
#15482 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ ชมงาน
ประดับไฟหมูบานเยอรมัน บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว เมืองเกาคาวาโกเอะ พระใหญคามาคุระไดบุทสึ ฟูจิเท็นสกี
รีสอรท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - คาวาโกเอะ - ไซตามะ - ตรอกขนม
คาชิยะ โยโกโช - วัดคิตะอิน - นาริตะ   

Hedistar Hotel
Narita or
Marroad
International
Hotel Narita หรือ
เทียบเทา

3 โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียว
สกายทรี - คามาคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุอิน) - เกาะเอโนชิมะ - โกเท็มบะ
พรีเม่ียมเอาทเลต - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

  

Fujinobou Kaen
Hotel or Fujisan
Resort Hotel หรือ
เทียบเทา

4 พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - ลานสกีฟูจิเท็น - โตเกียว - ยานชินจูกุ - Laox Duty
Free - ชิบะ - เทศกาลประดับไฟหมูบานเยอรมัน - นาริตะ   

Hedistar Hotel
Narita
or Marroad
International
Hotel Narita หรือ
เทียบเทา

5 วัดนาริตะ - รานดองก้ีโฮเต - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 พ.ย. 65 - 7 พ.ย. 65 ฿39,999 ฿39,999 ฿39,999 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนาริตะ - อิบารากิ - อุชิคุ ไดบุทสึ - คาวาโกเอะ -
ไซตามะ - ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช - วัดคิตะอิน - นาริตะ

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

23.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน
NOKSCOOT มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร และติดแท็กกระเปา

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

02.20 น. นําทานออกเดินทางสูทาอากาศยานนาริตะประเทศญ่ีป ุนโดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW106 (คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา)

สําคัญ ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นําทานขึ่นรถโคชปรับอากาศ

บาย

บริการเบนโตะบนรถ

นําทานเดินทางสูจังหวัดอิบาระกิ นําทานไปสักการะพระพุทธรูปปางยืนท่ีใหญติดอันดับโลก พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ
(Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ไดรับการบันทึกจากกินเนสบุควา เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืน ท่ีหลอจากทองสัมฤทธิ ์
ท่ีสูงท่ีสุดใน

คาทัวรไมรวมคาเขาชมภายในองคพระประมาณ800เยน

จากนั้นนําทานเดินทางสู ยานเมืองเกาคาวาโกเอะ Kawagoe's Warehouse District จ.ไซตามะ ยานเมืองเกาใกลกรุง
โตเกียว ยานเมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณตั้งแตในอดีตใหคงอยูมาจนถึงปัจจุบันจนเป็นยานท่ีมี



เสนหและมีความเป็นเอกลักษณมากเต็มไปดวยเสนห และความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณสมัยเอโดะ ไดรับฉายาวาเป็น
ลิตเติ้ลเอโดะ

นอกจากน้ียังมี ยานคาชิยา โยโกโช (ตรอกขนมหวาน) ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัยเมจิตอนตน ขนมหวานจะเปล่ียนแปลงไปจากขนม
หวานแบบด้ังเดิมโดยคงขั้นตอนการทําแบบเดิมในสมัยกอนไว และใชมันหวานท่ีเป็นของขึ้นชื่อของคาวาโกเอะ แตละรานจะมีวิธี
เฉพาะในการทําขนมหวาน ดังนั้นขนมหวานจึงมีรสชาติและรูปลักษณท่ีตางกัน

และยังมี วัดคิตะ-อินหรืออดีตวัดเท็นไดชูของคันโต เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงรูจักอยางเป็นทางการในนามวัด 'เซยซัง มุเรียวจูจิ
คิตะ-อิน' มีสินทรัพยทางวัฒนธรรมมากมาย เชน อาคารตางๆ ท่ียายมาจากปราสาทเอโดะ เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในจังหวัด
ไซตามะ อิสระใหทานเดินชมเมือง

ถายภาพ หรือเลือกชิมเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพักนาริตะ

ค่ํา

อาหารมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Hedistar Hotel Narita or Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานนาริตะ เชา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู เบนโตะ

อิบารากิ

อุชิคุ ไดบุทสึ

คาวาโกเอะ

 บาย

เป็นหน่ึงเมืองของญ่ีป ุนท่ีเต็มไปดวยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ ท้ังภูเขา ทะเล
และมีแหลงทองเท่ียวท่ีงดงามโดดเดนไมแพท่ีใดในญ่ีป ุน

เป็นองคพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวย
ความสูง 120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึ้นลิฟทท่ีมี
ความสูง 85 เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวย
ทุงดอกไมท่ีบานตามแตละฤดูกาลท้ังสี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ี
เล้ียงกระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

เป็นเมืองเกาในสมัยเอโดะท่ียังคงอนุรักษบรรยากาศความโบราณตั้งแตในอดีตใหคงอยูมา
จนถึงปัจจุบันจนไดรับฉายาวาเป็น 'ลิตเติ้ลเอโดะ' (Koedo) ท่ีอยูไมไกลจากโตเกียว โดย
เมืองน้ีตั้งอยูในจังหวัดไซตามะ สามารถชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมเกา ๆ ของ
ญ่ีป ุนในถนนบางสายของเมืองท่ีอนุรักษบานเรือนหรือหางรานเกาแกเอาไวเป็นอยางดี
เมืองน้ียังมีชื่อเสียงเล่ืองลือในเรื่องของ ‘มันหวาน’ ท่ีมีรสชาติอรอยอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ประตูฟาคํารณ - ถนน
นาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี - คามาคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ
(วัดโคโตกุอิน) - เกาะเอโนชิมะ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเลต -
บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง กรณีทานตองการสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

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

คาทัวรไมรวมคาเขาชมภายในองคพระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ ประมาณ800เยน

อาหารมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ไซตามะ

ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช

วัดคิตะอิน

เป็นเขตการปกครองระดับจังหวัดของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูบริเวณภาคคันโต มีเมืองหลวง
ชื่อเดียวกันคือ ไซตะมะ จังหวัดไซตะมะเป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญมากเพราะอยูติดกับกรุง
โตเกียว ซ่ึงเขตชิชิบุ ในจังหวัดน้ีมีเทือกเขา ทิวทัศนธรรมชาติท่ีสวยงาม จึงเป็นจุดท่ีมีนัก
ทองเท่ียวนิยมเดินทางมา

ตรอกขนมคาชิยะ โยโกโช (Kashiya Yokocho) หรือ Penny Candy Alley เป็นซอย
เล็ก ๆ ท่ีมีรานคาขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารวางซ่ึงสวนใหญจะมีราคา
ประมาณ 50 เยน สวนใหญก็เป็นบานของชาวบานในยานนั้นท่ีเปิดเป็นรานขนมกันมา
ตั้งแตสมัยโบราณ นักทองเท่ียวจํานวนมากมาท่ีน่ีเพ่ือเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของชวง
เวลาสมัยโชวะ

ถูกสรางขึ้นตั้งแตปี 830 แตอาคารบางสวนของวัดไดถูกทําลายลง คงเหลือไวเพียงสวน
ของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) เน่ืองจากในสมัยเอโดะนั้น ทานโชกุนไดเล่ือมใส
ศรัทธาเจาอาวาสของวัดแหงน้ี จึกทําใหวัดแหงน้ีไดกลายเป็นวัดหลักของนิกายเทนไดใน
ภูมิภาคคันโต ไฮไลทของวัดแหงน้ีก็คือ รูปป้ัน Gohyaku Rakan มีจํานวนมากถึง 540
รูป แตละรูปก็จะมีการแสดงสีหนาทาทางอารมณท่ีแตงตางกัน จึงทําใหรูปป้ันเหลาน้ีเป็น
ท่ีสนใจเป็นอยางมาก

นาริตะ คํ่า

 Hedistar Hotel Narita or Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเทา

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตั้งของทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสูโตเกียวเมืองหลวง

เดินทางสูวัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคําท่ีเป็นทองสัมฤทธิ ์มีขนาด
เล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอด
ท้ังปี

ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี

เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง
ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมท่ีคนญ่ีป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลิน กับการชอปป้ิงของ
ฝากท่ีเป็นแบบญ่ีป ุนญ่ีป ุน Made In Japan แทๆ รวมท้ังขาวของเครื่องใชคุณภาพดี มากมาย อาทิ รม, หมวก, รองเทา,
กระเปา, เสื้อผา เป็นตน ไดท่ีน่ี

หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหม
ของมหานครโตเกียว ท่ีทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ

นําทานเดินทางสูเมืองคามาคุระ อยูในจังหวัดคานางาวะ เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของโตเกียว มีระยะทางจาก
โตเกียวประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นเมืองติดทะเล อากาศดีมีบรรยากาศนาเท่ียว เต็มไปดวยวัฒนธรรมเกาแกและธรรมชาติอัน
สวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อท่ี 3) เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต

นําทานเดินทางสู พระใหญไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great Buddha) เป็นพระพุทธรูปท่ีสําคัญท่ีสุดใน
เมืองคามาคุระ ทําจากทองสําริด มีความสูง 13.35 เมตร หนักถึง 93 ตัน ใหญเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุนรองจากองคโตท่ีวัดโทไดจิ
เมืองนารา สามารถเขาไปดานในองคพระได (คาทัวรไมรวมคาเขาชมในองคพระ)

อิสระใหทานไดถายภาพ หรือเลือกซ้ือ โอมาโมริ หรือเครื่องรางญ่ีป ุนตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานขามสะพานเอโนชิมะเบ็นเท็น (Enoshima Benten Bridge) จากแผนดินใหญมายังเกาะเอโนะชิมะ จะได
เห็นหาดทรายของญ่ีป ุนท่ีเป็นสีเทาดําและในวันท่ีอากาศดีก็จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดดวย เกาะเอโนะชิมะ (Enoshima
Island) เป็นเกาะทองเท่ียวเล็กๆนอกชายฝ่ังของเมืองคามาคุระ มีพ้ืนท่ีเพียง 0.38 ตารางกิโลเมตร ติดชายฝ่ังโชนัน (Shonan
Coast) อยูภายใตการดูแลของเมืองฟุจิซาวะ จังหวัดคานางาวะ

คาทัวรไมรวมคาบริการเสริม/คาขึ้นจุดชมวิวตางๆ

อิสระใหทานถายภาพเลือกซ้ือของฝากตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานสู โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาทเลท (Gotemba Premium Outlets) ตั้งอยูท่ีเขตฮาโกเน(Hakone) เป็นเอา
ทเล็ทกลางหุบเขาท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน มีท้ังเสื้อผา กระเปา สินคาแบรนดเนมยอดนิยมตางๆ มีรานคาแบรนดดังมากกวา 200
แบรนด เป็นแหลงรวมสินคาแบรนดเนมจากท่ัวโลก อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพักออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน!!!

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานไดพัก
ผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวด
เมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผิวพรรณใหเปลงปล่ัง

พักท่ี Fujinobou Kaen Hotel or Fujisan Resort Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โตเกียว

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

คามาคุระ

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

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

เป็นเมืองเล็กๆ ติดทะเลท่ีอยูลงไปทางใตของกรุงโตเกียว มีสถานท่ีทองเทียวมากมาย ท้ัง
วัดพุทธไมตํ่ากวา 65 แหง ศาลเจาชินโตอีก 19 แหง เพราะคามาคุระเคยเป็นเมืองหลวง
เกานานถึง 141 ปี คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลียในชวงราชวงศหยวนถึง 2 ครั้งแตก็
ตองแพกลับไปท้ังสองครั้งจากภัยธรรมชาติใตฝ ุน และนั้นก็เป็นท่ีมาของความศักดิส์ิทธิ ์
ของพระใหญท่ีชวยปกปักรักษาเมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต

 บาย



วันท่ี 4 พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - ลานสกีฟูจิเท็น - โตเกียว - ยาน
ชินจูกุ - Laox Duty Free - ชิบะ - เทศกาลประดับไฟหมูบาน
เยอรมัน - นาริตะ

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ไดบุทสึ คามาคุระ (วัดโคโตกุอิน)

เกาะเอโนชิมะ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเลต

ไดบุทสึ ถาแปลตรงๆตัวก็คือ “พระพุทธองคใหญ” เป็นพระพุทธรูปท่ีสรางขึ้นในสมัยคามา
คุระ จึงมีชื่อเรียกอ่ืนๆวา “คามาคุระ ไดบุทสึ” ประดิษฐานอยูภายในวัดโคโตกุ เมืองคามาคุ
ระ จังหวัดคานางาวะ องคปัจจุบันนั้นทําจากสําริด ความสูงรวมฐานประมาณ 13.35 เมตร
ท่ีเห็นองคพระเป็นสีเขียวนั้นเกิดจากโลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศท่ีมีท้ังฝนและหิมะ

เกาะเอโนชิมะหรือเกาะแมว ขึ้นชื่อในเรื่องเป็นสถานท่ีนัดเดทของวัยรุนหน ุมสาว และ
สถานท่ีเลนเซิรฟ และถูกขนานนามวาเป็นเกาะแมวเหมียวในหมูคนชื่นชอบแมวเชนกัน
ซ่ึงบนเกาะมีสถานท่ีท่ีนาสนใจมากมาย ไมวาจะเป็น ศาลเจาเอโนชิมะจินจะ หรือศาลเจา
แหงโชคลาภ / ศาลเจานากาซึโนะมิยะ หรือศาลเจาแหงความรัก / เอโนชิมะ Sea Candle
หรือประภาคารเทียน และอ่ืนๆ

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

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fujinobou Kaen Hotel or Fujisan Resort Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสูศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีป ุน และสาธิตวิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันได พรอมท้ังเลือกซ้ือสินคาราคาพิเศษ เชนโฟม
ลางหนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆเป็นตน

นําทานเดินทางสู ฟูจิเท็นสกีรีสอรท (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและท่ีพักท่ีตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัสกับ
หิมะขาวโพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม อาทิ ตื่นเตนกับการล่ืนไถลดวยสกีเลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือ
เลือกเพลิดเพลินกับการน่ังเล่ือนหิมะท่ีทานจะสามารถน่ังด่ืมด่ํากับทัศนียภาพท่ีถูกปกคลุมดวยหิมะท่ีดูแลวสะอาดตาย่ิงนัก หรือ
ทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบ หรือซ้ือของท่ีระลึกจากราน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องด่ืมท่ีบริเวณ
ชั้น2ของตัวอาคารไดตามอัธยาศัย

คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคาประมาณทานละ 4,500 เยน,กระดานเล่ือน Snow Sled
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยัไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงหรืออากาศไมเอ้ือ
อํานวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยลง โดยทางบริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมูบานโอชิโนะ ฮักไก
(Oshino Hakkai Village) แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณทางธรรมชาติทางบริษัทไมสามารถคาดการณ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

จากนั้นนําทานเดินทางสูโตเกียว

นําทานชอปป้ิงยานชินจูกุและ Laox Shinjuku แหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ
เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา เป็นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให
ทานเลือกชมและซ้ือสินคามากมาย อาทิเชน เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร, Note Book, นาฬิกา,
เสื้อผา,รองเทา และเครื่องสําอางเชนแบนรด KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมาย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูจังหวัดชิบะ นําทานไปหมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German Village) คือธีมพาร
คท่ีจัดงานประดับไฟ 1 ใน 3 งานท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในคันโต จัดติดตอกันมาปีน้ีเป็นครั้งท่ี 14 แลว โดยจะประดับหลอดไฟท้ังสิ้น 3
ลานดวงจนพรางพราวไปดวยแสงสวางท่ัวท้ังบริเวณท้ังอุโมงคสายรุง (Rainbow Tunnel) สูง 70 เมตรท่ีระยิบระยับไปดวยแสง
ไฟ 7 สีสวยงาม

นําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ

ค่ํา

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Hedistar Hotel Narita or Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

ลานสกีฟูจิเท็น

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กท่ีตั้งอยูบริเวณ ภูเขาไฟฟูจิมีท้ังลานสกีสําหรับผูใหญและเด็ก
นอกจากนั้นทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีท่ีเต็มไปดวยหิมะขาวโพลนบวกกับฉากหลังท่ี
เป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามท่ีลานสกีแหงน้ีมีท้ังลานสกีสําหรับผูเริ่มเลนสกี และสําหรับผูท่ี
มีความชํานาญ ทานสามารถเลือกเลนได ท้ังสกี สโนวบอรด กระดานเล่ือนหิมะ นอกจาก
น้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลนกระดานเล่ือนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ



่

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Japanese Set

โตเกียว

ยานชินจูกุ

Laox Duty Free

ชิบะ

เทศกาลประดับไฟหมูบานเยอรมัน

 บาย

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

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

รานคาปลอดภาษีท่ีมีชื่อเสียงและมีสินคาจําหนายหลากหลายท่ีสุดรานหน่ึง และมีสาขา
มากมายในประเทศญ่ีป ุน โดยเฉพาะในแหลงทองเท่ียวสุดฮิตของเหลาชาวตางชาติ มี
ตั้งแต เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอร กลองถายรูปรุนตาง ๆ อุปกรณไฟฟาสําหรับเสริม
ความงาม เครื่องสําอางและยา นอกจากน้ียังสามารถซ้ือขนมของฝากและสินคาของท่ี
ระลึกสไตลญ่ีป ุนไดท่ีน่ีดวย

ท่ีน่ีเป็นแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญของประเทศญ่ีป ุน ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง
เป็นตนมา เน่ืองจากลักษณะชายฝ่ังท่ีติดตอกับอาวโตเกียว นอกจากน้ีจังหวัดชิบะเป็น
จังหวัดท่ีนาทองเท่ียว ดวยความท่ีเต็มไปดวยธรรมชาติและสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ
มากมาย โอบลอมไปดวยทะเล 3 ฝ่ัง อยูไมไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเท่ียวได
อยางงายดาย ซ่ึงท่ีน่ีไมไดมีแคเพียงธรรมชาติท่ีสวยงามเทานั้น แตยังมีวัฒนธรรมท่ีโดด
เดน พรอมท้ังอาหารท่ีเป็นเอกลักษณไมแพท่ีอ่ืน

เป็นงานประดับไฟฤดูหนาวสุดงามในหมูบานเยอรมันแหงโตเกียว โดยจะประดับหลอดไฟ
ท้ังสิ้น 3 ลานดวงจนสวางพรางพราวไปท่ัวท้ังบริเวณ ท่ีน่ีมีท้ังอุโมงคสายรุงท่ีระยิบระยับ
ไปดวยแสงไฟ 7 สีสวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา ท้ังยังมีการแสดงแสงสีเสียงท่ี
เนนศิลปะและเทคโนโลยีเขาไวดวยกัน ชวยสรางบรรยากาศใหย่ิงคึกคัก ท่ีสรางความ
ประทับใจในทริปหนาหนาวน้ีอยางไมรูลืม

นาริตะ คํ่า

 Hedistar Hotel Narita or Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเทา

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตั้งของทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 วัดนาริตะ - รานดองก้ีโฮเต - อิออนนาริตะ - ทาอากาศยานนาริ
ตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง

คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคาประมาณทานละ 4,500 เยน,กระดานเล่ือน Snow Sled
1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน

ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยัไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงหรืออากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ
ลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยลง โดยทางบริษัทจะเปล่ียนท่ีเท่ียวทดแทนเป็นหมูบานโอชิโนะ ฮักไก (Oshino
Hakkai Village) แทนและสภาพอากาศ ปรากฎการณทางธรรมชาติทางบริษัทไมสามารถคาดการณ

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู วัดนาริตะ วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดท่ีเป็นท่ีรูจักมากท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ถือวาเป็นวัดท่ีโดงดังท่ีสุดในแถบชิบะ
และจํานวนผูมาเย่ียมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจาเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นท่ีตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสูอาคาร
หลักเป็นสถานท่ีสําหรับสักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหน่ึงคู สวนหยอมท่ีมีสระน้ําขนาดใหญ รวมท้ัง
บริเวณสําหรับเล้ียงสัตว

นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพ่ือสิริมงคล ใหมีชีวิตท่ีดีและยืนยาว พรอมเลือกชมและซ้ือเครื่องรางของขลังและสินคาพ้ืน
เมือง

จากนั้นนําทานเดินทางไปชอปป้ิง รานดองกี้ เป็นรานท่ีรวบรวมสินคาตางๆของญ่ีป ุนไวมากมาย ในราคาพิเศษ ใกลๆกันจะมี
หางอิออนมอลล ทานสามารถเดินไปชอปป้ิงได

สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

บาย

13.55 น. เหินฟาสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW101 คาทัวรไมรวมคาอาหารบน
เครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

ค่ํา

19.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วัดนาริตะ

รานดองกี้โฮเต

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชั้นสไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

รานดองกี้โฮเต หรือท่ีหลายๆคนเรียกกันวา “รานดองกี้” มีสาขาอยูท่ัวไปตามยานสําคัญ
และเมืองใหญๆ ท่ัวประเทศญ่ีป ุน เฉพาะในโตเกียวมีอยูท้ังหมด 35 สาขาเลยทีเดียว ท้ัง
ในยาน Shinjuku Ueno Asakusa Ginza Roppongi Shibuya Ikebukuro และอ่ืนๆ
สวนในโอซากาท่ีเห็นไดงายท่ีสุด คือ ยาน Namba ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม
(Dotombori)



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

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

อิออนนาริตะ

ทาอากาศยานนาริตะ

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

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

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง(ไมนับ
รวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

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

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

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

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียว เทานั้น  ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

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

การชําระเงิน
- การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 30วัน (ในวันเวลาทําการ) 



- สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

- กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและ
เขาเมืองทาน

- กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม
- การอัพเกรดท่ีน่ัง เป็นการซ้ือบริการเสริม กรณีท่ีน่ังท่ีทานตองการอัพเกรดเต็ม หรือโควตาการอัพเกรดท่ีน่ังของตั๋วซีรียทัวรเต็ม

ทานไมสามารถยกเลิกการจองทัวรได

- คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพัก
หอง Single 1ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได

- คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

- เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม
เกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได)

- คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ
วงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพ

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

- คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

- คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

- คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

- คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

- คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ
 

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)

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

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

- คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ



หมายเหตุ
- อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจใน

บริการ

- ราคาเด็ก 0-2 ปี (ไมเสริมเตียงพักรวมกับผูใหญ 2 ทาน) 7,000 บาท

- คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น 

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาล
หรือวันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการ
วันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

- ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผู
จัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

- การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนาหรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

- ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


