจูกุ ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับราน
คาหลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบูยา” ราน
คามากมาย มากกวา 100 รานคา

 คํ่า  KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวัดท่ีเกาแกและไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยาง
มาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมีโคมไฟยักษ 4.5 เมตร
ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ในนาม ประตูฟาคํารณ

อิสระใหทานจะไดสนุกกับการเดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงมีรานคาขายของท่ีระลึกตางๆ
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก

่



นําทานสักการะ เทพเจาแหงไฟ หลวงพอ “ฟุโดเมียว” ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) ท่ีมี
ประวัติศาสตรอันเกาแก มีอายุยาวนานมากกวา 1,000 ปี ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตท่ีไดสรางขึน้อุทิศแดศาสนา
พุทธใหกับเทพเจาฟูดูเมียวโอะ วัดน้ีถือไดวาเป็นวัดท่ีศักดิส์ิทธิม์ากทางดานการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลวคลาดจากภัย
อันตรายและอุบัติเหตุตางๆ รวมทัง้เรื่องความรัก หนาท่ีการงาน

จากน้ันชอปป้ิงตอท่ี อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาท่ีมีสาขาอยูท่ัวประเทศญ่ีป ุน มีรานค าท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และ
ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนท่ีบานไดอยางครบครันเต็มท่ี

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ

17.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

ค่ํา

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

วัดนาริตะ

อิออนนาริตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

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

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

ทาอากาศยานนาริตะ บาย

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



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตอง
ดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทาง
บริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโล / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไลน
และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุม
เรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบีย้ประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบีย้ประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ (ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานัก

ระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอ
วีซาตามท่ีสถานทูตกําหนด)

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 



วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตทัง้น้ีขึน้อยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน ***(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ)***

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 10,500 บาท 

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด 

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท 

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด 

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทัง้หมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนให
ลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและญ่ีป ุน ขึน้อยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆ
ไดทัง้สิน้**

่ ่ ์



เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


