


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	ทะเลสาบอาชิ	-	ลองเรือโจรสลัด	-	หมูบานโอชิ
โนะฮัคไค	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	JIRAGONNO
หรือเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	โตเกียว
สกายทรี	-	ชินจูกุ

พักที่	NARITA	EXCEL
OR	SML	หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	NARITA	EXCEL
OR	SML	หรือเทียบ
เทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

7	ก.ย.	60	-	11	ก.ย.	60 26,900	บาท 26,900	บาท 26,900	บาท 7,500	บาท

14	ก.ย.	60	-	18	ก.ย.	60 26,900	บาท 26,900	บาท 26,900	บาท 7,500	บาท

21	ก.ย.	60	-	25	ก.ย.	60 26,900	บาท 26,900	บาท 26,900	บาท 7,500	บาท

28	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 26,900	บาท 26,900	บาท 26,900	บาท 7,500	บาท

3	ต.ค.	60	-	7	ต.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท

5	ต.ค.	60	-	9	ต.ค.	60 30,900	บาท 30,900	บาท 30,900	บาท 7,500	บาท

10	ต.ค.	60	-	14	ต.ค.	60 30,900	บาท 30,900	บาท 30,900	บาท 7,500	บาท

12	ต.ค.	60	-	16	ต.ค.	60 30,900	บาท 30,900	บาท 30,900	บาท 7,500	บาท

17	ต.ค.	60	-	21	ต.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท

19	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท

24	ต.ค.	60	-	28	ต.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท

26	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท

31	ต.ค.	60	-	4	พ.ย.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท



ชวงคํ่า
20.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	3	เคานเตอรสายการบิน	AIR

ASIAX	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง	(ไกดทัวรแนะนําการ
เดินทาง)
23.45	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เที่ยวบินที่	XJ600

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ชวงเชา
08.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ช.ม.)	หลังผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาและทําภาระกิจสวนตัวเรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบอะชิ	เป็นทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ

ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุริอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้งชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไป
เยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุดเดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจาก
เรือโจรสลัดของทางตะวันตก	

นําทาน	ลองเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอะชิ	(Lake	Ashi)	ทะเลสาบที่สวยงาม	ชื่อดังของญี่ป ุน	หากใครลอง
เรือในวันที่ฟาใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวย	เรือทุกลําจะมีดาดฟาใหนักทองเที่ยวยืนชมวิวชนยอดเสา
กระโดงเรือ	หรือถายรูปเลนได
รับประทานอาหารกลางวัน	JAPANESE	SET

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	หมูบานน้ําศักดิส์ิทธิโ์อชิโนะฮักไก	(Oshino	Hakkai)	เป็นจุดทองเที่ยวที่สรางเป็นหมู

บานเล็กๆ	ประกอบดวยบอน้ํา	8	บอในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะ	กับทะเลสาบยามานาคาโกะ
ซึ่งเป็นพื้นที่เกาของทะเลสาบแหงที่	6	ที่แหงขอดไปเมื่อ	200-300	ปีที่ผานมา	บอน้ําทั้ง	8	น้ีเป็นน้ําจากหิมะที่
ละลายในชวงฤดูรอน	ที่ไหลมาจากทางลาดใกลๆภูเขาไฟฟูจิผานหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกวา	80	ปี	ทําใหน้ําใส
สะอาดเป็นพิเศษ	ในวันฟาใสทองฟาเปืด	เราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอีกดวย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	JIRAGONNO	หรือเทียบเทา

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***พิเศษ!!	อรอยกับเมนูบุฟเฟต	ขาปูยักษ	
หลังอาหารใหทานได	แชน้ําแร	(ออนเซ็น)	เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา	จะทําใหระบบหมุนเวียนโลหิต	และ

ใหผิวพรรณสวยงาน	(แชครั้งละประมาณ	20	นาที	ไมควรเกิน	1	ชั่วโมง)



เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	70	นาที

	รับประทานอาหารกลางวัน	JAPANESE	SET

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	พิเศษ	อรอยกับเมนูบุฟเฟต	ขาปูยักษ

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย

	พักที่	JIRAGONNO	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ป ุนดวยความสูง3,776เมตร	จากระดับน้ําทะเล
นําทานขึน้ชมความงามกันแบบใกลชิด	ยังบริเวณ	“ชัน้	5”	ของภูเขาไฟฟูจิ	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่	สามารถมอง	เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ
อิสระใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวน

สวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	หมูยางหินภูเขาไฟ

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	“มหานครโตเกียว”	เมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียว	หมายถึง	นครหลวงตะวันออก

เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหน่ึง	จึงทําให	กรุงโตเกียวเป็นหน่ึงในศูนยกลาง	การเงินระหวาง
ประเทศ	เศรษฐกิจ	การคมนาคม	เทคโนโลยี	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง)
นําทานเดินทางไปนมัสการ	เจาแมกวนอิมทองคํา	ณ	วัดอาซากุซะ	วัดที่ไดชื่อวาเป็นวัดที่มีความศักดิส์ิทธิ ์

และไดรับความเคารพนับถือมากที่สุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว	ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่
ศักดิส์ิทธิ	์และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้ง
ของ	
นําทานชม	โคมไฟยักษ	ที่มีขนาดใหญ	ณ	ประตูทางเขาดานหนาสุดของวัด	ชื่อ	ประตูฟ าคํารณ	และถนน

จากประตูเขาสูตัววิหารที่ประดิษฐาน	เจาแมกวนอิมทองคําน้ัน	มีชื่อวาถนน	นากามิเซะ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของราน
คาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตาง	ๆ	มากมาย	
จากที่น่ีทานจะสามารถเก็บภาพความประทับใจคูกับหอคอย	TOKYO	SKY	TREE
นําทานชอปป้ิงยานดัง	ยานชินจุกุ	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด	ไดจากที่น่ี	ไมวาจะ

เป็น	รานซานริโอะ	รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องสําอาง	ตางๆ	กันที่ราน
MATSUMOTO	แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย	อาทิ	มารคเตาหู,	โฟมลางหนา	WHIP	FOAM	ที่
ราคาถูกกวาบานเรา	3	เทา,	ครีมกันแดดชิเซโด	แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเป็นอยางดี	และสินคาอื่น	ๆ	อีก
มากมาย	ฯลฯ	

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	NARITA	EXCEL	OR	SML	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	หมูยางหินภูเขาไฟ



**	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

	พักที่	NARITA	EXCEL	OR	SML	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
***ไกดแนะนําเที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว	/	เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน	(คารถไฟไมรวมในคาทัวร)	***

แนะนําสถานทีท่องเทีย่ว	
ฮาราจูกุ	แหลงรวมแฟชั่นวัยรุนอินเทรนดอัพเดทของเมืองปลาดิบ	ที่เชื่อมระหวางสถานีJR	HARAJUKU

STATION	กับถนนสายหลักMEIJI	DORI	ถนนคนเดินที่เป็นสัญลักษณของฮาราจูกุ	สิ่งที่มีชื่อเสียงของยานน้ีก็คือ
การแตงตัวแฟชั่นแบบ	COSPLAY	ของวันรุนญี่ป ุนแตงตามการตูนเรื่องตางๆ
ถนนทาเคชิตะ	(	TAKESHITA	DORI)	เป็นถนนเล็กๆ	อยูหนาสถานีฮาราจูกุ	ถนนสายน้ีเป็นแหลงรวมรานคา

แฟชั่นวัยรุน	เสื้อผาเครื่องประดับ	เครื่องสําอาง	หามพลาดรานเครปสไตลญี่ป ุนที่โดงดังไปทั่วโลก	ตั้งอยูตรง
กลางของถนนทาเคชิตะรานที่มีชื่อเสียงคือ	MARION	CREPES	ที่ถือวาเป็นรานเครปสไตลญี่ป ุนอันเกาแกที่เปิด
บริการมานานที่สุดในญี่ป ุน



***ไกดแนะนําเทีย่วโดยรถไฟตะลุยโตเกียว	/	เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน	(คารถไฟไมรวมในคา
ทัวร)	***
อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ถนนโอโมเตะซานโดะ	(OMOTESANDO)	แหลงรวมสินคาแบรนดเนมและหางสรรพสินคาดัง
หางLAFORET	HARAJUKU	สูง	7	ชั้น	ที่มีรานเสื้อผามากกวา	150	ราน	OMOTOSANDO	HILL	ชอปป้ิง

มอลลแหลงรวมของแบรนด	ดังเชน	LOUIS	VUITTON,	CHANNEL,	GUCCI,	DIOR

KIDDYLAND	รานขายสินคาของเด็ก	ที่มีทั้งเสื้อผา	ของเลน	ขนม	ORIENTAL	BAZZAR	รานขายของที่ระลึก
ชิบุยา	ไดรับฉายาวาเป็น	Shopping	District	แหงโตเกียว
เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารกลางวันและคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	NARITA	EXCEL	OR	SML	หรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	พักที่	NARITA	EXCEL	OR	SML	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	หองอาหารของโรงแรม
09:15	น.	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	โดย	สายการบิน	AIR	ASIA	X	เที่ยวบินที่	XJ601

ชวงบาย
13:50	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง...	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชาแบบบุฟเฟต	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	20	ทาน
ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบริษทัฯ	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาตองการ

2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	จนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ

3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

4.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ
โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดย
บริษทั	ฯ	จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และ	บริษทัฯ	จะ

5.	ไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา
ประเทศ	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือ	ดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทั	ฯไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ทั้งบริษทัฯจะไมรับผิด
ชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พําพัก
อยูในประเทศไทย

6.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน

7.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ
ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรกทานละ	10,000	บาท
2.	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	ตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	เสนทางที่ระบุในโปรแกรม	ชั้นทัศนาจร	(ไป–กลับทั้งคณะ)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
3.	โรงแรมที่พักตามระบุ	หรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)

4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	คารถ-รับสง	นําเที่ยวตามรายการพรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	2,000,000.-	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	หัวหนาทัวร	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	3,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัจัดให	ในรายการทัวร
4.	ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7	เปอรเซ็นต	/	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	เปอรเซ็นต

เอกสารทีลู่กคาตองเตรียมไปวันเดินทาง	
จากการที่รัฐบาลญี่ป ุน	ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ	ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่	1กรกฎาคม	2556	ผูที่จะเขา

ประเทศไดน้ัน	จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได	(เชนเดียว
กับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ
หรือขอตรวจเอกสารที่นํามา	เชน	ตัว๋เครื่องบินขากลับ	หรืออื่นๆ	สาหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะตองใชในการ
พิจารณาไดแก



1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พานักในประเทศ	ญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ	:	
บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยน	และสายการบิน	(โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน	ซึ่งมีการผันผวนอยูตลอดเวลา)	สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติ
แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความตองการ	,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคาเป็น
สําคัญ.....

***คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	3,000	เยน	ตลอดการเดินทาง	***

1.		แจงลวงหนาไมนอยกวา	45	วันกอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.		แจงลวงหนา	31	–	44	วันกอนการเดินทาง	หักคามัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท
3.		แจงลวงหนา	16	-	30	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวมทานละ	20,000	บาท
4.		แจงลวงหนา	1-	15	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวม	100	%

5.		ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง	,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
6.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
7.		คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋และอื่นๆทานละ	10,000	บาท


