
#12777 ทัวรญ่ีปุน โอซากา โตเกียว 6 วัน 3 คืน ศาลเจาฟูชิมิ
อินาริ สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ บิน JL
ทัวรญี่ปุน โอซากา โตเกียว เกียวโต ปราสาทโอซากา(นอก) วัดคิโยมิสึ หรือ วัด
นํ้าใส ยานซาคาเอะ ทะเลสาบฮามานะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 หมูบานโอชิโนะฮัคไค ยานชิน
จุกุ วัดอาซากุสะ ศาลเจาเมจิ ยานชิบุยะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนน
กาน้ําชา - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   

TOYOKO INN
NAGOYA MEIEKI
MINAMI HOTEL
หรือเทียบเทา

3 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอ
าทเล็ต - ขาปูยักษ - ออนเซ็น   

FUJIBO HOTEL
หรือเทียบเทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ยานชินจูกุ   
PEARL HOTEL
KASAI หรือเทียบเทา

5 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี -
ศาลเจาเมจิ - ยานชิบูยา - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา - ทาอากาศยาน
ฮาเนดะ

   -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 ฿29,900 ฿29,900 ฿29,900 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - โอซากา - ปราสาทโอซากา - เกียวโต - วัด
คิโยมิสึ - ถนนกาน้ําชา - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - นาโกยา - ยานซา
คาเอะ

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง

ฟรีโหลดกระเปาใบละ 23 กิโลกรัม 2 ใบ รวม 46 กิโลกรัม / ทาน

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

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคานเตอร R ของสายการบิน
Japan Airlines (JL) พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

23.30 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา โดยเท่ียวบินท่ี JL728 เดินทางดวยเครื่องบินลําใหญ ท่ีน่ังกวาง
สะดวกสบาย บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง (ฟรีโหลดกระเปาใบละ 23 กิโลกรัม 2 ใบ
รวม 46 กิโลกรัม / ทาน)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสูใจกลาง เมืองโอซากา

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ปราสาทโอซากาปัจจุบันมี 5 สวน 8 ชั้นเครื่อง
ประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงามบนของTenshukakuทานสามารถมอง
เห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปีจะมีนักทองเท่ียวจากท้ังในและนอกประเทศมาเยือนปีละราว 1-3
ลานคน (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุนนานนับพันปี

จากนั้นจากนั้นนําทานชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส มีอายุเกาแกย่ิงกวาเมืองเกียวโต จุดเดนอันเป็นเอกลักษณของวัดคือ
หองโถงใหญ สรางย่ืนออกจากหนาผา มีเสาไมขนาดใหญ 139 ตน ค้ํายัน และสิ่งท่ีนาอัศจรรย คือ สรางโดยไมไดใชตะปูเลย ดัง

้ ้ ่ ้ ์ ์ ้ ่



นั้นองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลก และเชิญทุกทานไดด่ืมน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมา
จากเทือกเขาอีกดวย

จากนั้นใหทาน อิสระชอปป้ิง ณ ถนนกาน้ําชา ซ่ึงตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ รานคาตางๆ ไดตกแตงเลียนแบบสมัยเฮ
อัน ซ่ึงมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นจากนั้นนําทานชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแมโพสภ เทพเจาท่ีเป็นท่ีนับถือย่ิงของประชาชนท่ีมาสักการะขอ
พร ใหมีความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําทานสักการะ พระแมโพสภ และเทพจ้ิงจอกท่ีชาวญ่ีป ุนชื่อวา
เป็นทูตสวรรค แลวนําทานชม ศาลโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทาง
ของไหลเขาลดหล่ันกัน

นําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา

จากนั้นใหทาน อิสระชอปป้ิงยานซาคาเอะ เป็นยานการคาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของเมืองนาโงยา นอกจากนั้นยังเป็นท่ีตั้งของ
หางสรรพสินคาชื่อดังท่ีมีชื่อเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝ่ังถนน รวมท้ังรานคาแบรนดเนมตางๆ อีกมากมาย ท้ังน้ียานซากาเอะยัง
เป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังมากมาย ยังเป็นศูนยรวมการคมนาคมเชื่อมตอไปยังจุดตาง ๆ ท่ัวท้ังภูมิภาคน้ีอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นเพ่ือใหทานสะดวกในการชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

พักท่ี TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมืองนาโกยา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ทาอากาศยานคันไซ

โอซากา

ปราสาทโอซากา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง



เกียวโต

วัดคิโยมิสึ

ถนนกานํ้าชา

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

เป็นถนนท่ีตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ มีรานคาตางๆ ท่ีตกแตงเลียนแบบสมัยเฮอัน
และมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิดตั้งขายอยูระหวางสองขางทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

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

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI MINAMI HOTEL หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ - โกเท็มบะ
พรีเม่ียมเอาทเล็ต - ขาปูยักษ - ออนเซน

อิสระอาหารเย็นเพ่ือใหทานสะดวกในการชอปป้ิงไดอยางเต็มท่ี

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบน้ําจืดท่ีใหญท่ีสุดในภาคกลางของญ่ีป ุน เพราะวาท่ี
น่ีเป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหล เน่ืองจากในทะเลสาบแหงน้ีมีแรธาตุท่ีเหมาะสําหรับการเล้ียงปลาปลาไหล จึงทําใหของฝากของท่ี
น่ีเป็นผลิตภัณฑอันเกิดจากผลิตผลของปลาไหล นอกจากน้ีรอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวมากมาย รวมท้ังยังมีท่ีพักรถ
และรานขายของท่ีระลึกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท่ีเรียกไดวางดงามท่ีสุดแหงหน่ึง
ในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ ไร มีดอกไมหลายพันธุ ท่ีปลูกไวให
นักทองเท่ียวไดเดินทางมาชมตลอดท้ังปี ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและ มุมถายรูปใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานเดินทางสู Gotemba Premium Outlet ซ่ึงเป็นแหลงรวบรวมสินคาแบรนดเนมระดับโลกและแบรนดเน
มดังของญ่ีป ุนไวมากมาย ใหทานไดเลือกซ้ือเลือกชมสินคาอยางจุใจ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยรานอาหารของโรงแรมพรอมขาปูยักษ

หลังอาหารใหทานได แชน้ําแรรอนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผอนคลายความเมื่อยลา การแชน้ําแรรอนชวยทําใหระบบ
หมุนเวียนโลหิตดี และยังชวยใหผิวพรรณดีอีกดวย (ควรแชครั้งละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ชั่วโมง)

พักท่ี FUJIBO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง 

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ภูเขาไฟฟูจิ - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญี่ปุน - ยานชินจูกุ

ควรแชครั้งละ 20 นาที แตไมควรแชเกิน 1 ชั่วโมง

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

เป็นสวนดอกไมท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดแหงหน่ึง สามารถถายรูปคูกับดอกไมในทุงกวาง
พรอมกับภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังชวงเวลาตั้งแตปลายฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวงเต็ม
ไปดวยสีสันของดอกไมนานาพันธุ มีเรือนกระจกท่ีเรียกวา “โดมดอกไม” พรมดอกไมแตม
สีสันใหเชิงภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมบนเนินสูง มีดอกไมนานาพันธุผลัดเปล่ียนกันมา
ประดับวิวภูเขา ไฟฟูจิตามฤดูกาล เชนชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิป,ชวงฤดูรอนมีดอก
ทานตะวัน,ชวงฤดูใบไมรวงมีดอกบานชื่น

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

ขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม ขาปูยักษ

 FUJIBO HOTEL หรือเทียบเทา

เป็นอาหารท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

จากนั้นนําทานสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัย และยังถือไดวาเป็นภูเขาไฟท่ี
งดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก (การเดินทางขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ณ วันท่ีเดินทาง) ใหทานอิสระถายรูปวิวทิวทัศน
อันงดงาม และเลือกซ้ือเลือกชมสินคาพ้ืนเมือง ขนมญ่ีป ุน หรือของท่ีระลึกตางๆ ตามอัธยาศัย

นําทานชม หมูบานโอชิโนะฮัคไค เป็นหมูบานท่ีมีบอน้ําซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงใชระยะเวลาอัน
ยาวนานในการไหลลงมาสูพ้ืนดินและซึมซาบไปยังแตละบอ ดังนั้นน้ําท่ีอยูในบอจะเป็นน้ําท่ีใสสะอาดและสดชื่นมาก สถานท่ี

้ ้ ่ ่ ่ ้ ้



แหงน้ีไดถูกเลือกใหเป็น 1 ใน 100 อันดับแหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุนอีกดวย ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือสินคาพ้ืน
เมืองและขนมขึ้นชื่อของญ่ีป ุนตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน โดยใหทานเรียนชงชาแบบธรรมเนียม
ญ่ีป ุน และทานสามารถเลือกซ้ือชาและสินคาของฝากราคาถูกไดจากท่ีน่ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ยานชินจุกุ ศูนยกลางอีกแหงหน่ึงของมหานครโตเกียว ยานชอปป้ิงชั้นนําท่ีถือวาเป็นแหลง
อัพเดทเทรนดของชาวญ่ีป ุน ยานความเจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน ใหทานอิสระเลือกชมสินคามากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี PEARL HOTEL KASAI ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา เมืองโตเกียว

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-7 วันกอนเดินทาง

ภูเขาไฟฟูจิ

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินจูกุ บาย

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



วันท่ี 5 วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ -
โตเกียวสกายทรี - ศาลเจาเมจิ - ยานชิบูยา - โอไดบะ - ไดเวอร
ซิตี้ โตเกียว พลาซา - ทาอากาศยานฮาเนดะ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นเพ่ือสะดวกในการชอปป้ิง

 คํ่า  PEARL HOTEL KASAI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เป็นสถานท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตวกวนอิม
ใหผูคนไดกราบไหวบูชา นอกจากน้ีลักษณะโดดเดนของวัดคือ ประตูทางเขาวัดท่ีประดับดวยโคมสีแดงขนาดใหญ แขวนอยูชื่อวา
ประตูฟาคํารณ หรือ Kaminari Mon ภายในวัดทานสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลัง หรือเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกตางๆ
มากมายท่ี ถนนนาคามิเสะ

จากนั้นนําทานสูจุดชมวิวเพ่ือถายรูปคูกับ Tokyo Sky Tree แลนดมารกแหงใหมของมหานครโตเกียว (ถายรูปบริเวณดาน
นอก)

นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ ตั้งอยูในเขตชิบุยะ โตเกียว ใกลๆ กับสถานีฮาราจูกุ เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต เพ่ือเป็น
อนุสรณสถานแดดวงวิญญาณของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ และสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง ตามความเชื่อของศาสนาชินโต
บรรยากาศภายในศาลเจานั้นแมจะอยูในแหลงพลุกพลาน แตก็รมรื่นไปดวยตนไมสูงใหญ จนเหมือนกับคนละโลกกับภายนอก
ศาลเจา

บาย

นําทาน อิสระชอปป้ิงชิบุยะ คือหน่ึงใน 23 เขตของมหานครโตเกียว ซ่ึงท่ีน่ีก็เป็นอีกหน่ึงยานท่ีเป็นศูนยรวมยอดนิยมของวัย
รุน เพราะเป็นท่ีตั้งของหางสรรพสินคาแฟชั่นตางๆ มากมาย โดยยานชิบุยะนั้นมีศูนยกลางอยูตรงสถานีรถไฟชิบุยะ

จากนั้นนําทานอิสระช็อปป้ิง เมืองโอไดบะ เป็นเขตเศรษฐกิจแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดวยรานคากวา 150 ราน โซน
อาหาร หางสรรพสินคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลายดวยฝีมือของมนุษย ไมวา
จะเป็นสะพานสายรุง เป็นตน สวนการเดินทางมาท่ีน่ีก็สะดวกสบาย จึงไมแปลกหากท่ีน่ีคือสถานท่ีทองเท่ียวสุดฮิตของนักทอง
เท่ียวท้ังในและตางประเทศ พลาดไมไดกับกันด้ัมตัวใหม Unicorn Gundam ท่ีหาง Diver City ใหเวลาใหทานเก็บภาพความ
ประทับใจ

ค่ํา

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือใหทานไดชอปป้ิงตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เพ่ือเตรียมตัวกลับสู กรุงเทพมหานคร

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

ศาลเจาเมจิ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

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

ยานชิบูยา

โอไดบะ

 บาย

ชิบูยานั้นไดรับฉายาวาเป็น Shopping District แหงโตเกียว และของญ่ีป ุน ท่ีผูคนท่ัว
โลกรูจักกันเป็นอยางดี นอกจากน้ีก็ยังเป็นแหลงรวมของความบันเทิงหลากหลายชนิด
แฟชั่นใหมๆ ท่ีอัพเดทตลอดเวลา คาเฟ ท่ีชวนแฮงคเอาทอยางย่ิง ไปจนถึงรานอาหารอ
รอยๆ ท่ีแทรกตัวอยูมากมาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพ่ือใหทานไดชอปป้ิงตามอัธยาศัย

บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง

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

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

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

ทาอากาศยานฮาเนดะ คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีเมืองโตเกียว ในอดีต เคยเป็นทา
อากาศยานนานาชาติหลักของญ่ีป ุน กอนท่ีจะยายไปท่ีสนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ
เปิดใหบริการสําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ ซ่ึงมุงสูจุดหมายปลายทางกวา 25 แหงใน
17 ประเทศ

 กิจกรรม เชา

00.40 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินท่ี JL33 เดินทางดวยเครื่องบินลําใหญ ท่ีน่ังกวางสะดวกสบาย
บริการระดับ 5 ดาว บริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมตลอดการเดินทาง

05.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาเขา โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 30 คนขึ้นไป

- ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

- ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ
ท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง
การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาท
ของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

- กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริ
ษัทฯ เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

- กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

- กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

- กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

- เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด
 

การชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําทานละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากท่ีทําการจอง 

- ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง

- หากไมชําระภายในวันท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

- คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน

- คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียวหรือระดับเดียวกัน

- คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว

- คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

- คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด

- คาธรรมเนียมวีซา

- คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของ
โรงแรม เป็นตน

- คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

- ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ทาน / ทริป 

วีซา



รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตเขาประเทศ
ญ่ีป ุน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะอยู
ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสม
บัตรการเขาประเทศญ่ีป ุนดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม เป็นตน)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน

เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญ่ีป ุน ทางบริษัทฯ ไดมีการจัดเตรียมไวใหแลว ท้ังน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (กรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่าวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุน จะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น
เทานั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. ตองเป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ
 

หมายเหตุ
***กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง***

1. โรงแรมท่ีญ่ีป ุนหองคอนขางเล็ก และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน 3 ทาน ทานอาจจะตองพักเป็นหองท่ีนอน 2 ทาน และ
หองท่ีนอน 1 ทาน (แยกเป็น 2 หอง) และในกรณีท่ีพัก 2 ทาน บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัด
หองพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน 2 ทาน

2. รายการทองเท่ียวอาจมีการสลับหรือเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนาในกรณีท่ีมีเหตุการณสุดวิสัย
หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณท่ีไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทรถทัวรของญ่ีป ุนสามารถใชรถได 12 ชั่วโมง
/ วัน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์นการสลับหรือเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ี บริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชนของคณะเป็นสําคัญ

- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 30 ทานขึ้นไป

- ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ เล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา

- ยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถทานละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ตลอดทริป 

 

การยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

- กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทาง
สายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

- เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน


