
#14089 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว นิกโก 5 วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน
ที่ 5 ชมใบไมเปล่ียนสี ณ อุโมงคเมเปลโมมิจิไคโร บิน SL
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิกโก วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ ถายรูปโตเกียวสกายทรี
สวนโชวะคะแนน หมูบานโอชิโนะฮัคไค ชอปปงชินจูกุ ศาลเจาโทโชกุ สะพานชินเคียว
ทะเลสาบชูเซนจิ นํ้าตกเคงอน อาบออนเซ็น บุฟเฟตขาปูยักษ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ -
ถนนอิโชนามิกิ (ถนนตนแปะกวย) - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น   

Fuji
Schole
Land
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - โมมิจิ ไคโร (เสนทางเมเป้ิลคา
วาคูชิโกะ) - ดิวต้ีฟรี - ยานชินจูกุ   

Hedistar
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ศาลเจาโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น้ําตกเคงอน - อิออนนาริตะ   
Hedistar
Hotel หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿8,000

28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿8,000

29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿8,000

30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿8,000

31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿25,999 
฿23,999

฿8,000

2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000



9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿8,000

27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000

30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 ฿24,999 ฿24,999 ฿24,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - โตเกียวสกายทรี - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุ
สะ) - ถนนนาคามิเสะ - ถนนอิโชนามิกิ (ถนนตนแปะกวย) -
หมูบานโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน THAI
LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

01.00 น. เหินฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL300 (บริการอาหารวาง
บนเครื่อง)

สายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ท่ีน่ัง

เครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกท่ีน่ัง ** ไมรวมคาหูฟังบนเครื่องทานละ 100 บาท โดยสามารถเก็บไวใชขากลับได
**

จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ

น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจายเพ่ิม

**ประเภทของเครื่องบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน โดยไมไดแจงใหทานทราบลวงหนา**

09.10 น. เดินทางถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว

นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี”
(Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมอันทันสมัย ในชวงท่ีเกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรง
ทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย



นําทานเดินทางสูโตเกียว

นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา นอกจากนั้น
ทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยัง
สามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุดแสนอรอย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู สวนโชวะคิเนน ถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโชวะ มีขนาดใหญถึง
16,300 เอเคอร ภายในแบงโซนออกเป็น 2-3 สวน โดยเชื่อมตอกันดวยเสนทางสําหรับเดินเทาและจักรยาน โดยทุกทานจะได
ชมตนกิงโกะและตนเมเป้ิลลอมรอบสวนญ่ีป ุน ท่ีมีสีเหลืองอรามและแดงอวดโฉมท่ัวท้ังพ้ืนท่ี (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

หมายเหตุ : กรณีใบแปะกวยไมเปล่ียนสีหรือลวงหลนหมดแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธเปล่ียนโปรแกรมทัวร โดยนําทาน
เดินทางสู ศาลเจาเมจิ เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิ
เมจิ ซ่ึงเป็นจักรพรรดิท่ีมีความสําคัญกับประเทศญ่ีป ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางย่ิง และไดรับความเคารพจากชาวญ่ีป ุนยุคปัจจุบันมาก
ท่ีสุด

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮัคไค ใหทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติ
ตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค ในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุ
แหวกวายอยางสบายอารมณ นอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และท่ีสําคัญ หมูบานโอชิโนะยัง
เป็นแหลงชอปป้ิงสินคาโอทอปชั้นเย่ียมอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทานไดอ่ิมอรอยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษ ใหทานไดล้ิมลองรสชาติปู
พรอมน้ําจ้ิมสไตสญ่ีป ุนอยางจุใจ

หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับ การแชน้ําแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักท่ี Fuji Schole Land Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ

โตเกียวสกายทรี

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

 เชา

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

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



 หมายเหตุ สายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 392 ท่ีน่ัง

เครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกท่ีน่ัง ** ไมรวมคาหูฟังบนเครื่องทานละ 100 บาท โดยสามารถเก็บไวใชขากลับได
**

จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟท้ังขาไปและขากลับ

้ ้ ้ ่ ่

ถนนนาคามิเสะ
เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถนนอิโชนามิกิ (ถนนตนแปะกวย)

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

 บาย

เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดนิยม ตั้งอยูถัดจากสวนเมจิ จินกุ ไกเอน เริ่มตั้งแตสถานีรถไฟ
ใตดิน Aoyama-Itchome Station ซ่ึงมีเอกลักษณท่ีใบไมจะเปล่ียนเป็นสีเหลือทองใน
ชวงปลายเดือนพฤศจิกายน ใตตนไมก็เต็มไปดวยใบไมท่ีรวงหลนลงมา เหมาะแกการเดิน
เลนพักผอนหยอนใจ ถนนเสนน้ีสองขางทางจะมีรานคาเฟ ท่ีทําระเบียงย่ืนออกมาเพ่ือน่ัง
ชมตนไม โดยเฉพาะในชวงท่ีใบตนแปะกวยเปล่ียนเป็นสีเหลืองทอง คนจะมาน่ังพักผอน
จิบกาแฟ ทานอาหารกันเยอะมาก นอกจากน้ียังถูกใชเป็นสถานท่ีถายทําภาพยนตรหลาย
เรื่องดวยกัน

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

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fuji Schole Land Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจาโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน -
โมมิจิ ไคโร (เสนทางเมเปลคาวาคูชิโกะ) - ดิวตี้ฟรี - ยานชินจูกุ

น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจายเพ่ิม

**ประเภทของเครื่องบินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศของทางสายการบิน โดยไมไดแจงใหทานทราบลวงหนา**

สวนโชวะคิเนน (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) กรณีใบแปะกวยไมเปล่ียนสีหรือลวงหลนหมดแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ
เปล่ียนโปรแกรมทัวร โดยนําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญ่ีป ุนดวยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ําทะเล

นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบท้ังหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถาย
ภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศ
ญ่ีป ุน

นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสัการะบูชาและอธิฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีสําหรับ
บวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวาท่ีบริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีมี
ทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาด
ใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัมตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เป็นตน

นําทานเย่ียมชม พิพิธภัณฑแผนดินไหว ท่ีจําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลอง
เรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศญ่ีป ุน อิสระใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางชม อุโมงคใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร เป็นจุดชมใบไมเปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซ่ึงมีตนเมเป้ิ
ลอยูท้ัง 2 ฝ่ังของคลองน้ําท่ีเปล่ียนสีท้ังสีสมและสีแดง ใบท่ีแหงแลวก็จะรวงหลนลงท่ีคลองน้ํา ทําใหท้ังดานบนและดานลางเต็ม
ไปดวยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงคใบเมเป้ิลท่ีสวยงามมาก** ซ่ึงโดยปกติอุโมงคใบเมเป้ิลจะเริ่มบานในชวงปลายเดือน
ตุลาคม-ปลายพฤศจิกายนของทุกปี (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)**

หมายเหตุ: หากอุโมงคเมเป้ิล ใบไมเปล่ียนสีไมมีแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิป์รับโปรแกรมเท่ียว โดยนําทาน ชอปป้ิง
สินคาแบรนดเนมชื่อดังท่ี ชิซุย เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผา
ใหมลาสุด กระเปาแบรนดเนม เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเทาแฟชั่น ฯลฯ

นําทานชอปป้ิงสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีท่ีรานคาปลอดภาษี ณ ดิวตี้ฟรี

อิสระใหทานไดเลือกชอปป้ิงยานดัง ยานชินจุกุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซ้ือสินคานานาชนิด ไดจากท่ีน่ี ไมวาจะ
เป็น รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอางตางๆ ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา
และสินคาอ่ืน ๆ หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซ้ือสินคาแบรนดดัง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hedistar Hotel หรือระดับเดียวกัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ภูเขาไฟฟูจิ

ศาลเจาโคมิตาเคะ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

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

ศาลเจาโคมิตาเคะ (Komitake Jinja) ของศาสนาลัทธิชินโต เป็นท่ีสักการะบูชาและอธิ
ฐานขอพร อีกท้ังยังเป็นท่ีสําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวารอบของฟูจิซังชั้น
5 น้ี ถูกเรียกวา “Tengu no niwa” “สวนของทานเทนกุ” (ปีศาจท่ีมีจมูกแดงย่ืนออกมา)
โดยมีความเชื่อวาท่ีน่ีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และ ยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติ
ของทานเทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักกวา 375
กิโลกรัม ตกอยูท่ีพ้ืนในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย
เป็นตน

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โมมิจิ ไคโร (เสนทางเมเปลคาวาคูชิโกะ)

ดิวต้ีฟรี

ยานชินจูกุ

 บาย

เป็นอุโมงคทางเดินสายตนเมเปิล ตั้งอยูบริเวณชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุ
จิโกะ เลียบแมน้ําสายเกา Nashikawa เป็นจุดชมใบไมเปล่ียนสีท่ีสวยสุดโรแมนติกแหง
หน่ึงในแถบภูเขาฟูจิ โดยชวงท่ีงดงามท่ีสุดจะเป็นปลายฤดูใบไมรวงท่ีมีใบไมรวงหลนลง
มากองตามทางแมน้ําปกคลุมจนกลายเป็นสีสมแดงไปท่ัวท้ังบริเวณ และในชวงกลางคืน
จะมีการประดับไฟใหไดชมกันอีกดวย

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศาลเจาโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - น้ําตกเคงอน
- อิออนนาริตะ

“ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

อุโมงคใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

 คํ่า  Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เป็นศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะท่ีโดงดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุน
ผูพลิกชะตาชีวิตของชาวญ่ีป ุน พรอมสักการะเทพเจาคุมครองและปกปองลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเล่ือมใส ชมเจดีย 5
ชั้น สถานท่ีรวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมีคา แลวชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ําคาท่ีมีมากกวา
5,000 ชิ้น แลวตื่นตากับซุม ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลปของญ่ีป ุนและยังเป็น
ศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญ่ีป ุน

นําทานผานชม สะพานชินเคียว ซ่ึงเป็นของศาลเจาฟูทาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุนรวมกับ
สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานโคงสีแดง ทอดขามแมน้ําไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ชื่อวาสะพานชินเคียว หรือ
สะพานอสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับน้ําประมาณ 10 เมตร สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับน้ํา
หนัก สมัยกอนสะพานน้ีใชเฉพาะเจานายชั้นสูงหรือเชื้อพระวงศเทานั้นในการขามแมน้ําไดยะ

บาย

รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานเก็บภาพประทับใจกับ ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบท่ีกอตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขา
ไฟนันไตในอดีต ซ่ึงเป็นทะลสาบท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน เหนือระดับน้ําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศท่ีน่ีเย็นตลอดปี (โดยเฉพาะ
ในฤดูใบไมรวง ซ่ึงอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกันลมมาใหพรอม) เพลิดเพลินกับการน่ัง
ชมวิวบนรถบัสท่ีขึ้นเขาสูงชันและโคงหักศอกอันเป็นความมหัศจรรยในการสรางทางโดยแตละโคงจะมีชื่อโคงเป็นของตัวเอง

นําทานชม น้ําตกเคงอน ท่ีเป็นน้ําตกสูงราว 100 เมตร ท่ีสายน้ําตกลงมาจากหนาผาสูงกระทบลงในแองน้ําเบื้องลาง โดย
เฉพาะสายน้ําทามกลางใบไมสีแดงย่ิงแปลกตาและนาดูย่ิงขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเพ่ือ
ชมความงามของฤดูกาลท่ีกําลังผลัดใบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟททานละ 550 เยน)

อิสระชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก ซ้ือของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผล
ไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hedistar Hotel หรือระดับเดียวกัน

ศาลเจาโทโชกุ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นศาลเจาท่ีถูกสรางขึ้นเพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอนแรก
นั้นบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานท่ีสําหรับฝ่ังศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคารและ
ขนายศาลเจาเพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารตางๆของศาลเจานั้นมี
การตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในปาเขาจึงทําใหมีบรรยากาศท่ีผอนคลาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต ในฤดูใบไมรวง ซ่ึงอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกันลม
มาใหพรอม

น้ําตกเคงอน (ไมรวมคาขึ้นลิฟททานละ 550 เยน)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สะพานชินเคียว
เป็นสะพานท่ีติดอันดับหน่ึงในสามของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของญ่ีป ุน มีชื่อเรียกอีกอยางวา
สะพานอสรพิษคู เป็นสะพานโคงสีแดงท่ีทอดขามแมน้ําไดยะ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบชูเซ็นจิ

นํ้าตกเคงอน

อิออนนาริตะ

 บาย

อยูท่ีตีนของภูเขาศักดิส์ิทธินั์นไต ในเมืองนิโก ซ่ึงเมื่อภูเขาไฟระเบิก ลาวาไหลมาบังทาง
และกลายทะเลสาบน้ี

เป็นน้ําตกท่ีไดเกิดขึ้นเมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา และทําใหเกิดน้ําตกอีก 12 แหง
ซ่ึงน้ําตกแหงน้ีนั้นสวยท่ีสุดและมีความสูงถึง97เมตร และคนนิยมมาดูชวงฤดูใบไม
เปล่ียนสี

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  Hedistar Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควร นําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

11.00 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL301 (บริการอาหารวางบนเครื่อง)



 หมายเหตุ บริการอาหารวางบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

บาย

16.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน 

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

่



คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว**

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น

คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1500 บาท /ทริป/ตอทาน***

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง 

หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบให
กับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 


