


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ลองเรือโจร
สลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	โกเท็มบะพรี
เมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	Fujinobou	kaen
Hotel	/	Route	Inn
Kawagujiko	Hotel	/
Motosu	View	Hotel	หรือ
ระเทียบเทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	มหานครโตเกียว	-	วัด
เซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โต
เกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ

พักที่	The	Hedistar	Hotel
Narita	หรือเทียบเทา

4 นิกโก	-	น้ําตกเคงอน	-	ทะเลสาบซูเซ็นจิ	-	ศาลเจาโทโชกุ	-
เมืองนาริตะ	-	อิออนมอล	นาริตะ

พักที่	The	Hedistar	Hotel
Narita	หรือเทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

2	ต.ค.	60	-	6	ต.ค.	60 24,900	บาท 24,900	บาท 24,900	บาท 7,500	บาท



ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

ชวงคํ่า
22.00	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	3	ประตู	6

เคานเตอร	6	สายการบินSCOOT	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็กกระ
เปา
00.55	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TZ292

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

ชวงเชา
09.00	น.	เดินทางถึงสนามบินนาริตะ	(เวลาที่ญี่ป ุนเร็วกวาเมืองไทย	2	ช่ัวโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)	สําคัญ!!!ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวกเน้ือ
สัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ	เดินทางสู	วนอุทยานแหงชาติ	ฮาโกเน	สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับ

ความนิยมโดยเป็นสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ	ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึ	ที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหง
ธรรมชาติ	และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปี	ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทาน	ลองเรือโจรสลัด	ทีท่ะเลสาบอาชิ	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ

สดใสทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
นําทานเดินทางสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	ชมบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขไหสุก	ดวย

อุณหภูมิ	97	องศาเซลเซียส	ทานสามารถลิ้มลองชิมไขดํา	ที่เชื่อกันวา	เมื่อกินไขดํา	1	ฟอง	จะทําใหมีอายุยืนยาว
ขึน้	7	ปี
อิสระใหทานไดเลือกชมและซื้อสินคาพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อมากมาย	อาทิ	สบูดํา,แชมพูดํา,โฟมลางหนาดํา	ซึ่งลวน

เป็นผลิตภัณฑจากกํามะถันที่คนญี่ป ุนเชื่อวาบํารุงผิวพรรณและเสนผมใหดีรวมทั้ง	คิตตี้ไขดํา	ซึ่งเป็นโอท็อปอ
ยางหน่ึงของญี่ป ุน
จากน้ันนําเดินทางสูโกเท็มบะ	แฟคทอรี	่เอาทเล็ท	ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลง

รวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย	เชน	MK	MICHEL
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA	ROWLEY,DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู
AIGLE,	BANDAI	ASOBI,	HAKKA	KIDS	และสินคาอื่นๆอีกมากมาย	สมควรแกเวลานําทานเขาสูทีพ่ัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	พรอมขาปูยักษไมอัน้!!!



หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน
สไตลญี่ป ุน	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่องโรคภัยไขเจ็บและทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง
ทีพ่ัก:	Fujinobou	kaen	Hotel/	Route	Inn	Kawagujiko	Hotel	/	Motosu	View	Hotel	หรือระดับใกลเคียง

กัน
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)

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

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	10	นาที	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ
สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง

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

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน



เวลาที่ญี่ป ุนเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา
สําคัญ	!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวกเน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมี

โทษจับและปรับ
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ป ุน	และแบรนดเนมชั้นนําระดับ
โลกมาไวดวยกันที่น่ี	บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ	ริม	Tomei	Expressway	ที่เชื่อม
ระหวาง	ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหงชาติฮาโกเน	กับมหานครโตเกียว	นับวาเป็นเอ
าทเลทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	เป็นสถานที่ที่ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ	และ
เต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ	แคสถานที่ตั้งก็ดึงดูดความสนใจ
จากนักทองเที่ยวไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่าพรอมขาปูยักษไมอั้น
	พักที่	Fujinobou	kaen	Hotel	/	Route	Inn	Kawagujiko	Hotel	/	Motosu	View	Hotel	หรือระเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานขึ้นภูเขาไฟฟูจิ	สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอยางใกลชิดที่สถานีที	่5	บนระดับความสูงที่	2,500

เมตร	(ขอสงวนสิทธิไ์มข้ึนในกรณีอากาศไมเอื้ออํานวยหรือทางข้ึนปิด	โดยเปลี่ยนเที่ยวที่หมูบานนํ้าใสโอชิโนะฮัค
ไกแทน	)
อิสระใหทานไดบันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหงน้ี	พรอมทั้งเลือกชมและซื้อสินคาพื้นและขนมอรอย

มากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	Experience	Earthquake	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	ทาน

จะไดทดสอบในบานจําลองแผนดินไหว	รับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และสนุกสานในการเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองแบบตางๆ
จากน้ัน	ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	โฟมลางหนาและยาสระ

ผมถานหินภูเขาไฟ,	ผลิตภัณฑยา	อาหารเสิรมคอลลาเจน	ของดร.	โนงูจิ	ฮิเดโยะบุคคลสําคัญคน



หน่ึงในประวัติศาสตรดานการแพทยของประเทศญีป่ ุน	หรือจะเป็นผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	อิสระให
ทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนัน้นําทานเดินทางเขาสูโตเกียวนําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบ

นมัสการขอพรจาก	องค	เจาแมกวนอิมทองคํา	ที่เป็น	ทองสัมฤทธิ	์มีขนาดเล็กเพียง	5.5	เซนติเมตร	วัดพุทธที่
เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต	และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี	
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร

โคมไฟทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	แขวนอยู	เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ีหรื
เพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซะ	
ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ

และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน	ทานจะไดเพลิดเพลิน	กับการชอปป้ิงของ
ฝากที่เป็นแบบญี่ป ุน	ญี่ป ุน	Made	In	Japan	แทๆ	รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพดี	มากมาย	อาทิ	รม,	หมวก,
รองเทา,	กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	ไดที่น่ี	
และหากพอมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยโตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)ไดซึ่งอยู

บริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยานชินจูกุ	ยานชอปป้ิงชั้นนําของชาวญี่ป ุนที่ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดใหม

แฟชั่นใหมของชาวปลาดิบ	เป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบันเชิญทานเลือก	ชมและซื้อ
สินคามากมาย	อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูป,	MP-3,	คอมพิวเตอร,	Note	Book,	นาฬิกา,	เสื้อผา	และ
เครื่องสําอาง	KOSE	,	SHISEDO	,	KANEBO	,	SK	II	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย	
และที่จะขาดไมไดเลยก็	คือ	ราน	100เยน(อยูตึกPEPEชัน้8)	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา	100	เยน

เทากันหมด	ที่ทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบานได	ในราคาที่สบายกระเปา

ชวงคํ่า
สมควรแกเวลาเพื่อใหทานไดใชเวลาไดอยางคุมคา	อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย	ใหทานได

เลือกชิมรานอรอยตางๆ
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูทีพ่ักยานนาริตะ
ทีพ่ัก	The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน

Honjo	Bosaikan	ที่เขตโยโกกาวา	โตเกียว	เป็นสถานที่เรียนรูภัยพิบัติและสอน
การเตรียมการปองกันภัยลวงหนา	เชน	ภัยธรรมชาติแผนดินไหวและการหลบ
ภัย	การดับไฟหากเกิดไฟไหม	และปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบภัย	โดย
เหตุการณทุกอยางจะจําลองเหมือนจริง	และที่สําคัญสถานที่แหงน้ีเป็นสถานที่
ที่เรียนรูไดตั้งแตเด็กเล็ก	และจนถึงวัยผูใหญ	และเทาที่สังเกตคนญี่ป ุนทุกวัย
จะใหความสําคัญกับเรื่องดังกลาวมาก	ทุกคนไมวาจะเป็นเด็กเล็กหรือผูใหญ
วัยทํางานก็ตาม	จะตองผานการเรียนรูแบบน้ีมาทุกคน	เพราะถือวาเป็นพื้น
ฐานการใชชีวิตในเบื้องตน



ภูเขาไฟฟูจิ	ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ในกรณีอากาศไมเอื้ออํานวยหรือทางขึน้ปิด	โดยเปลี่ยนเที่ยวที่หมูบานน้ําใส
โอชิโนะฮัคไกแทน
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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	The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือเทียบเทา



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
เดินทางไป	นิกโก	เมืองที่มีชื่อเสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจที่สวยงามโดยเฉพาะชวงใบไม

เปลีย่นสีและยังคงวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิม	ระหวางทางเชิญทานเพลินตาและดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพอันงดงาม
ตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็นอยูในแบบฉบับของชาวบาน
เดินทางไปชมความงามของ	น้ําตกเคกอนน้ําตกที่ใหญและยาวที่สุดของประเทศญี่ป ุน	(คาทัวรไมรวมคาลง

ลิฟทสูจุดชมวิว550เยน)	ตรงจุดชมวิว	ทานสามารถดื่มดํ่ ากับภาพของน้ําตกแหงน้ีกับสีสันของใบไมเปลี่ยนสีได
อยางงดงาม
อิสระใหทานไดเลือกหามุมความงามที่ถูกใจเพื่อบันทึกภาพตามอัธยาศัย	หรือทานสามรถเลือก	“ชมและซื้อ”

สินคาพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อในเขตน้ีไดตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	ทะเลสาบชูเซนจิ	ซึ่งเกิด	จากการระเบิดของภูเขาไฟ	นันไท	ทําใหลาวา

ไหลมาปิดทางเขาออกของน้ําจากแมน้ํา	ไดวะ	ทําใหเกิดเป็นทะเลสาบขึน้	ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบ	แมกไมสีเขียวตัดกับฟาสีครามและพื้นน้ําสีฟาจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก	อิสระใหทานเดินทางชมและถายรูปตามอัธยาศัย	หรือทานสามารถเขาชม

ภายใน	ศาลเจาโทโชกุ	(คาทัวรไมรวมคาเขาชมทานละ	1,300	เยน)	เป็นศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดง
ดังในอดีต	และยังเป็น	สุสานของโชกุนโทกุงาวะ	อิเอยะสุ	โชกุนผูพลิกผันชะตาชีวิตของชาวญี่ป ุนพรอมสักกา
ระขอพร	เพื่อความเป็นสิริมงคลแกลูกหลานจาก	เทพเจา	ผูคุมครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและ
บรรดาผูเลื่อมใส
ชมเจดีย	5	ชัน้	สถานที่เก็บพระธรรมคําสอน,	บทสวดมนต	และสิ่งของมีคา	แลวชม	งานแกะสลัก	อันเป็น

โบราณวัตถุที่ลํ้ าคา	ที่มีมากกวา	5,000	ชิ้น	แลวตื่นตากับ	ซุมประตูโยเมมง	(Yomei-Mon)	อันเป็น
สถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลปของญี่ป ุน	และยังเป็น	ศิลปะชิ้นเอก	และมีชื่อเสียงของ
ญี่ป ุน
จากน้ันนําทานเดินทางกลับนาริตะ	ระหวางทางแวะใหทานชอปป้ิงหางอิออนนาริตะ	ซื้อของฝากสินคา

ราคาถูกตามอัธยาศัย	(อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

ชวงคํ่า
ทีพ่ัก	The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองเล็ก	ๆ	ที่คอนขางเงียบสงบ	แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุน	และเป็นสถานที่ทองเที่ยวญี่ป ุน	ที่เป็นที่นิยมเป็นอยางมาก	เพราะเป็น
พื้นที่ของครอบครัวในตระกูลโทกุกาวา	โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ	โทกุกาวา	ผู
สรางเมืองเอโดะใหเป็นเมืองหลวงแหงใหม	(	โตเกียว	)	มาจนถึงปัจจุบันน้ี	อัฐฐิ
ของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุที่สุสาน	ภายในบริเวณศาลเจาโทโชกุที่ยิ่งใหญ
สวยงามดวยผลงานศิลปะที่แปลกตา	สลับซับซอน



น้ําตกเคกอน	คาทัวรไมรวมคาลงลิฟทสูจุดชมวิว550เยน
ศาลเจาโทโชกุคาทัวรไมรวมคาเขาชมทานละ	1,300	เยน
อาหารเย็นตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

เป็นน้ําตกที่ไดเกิดขึน้เมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา	และทําใหเกิดน้ําตก
อีก	12แหงซึ่งน้ําตกแหงน้ีน้ันสวยที่สุดและมีความสูงถึง97เมตร	และคนนิยม
มาดูชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี

อยูที่ตีนของภูเขาศักดิส์ิทธินั์นไต	ในเมืองนิโก	ซึ่งเมื่อภูเขาไฟระเบิก	ลาวาไหล
มาบังทางและกลายทะเลสาบน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ศาลเจาโทโชกุ	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก
ในตอนแรกน้ันบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานที่สําหรับฝ่ังศพ	ตอมาจึงก็
มีการสรางอาคารและขนายศาลเจาเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญอยางที่เห็นใน
ปัจจุบัน	อาคารตางๆของศาลเจาน้ันมีการตกแตงไวอยางสวยงาม	และสราง
อยูภายในป าเขาจึงทําใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

	พักที่	The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือเทียบเทา



*ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมืองโดย	สายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TZ291
13.50	น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1	ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง	รวมจํานวน

3	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10ชั่วโมง	อาทิเชน

เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
19.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง30ทาน

-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน	
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน



ทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20	วันกอนวันเดินทาง
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการ
ออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

1.คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง15วันเทานัน้	**	
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึ้น
ไปนัง่เน่ืองจากทีน่ัง่อยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสัง่ซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไม
สามารถสัง่จองลวงหนาได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญ1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพัก
เดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระที่สายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิม่	5	กก.	ชําระเพิม่	700	บาท	/เพิม่10กก.	ชําระเพิม่	1,200	บาท
-	ซื้อน้ําหนักเพิม่	15	กก.	ชําระเพิม่	1,700	บาท/เพิม่20กก.	ชําระเพิม่	2,200	บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด



บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิ
ฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	กรุณาจองตัว๋เผื่อเวลาอยางนอย	3-4ชัว่โมง	กอนเวลาบิน
หมายเหตุ	:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย

การบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับ
เปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถ
บัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงข้ึน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มข้ึนโดยจะแจงใหทราบ
ลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	
รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


