


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซา
กุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	โอไดบะ	-	ไดเวอร
ซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว

พักที่
Radisson
Narita
หรือระดับ
ใกลเคียง
กัน	

2 เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	วนอุทยานแหงชาติฮา
โกเน	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	ลองเรือโจรสลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ
-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่
FUJI
GARDEN
HOTEL
หรือระดับ
ใกลเคียง
กัน

3 ลานสกีฟูจิเท็น	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ	-	พิพิธภัณฑ
แผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	มหานครโตเกียว	-	ชินจูกุ

พักที่
Radisson
Narita
หรือระดับ
ใกลเคียง
กัน

4 วัดนาริตะ	-	รานดองกี้	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบิน
ดอนเมือง

11	ธ.ค.	60	-	14	ธ.ค.	60 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿7,500



ชวงเชา
01.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	3	ประตู	6

เคานเตอร	6	สายการบิน	NOKSCOOT	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และติด
แท็กกระเปา
04.15	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที่

XW918	(บนเครื่องมีบริการอาหารรอนพรอมน้ําดื่ม)
11.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก
เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ	ผานดานตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร	จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสูโตเกียว

ชวงบาย
13.00	น.	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	YAKINIKU	BUFFET
หลังอาหารนําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบนมัสการขอพรจากองค	เจาแมกวนอิม

ทองคํา	ที่เป็น	ทองสัมฤทธิ	์มีขนาดเล็กเพียง	5.5	เซนติเมตร	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต	และมีผูคน
นิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร

โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก	แขวนอยู	เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี
หรือเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะ

เป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน
ทานจะไดเพลิดเพลิน	กับการชอปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ป ุน	ญี่ป ุน	Made	In	Japan	แทๆ	รวมทั้งขาวของเครื่อง
ใชคุณภาพดี	มากมาย	อาทิ	รม,	หมวก,	รองเทา,	กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	ไดที่น่ี
และใกลๆวัดทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)

แลนดมารคของมหานครโตเกียวที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ	สําหรับโตเกีย
วสกายที	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	มีความสูงถึง	634	เมตร	ชนะแชมปเกาคือหอคอยแคนตัน
ทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน	และหอซีเอ็น	ทาวเวอร	ในนครโทรอนโตของแคนาดา
จากน้ันนําทานเดินทางไป	โอไดบะ	ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ
ชอปป้ิงที่	หางไดเวอรซิตี้	ซึ่งภายในมีรานคา	รานอาหาร	และแหลงบันเทิงมากมาย
และถายรูปกับ	กันดัม้ตัวใหม	RX-0	Unicorn	ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึน้มาตามอัตราสวน	1:1	เหมือนตัว

เดิม	ทําใหมีความสูงถึง	19.7	เมตร	(ตัวเดิมสูง	18	เมตร)	และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่	24	กันยายน	2560

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิง	จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พักยานนาริตะ
ทีพ่ัก:	Radisson	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

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



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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	YAKINIKU	BUFFET

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



บนเครื่องมีบริการอาหารรอนพรอมน้ําดื่ม
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

	พักที่	Radisson	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน	

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคูระ	ตั้งอยูในจังหวัด	Kanagawa
นําทานไปชมและกราบไหว	พระใหญ	Great	Buddha	หรือ	Daibutsu	แหงคะมะคุระ	บริเวณที่ตั้งของ

Daibutsu	น้ันเดิมทีเป็นที่ตั้งของวัด	Kōtokuin	วัดแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแตปี	1252	แตไดเกิดความเสียหายหลายครั้ง
จากไตฝ ุน	ทําใหตัวอาคารวัดน้ันพังทลายหายไป	เหลือเพียงแตองคพระ	Daibutsu	อยูทามกลางซากปรักหักพัง
สรางความประหลาดใจใหกับชาวญี่ป ุน	และเลื่อมใสในความศักดิส์ิทธิข์องทาน	ที่ไดปกปักรักษาเมืองคะมะคุระ
ตลอดมา
จากน้ันเดินทางสู	วนอุทยานแหงชาติ	ฮาโกเน	สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม	โดยเป็นสวนหน่ึงของ

อุทยานแหงชาติ	ฟูจิ-ฮาโ	กเน-อิสึ	ที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติ	และดอกไมนานาพันธุ
หลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปี	ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย	รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ	ทะเลสาบอะชิ	และ	โอ
วาคุดานิ	ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหลงน้ําพุรอนและมีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง	17	แหง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซ็ตอาหารญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือโจรสลัด	ที่ทะเลสาบอาชิ	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศสดใส



ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
นําทานเดินทางสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	หรือ	หุบเขานรก
ชม	บอน้ําแรกํามะถันทีส่ามารถตมไขไหสุก	ดวยอุณหภูมิ	97	องศาเซลเซียส	ชิม	ไขดํา	ที่เชื่อกันวา	เมื่อกิน

ไขดํา	1	ฟอง	จะทําใหมีอายุยืนยาวขึน้	7	ปี	อิสระใหทานไ	ดเลือกชมและซื้อ	สินคาพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อ	มากมาย	อาทิ
สบูดํา,	แชมพูดํา,โฟมลางหนาดํา	ซึ่งลวนเป็นผลิตภัณฑจากกํามะถันที่คนญี่ป ุนเชื่อวาบํารุงผิวพรรณและเสนผม
ใหดีรวมทั้ง	คิตตี้ไขดําซึ่งเป็นโอท็อป	อยางหน่ึงของญี่ป ุน
ไดเวลานําทานเขาสูที่พักออนเซ็น

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	พรอมขาปูยักษไมอัน้!!!
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน

สไตลญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง
ทีพ่ัก:	FUJI	GARDEN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

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

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซ็ตอาหารญี่ป ุน



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

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

	รับประทานอาหารคํ่า	พรอมขาปูยักษไมอั้น!!!
	พักที่	FUJI	GARDEN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานไปลานสกี	ฟูจิเท็นสกีรีสอรท	(Fujiten	Ski	Resort)	ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ	ทาน



จะไดสัมผัสกับหิมะขาวโพลนอิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม	อาทิ	ตื่นเตนกับการลื่นไถลดวยสกี
เลือกสนุกกับ	สโนวบอรด	
หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ	น่ังเลื่อนหิมะ	ที่ทานจะสามารถน่ังดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปก	คลุมดวยหิมะที่ดู

แลวสะอาดตายิ่งนักหรือทานจะสามารถเลือก	ถายรูปบริเวณรอบหรือซื้อของที่ระลึกจากราน	souvenir	shop
หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น	2	ของตัวอาคารไดตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	โอชิโนะฮัคไค	หรือหมูบานน้ําใส	บอน้ําที่แปดในโอชิโนะ	ที่เกิดจากการละลายของ

หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา	1,200	ปี	ที่ใชเวลาอันยาวนาน	ในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไป
ยังบอน้ําแตละบอน้ํา	ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก	ในปี	1985	สถานที่แหงน้ียังไดถูก
เลือกใหเป็น	1	ใน	100	อันดับ	แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ป ุนอีกดวย
จากน้ันนําทานเดินทางสูริม	ทะเลสาบคาวากูจิโกะ	เพื่อทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	Experience	Earthquake	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	ทาน

จะไดทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และสนุกสานในการเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองแบบตางๆ
จากน้ันใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา

โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามินบํารุงรางกาย	และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนัก
วิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู	โตเกียว
นําทานชอปป้ิง	ยานชินจูกุ	ยานชอปป้ิงชั้นนําของชาวญี่ป ุนที่ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆเป็นยาน

ความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน	เชิญทานเลือก	ชมและซื้อ	สินคามากมาย	อาทิเชน	เครื่องใช
ไฟฟา,	กลองถายรูป,	MP-3,	คอมพิวเตอร,	Note	Book,	นาฬิกา,	เสื้อผา	และเครื่องสําอาง	KOSE	,	SHISEDO	,
KANEBO	,	SK	II	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย	
และที่จะขาดไมไดเลยก็	คือ	ราน	100	เยน	(อยูตึก	PEPE	ชัน้	8)	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา	100

เยน	เทากันหมด	ที่ทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบานได	ในราคาที่สบายกระเปา

ชวงคํ่า
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย	จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก	ยานนาริตะ
ทีพ่ัก	Radisson	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

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



คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคาประมาณทานละ	4,500	เยน,กระดาน
เลื่อน	Snow	Sled	1,200	เยน,	Snowboarding	4,500เยน
ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไมเอื้อ
อํานวย	หรือลานสกีปิด	หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยอยู	โดยทางบริษทัจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมูบานน้ํา
ใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน	และสภาพอากาศทางบริษทัไมสามารถคาดการณ	
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

	รับประทานอาหารกลางวัน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

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

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

	พักที่	Radisson	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต	ถือวาเป็นวัดที่โดงดัง



ที่สุดในแถบชิบะ	และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจาเมจิ	ในกรุงโตเกียว	บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของ
ประตูหลัก	มีทางเดินบันไดขึน้สูอาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับสักการะบูชา
ภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหน่ึงคู	สวนหยอมที่มีสระน้ําขนาดใหญ	รวมทั้งบริเวณสําหรับ

เลี้ยงสัตว	ภายในกอสรางดว	ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย	โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบญี่ป ุนเอาไว
นําทานกราบนมัสการขอพรพระ	เพื่อสิริมงคล	ใหมีชีวิตที่ดีและยืนยาว	พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลัง
และสินคาพื้นเมือง
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	รานดองกี้โฮเตะและเอออนพลาซา	พบกับสินคามากมายหลายชนิด
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.50	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมืองโดย	สายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที	่XW919	(บนเครื่องมี

บริการอาหารรอนพรอมน้ําดื่ม)

ชวงคํ่า
22.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียง	ตั้งอยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในวัด
มีอาคารที่หลากหลายตั้งอยูในบริเวณที่กวางขวาง	เชน	หองโถงหลัก	เจดีย	3
ชั้นสไตล	Tahoto	มีชื่อวา	Great	Pagoda	of	Peace	และยังมีสวนญี่ป ุน	และสวน
ยุโรปอีกดวย

รานดองกี้โฮเต”	หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา	“รานดองกี้”	มีสาขาอยูทั่วไปตาม
ยานสําคัญ	และเมืองใหญๆ	ทั่วประเทศญี่ป ุน	เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด	35
สาขาเลยทีเดียว	ทั้งในยาน	Shinjuku	Ueno	Asakusa	Ginza	Roppongi
Shibuya	Ikebukuro	และอื่นๆ	สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด	คือ	ยาน
Namba	ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม	(Dotombori)

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

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



อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บนเครื่องมีบริการอาหารรอนพรอมน้ําดื่ม

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	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	ลวงหนา	7วันกอนการเดินทาง

มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได	ไมมีคาใชจาย
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.	บริการน้ําดื่มทานในวันทําทัวรเต็มวันวันละ1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวม

จํานวน3ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10ชั่วโมง	อาทิเชน

เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา
ทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทา
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง30ทาน

-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน
ทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา	



ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20	วันกอนวันเดินทาง	
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)	
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน

ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ**

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน	ไมอนุญาตใหเลือกระบุที่น่ัง	STANDARD	SEATไดยกเวน!!!	จะมีการซื้อที่น่ังเพิ่ม
เทาน้ัน!!!
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได	กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพัก
คู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป าสัมภาระที่สายการบิน	Nok	Scoot	กําหนดขาไปและขากลับทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม

และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระเงินคาน้ําหนัก**	มีคา
ใชจายดังน้ี
-เพิ่ม	5	กิโลกรัม	=	350	บาท/ทาน/เที่ยวบิน
-เพิ่ม	10	กิโลกรัม	=	550	บาท/ทาน/เที่ยวบิน
-เพิ่ม	15	กิโลกรัม	=	750	บาท/ทาน/เที่ยวบิน
-เพิ่ม	20	กิโลกรัม	=	1,150	บาท/ทาน/เที่ยวบิน
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

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

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
(เอกสารทีจ่ะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนให
กับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว
เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศ
ญี่ป ุ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

ไมมีราคาเด็ก	(เด็กทารกอายุไมเกิน2	ขวบ	ราคา	7,000	บาท)
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทาง	บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	กรุณาจองตัว๋เผื่อเวลาอยางนอย	3-4ชั่วโมง	กอนเวลาบิน
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน้	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้โดยจะแจงให

ทราบลวงหนา

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง

ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ
จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน

กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ
ไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไป
กับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ม
สามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น

สายการบินนกสกูต	ไมอนุญาตใหเลือกระบุทีน่ัง่STANDARD	SEAT	ไดในกรณีใดๆ	ก็ตาม	จะ
เป็นการRandom	Seat	ของสายการบินเทานัน้ยกเวน!!!	จะมีการซื้อทีน่ัง่เพิม่เทานัน้!!
การอัพเกรดทีน่ัง่
สายการบิน	NOKSCOOT	มีที่น่ังจํานวน	415	ที่น่ัง	ซึ่งเป็นที่น่ังแบบ	3-4-3	โดยจะมีการแบงเป็นประเภทของที่น่ัง

ตามรายละเอียดดังน้ี	Business	/	Stretch	/	Super	หากตองการอัพเกรดจะตองแจงพรอมจองทัวรหรือลวงหนากอน
เดินทาง10	วัน	การอัพเกรดที่น่ังมีคาใชจายเพิ่มเติมดังน้ี
-Business	Seat	มีจํานวน	24	ที่น่ัง	ที่น่ังมีลักษณะเป็นเบาะหนังสีดํา	มีอุปกรณสําหรับชารทเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส

ราคา	5,000	บาท	(ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
-Stretch	Seat	หรือ	Long	Leg	มีจํานวน	30	ที่น่ัง	ซึ่งจะเป็นที่น่ังที่อยูบริเวณดานหนา	จะมีพื้นที่กวาง	สามารถยืดขา

ได	ราคา2,800	บาท	(ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
-Super	Seat	มีจํานวน	63	ที่น่ัง	ซึ่งจะเป็นที่น่ังที่อยูบริเวณถัดจาก	Stretch	Seat	และบริเวณดานหลังของเครื่อง	จะมี

พื้นที่กวางกวา	Standard	Seat	ราคา	1,600	บาท	(ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
-Standard	Seat	เป็นที่น่ังปกติ	มีจํานวน	298	ที่น่ัง	ตองการระบุที่น่ังชําระเพิ่ม	1,000	บาท

ทีน่ัง่ไมสามารถเปลีย่นแปลงทีน่ัง่หนาเคาเตอรเช็คอินได
หมายเหตุ

-ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	16	ปี	ผูพิการและผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต	65	ปีขึน้ไปน่ังแถวหนา	(Stretch	Seat)
-ไมอนุญาตใหทารกและเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	12	ปี	น่ังในโซนเงียบ	(Silence	Zone)	แถวที่	21-26

เม่ือจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได	45	วันกอนเดินทางเทานัน้	แตกรณี
พีเรียดที่เดินทางน้ันๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน	และพีเรียด
ราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี


