
#11314 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ(ช้ัน5) ชม
ซากุระ ณ สวนอุเอโนะ บิน XW *(ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ)
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี นั่งกระเชาคาจิคาจิ โกเทมบะเอา
ทเล็ท ศูนยจําลองแผนดินไหว พระใหญอุชิคุไดบุทสึ วัดนาริตะซัง ถนนโอโมเตะซัง
โดะ หางไดเวอรซิตี้ อิออนมอลล ตลาดอะเมโยโกะ ออนเซ็น บุฟเฟตขาปูยักษ ชอป
ปงชินจูกุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ
หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - กระเชา คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ
พรีเม่ียมเอาทเล็ต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

  

FUJI
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ยาน
ชินจูกุ   

NARITA
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

4 สวนอุเอะโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี ้โตเกียว พลาซา - อุชิคุ ไดบุทสึ - อิออ
นนาริตะ   

NARITA
HOTEL
หรือ
เทียบเทา

5 วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 เม.ย. 62 - 23 เม.ย.
62

฿29,900 ฿29,900 ฿28,900 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ /
อาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกาย
ทรี - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - กระเชา คาชิ คาชิ - โกเท็มบะพรีเม่ี
ยมเอาทเล็ต - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

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

พิเศษบริการอาหารรอนบนเครื่อง

[ สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุน หากฝาฝืนมีโทษจับปรับได ]

++ สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 Dreamliner จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

น้ําหนักกระเปา 20 กก.ตอทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมตางหาก)

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเตอร 6 สายการบินนกสกูต (NOK SCOOT) เจาหนาท่ี
จากบริษัท คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

[ สําคัญมาก!! ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุน หากฝาฝืนมีโทษจับปรับได ]

++ สายการบิน NOK SCOOT ใชเครื่อง Boeing 777-200 Dreamliner จัดท่ีน่ังแบบ 3-4-3

น้ําหนักกระเปา 20 กก.ตอทาน (หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมตางหาก)

พิเศษบริการอาหารรอนบนเครื่อง 

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินนกสกูต เท่ียวบินท่ี XW 102

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับ
สัมภาระเรียบรอย

่ ่ ่ ่



พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญ่ีป ุน ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา

นําทานเดินทางสู กรุงโตเกียว

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวัดท่ีเกาแกและไดรับความเคารพจากชาวกรุง
โตเกียวอยางมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟ
ยักษ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด

นําทานสนุกกับการเดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงมีรานคาขายของท่ีระลึกตางๆ มากมาย อาทิ
ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ

นําทานเดินสูริมแมน้ําซูมิดะเพ่ือถายรูปกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเมื่อ
22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซ่ึงมีความสูง
600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ซ่ึงเป็น 1 ในทะเลสาบทีมีจุดชมวิวฟูจิสวยท่ีสุดแหงหน่ึง

นําทานขึน้ กระเชา คาจิ คาจิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเชาท่ีจะพาไปบนยอดเขา ภูเขาเทนโจ เพ่ือชมความสวยงาม
ของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูง (หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อาจมีการงดใหบริการชัว่คราว)

นําทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหน่ึงในสาขาแบรนด
เอาทเล็ทท่ีกระจายครอบคลุมประเทศญ่ีป ุน ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง ทัง้ในประเทศ และ ตาง
ประเทศ

ค่ํา

       บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิเศษกับ บุฟเฟต เมนูขาปูยักษ แบบไมอัน้ !!!

หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีป ุน ภายในโรงแรม

       พักท่ี FUJI HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

มหานครโตเกียว

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

 เชา

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

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

กระเชา คาชิ คาชิ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

 บาย

ทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานท่ีสวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็นเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากท่ีสุด จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

เป็นกระเชาท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ ใชเวลาขึน้เขาประมาณ ครึ่งชัว่โมง ซ่ึงจะออก
ทุกๆ 5-10 นาที ณ ภูเขาเท็นโจ อีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชัน้นําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตัง้ก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

บุฟเฟตปูยักษ คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว / EARTHQUAKE
MUSEUM - พิธีชงชาญี่ปุน - ยานชินจูกุ

พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญ่ีป ุน ซ่ึงเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา

(หากสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย อาจมีการงดใหบริการชัว่คราว)

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 FUJI HOTEL หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตัง้ตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึน้ชม
ความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

นําทานชม ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก
มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ กัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นําทานสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีป ุนน่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนน้ัน มีขัน้ตอน
มากมาย เริ่มตัง้แตการชงชา การจับถวยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอยางมาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย

นําทานสู ยานชอปป้ิงชินจุก ุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและเครื่องใชไฟฟา นาฬิกา หรือสินคา
ท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา เสื้อผาแฟชัน่สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดัง ไมวาจะเป็น KOSE,
KANEBO, SK-II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

พักท่ี NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

ภูเขาไฟฟูจิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 สวนอุเอะโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว
พลาซา - อุชิคุ ไดบุทสึ - อิออนนาริตะ

ภูเขาไฟฟูจิ(ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศ)

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปป้ิง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พิธีชงชาญี่ปุน

ยานชินจูกุ

 บาย

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

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

 คํ่า  NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทัง้วัด ศาลเจา ทะเลสาบ และสวน
สัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปีสวนอุเอ
โนะจะไดรับความนิยมเป็นอยางมากในการมาชมซากุระ(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

นําทานสู ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยูระหวางสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคา
ชิมาชิ แตกอนน้ันบริเวณน้ีเป็นท่ีขายขนมและลูกอมลูกวาด ซ่ึงในภาษาญ่ีป ุนเรียกรานขนมเหลาน้ีวา Ameya Yokocho จึง
เป็นท่ีมาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko)

นําทานสู ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะท่ีสรางขึน้ไวเป็นแหลงชอปป้ิง และแหลงบันเทิงตางๆ ในอาวโตเกียว

นําทานชม หางไดเวอรซิตี ้โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) ท่ีเป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะโอไดบะ
แหลงรวมรานคาไวมากมายทัง้ UNIQLO , H&M , Fossil , GU , FANCL ฯลฯ อีกทัง้จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดัม้
ขนาดเทาของจริง



บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

นําทานสู พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึก
สถิติโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยุบนกลีบดอกบัว
บาน น้ําหนักถึง 4,000 ตัน (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)

นําทานสู อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาท่ีมีสาขาอยูท่ัวประเทศญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา
150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ต
ขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนท่ีบานไดอยางครบครันเต็มท่ี

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล

พักท่ี NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

สวนอุเอะโนะ

ตลาดอะเมโยโกะ

โอไดบะ

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับตนๆ ของญ่ีป ุน อีกทัง้ยังเป็นยานท่ี
อบอวลไปดวยกล่ินอายแหงวัฒนธรรม เพราะเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีทางวัฒนธรรมอยางหอ
ศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย ซากุระท่ีสวนอุเอโนะ จะเริ่มบานสิน้เดือน มีนาคม และสิน้
สุดในเดือน พฤษภาคม

ตลาดท่ีคึกคักเกือบตลอดเวลาตัง้อยูระหวางสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ ปัจจุบันมี
สินคาหลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา เสื้อผาทัง้ของ
ญ่ีป ุน และของนําเขาท่ีสวนใหญจะมีราคาถูกกวาในหางบางรานอาจจะตอราคาเพ่ิมไดอีก
อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมของกินเลน

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึน้มาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

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

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 วัดนาริตะ - ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ - ทา
อากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล

(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปล่ียนแปลงไดขึน้อยูกับสภาพอากาศ))

พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)

อุชิคุ ไดบุทสึ

อิออนนาริตะ

พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวยความสูง
120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้ลิฟทท่ีมีความสูง 85
เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมท่ี
บานตามแตละฤดูกาลทัง้สี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ีเลีย้ง
กระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

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

 คํ่า  NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานสักการะ เทพเจาแหงไฟ หลวงพอ “ฟุโดเมียว” ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) ท่ีมี
ประวัติศาสตรอันเกาแก มีอายุยาวนานมากกวา 1,000 ปี (สมัยเฮอัน ชวงปลายศตวรรษท่ี 8) ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิ
คันโตท่ีไดสรางขึน้อุทิศแดศาสนาพุทธใหกับเทพเจาฟูดูเมียวโอะ

นําทานชอปป้ิง ถนนชอปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ท่ีอยูบริเวณหนาวัดนาริตะ ถนนท่ีเต็มไปดวยบรรยากาศญ่ีป ุนยอนยุค
ทัง้สองขางทางของถนนแหงน้ีเต็มไปดวยตึกเกาแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ชื่อของท่ีน่ีคือเน้ือปลาไหลยาง ขาวหนาปลาไหล

นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ

บาย

13.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (SCOOT) เท่ียวบินท่ี XW 101 พิเศษบริการอาหารรอนบน
เครื่อง

ค่ํา

18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ พิเศษบริการอาหารรอนบนเครื่อง

** 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

ถนนโอโมเตะซันโด หรือ โอโมโตะซานโดะ

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

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

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ บาย

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
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  
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนออกเดินทาง 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนกรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน 

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

ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
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, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** 
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 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
สําเนาหนาพาสปอรต *ตองมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ ถึงวันเดินทางไป-กลับ

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 
 

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

***(เก็บทิปกอนการเดินทางท่ีสนามบินดอนเมือง)***

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 7,900- บาท  ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตัว๋เครื่องบิน

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

เงื่อนไขการใหบริการ

1. การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทาง
กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสัน้

3.ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขา
ขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน

 
 

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 ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ทัง้ไทยและญ่ีป ุน ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิน้**

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


