


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนาริตะ	-	มัตสึโมโต	-	ปราสาทมัตสึโม
โตะ

พักที่	RIVERSIDE
UEDAKAN
HOTEL	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

2 วัดเซนโคจิ	-	อุทยานลิงหิมะ	-	เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมือง
ทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	สะพานนาคาบาชิ	-	ออนเซ็น

พักที่	Gujo	Kogen
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ยะมะนะชิ	(Yamanashi)	-	ทะเลสาบ	ชูวะ	-
บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พัก	Motosu	View
Hotel	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

4 ลานสกีฟูจิเท็น	-	ศูนยจําลองแผนดินไหว	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซน
โซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกาย
ทรี	-	ชินจูกุ

พักที่	TOBU
NARITA	HOTEL
หรือระดับใกลเคียง
กัน

5 วัดนาริตะ	-	รานดองกี้	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	สนามบินนาริตะ	-
สนามบินดอนเมือง

14	ธ.ค.	60	-	18	ธ.ค.	60 ฿35,900 ฿35,900 ฿35,900 ฿10,500

30	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿46,900 ฿46,900 ฿46,900 ฿10,500



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
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	จังหวัดนากาโนะ	ตั้งอยูในเขตจูบุบน	เกาะฮอนชู
บริการอาหารกลางวัน	แบบกลองเบนโตะบนรถ

ชวงบาย
เดินทางสู	เมืองมัตสึโมโต	(ใชเวลาการเดินทางประมาณ	3.5ชัว่โมง)	เดินทางถึง	เมืองมัตสึโมโต
ชมความสวยงามของ	ปราสาทมัตสึโมโต	(ชมและถายรูปดานนอก)	ที่ถูกสรางขึน้ในปี	1504	ซึ่งนับไดวา

เป็นปราสาทที่เกาแกที่สุด	และนอกจากน้ีก็ยังเป็น	ปราสาทติดอันดับ	1	ใน	3	ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุด
ของญี่ป ุน	ที่สามารถรอดพนการถูกทําลายจากเพลิงของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน	ตัวปราสาทมีผนังที่ทาดวย
สีดําสนิททําใหมีฉายาวา	ปราสาทอีกาดํา
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
ทีพ่ัก	RIVERSIDE	UEDAKAN	HOTEL	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



บนเครื่องมีบริการอาหารรอนพรอมน้ําดื่ม
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

	บริการอาหารกลางวัน	แบบกลองเบนโตะบนรถ

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
	พักที่	RIVERSIDE	UEDAKAN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานเดินทางสูตัว	จังหวัดนากาโนะ
นําทานไปชม	วัดเซ็นโกจิ	เป็นสถานที่เคารพบูชาของผูที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ป ุน	มาเป็น

เวลากวา	1,400	ปี	วิหารเซ็นโกจิเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองคแรกที่เขามาสูญี่ป ุน	ดึงดูดผูที่เลื่อมใส
ศรัทธา	จากทุกนิกายในทุกๆปีจะมีนักทองเที่ยวกวา	6	ลานคนมาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธ
ศาสนาแหงน้ี	วัดเซ็นโกจิเป็นวัดที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนฝ่ังตะวันออก
นําทานเดินทางสู	JIGOKUDANI	MONKEY	PARK	จนถึงเวลานัดหมาย
นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ	ลิงแชออนเซ็น	SNOW	MONKEY	กลางบอน้ําพุรอนธรรมชาติอยางใกล

ชิดริมขอบสระ	ชื่อชมความนารักของลิงที่อาศัยอยูกันเป็นฝูงใหญและมีความคุนเคยกับมนุษย	(หามจับหรือให
อาหารโดยเด็ดขาด)	ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมความนารักของลิงตามอัธยาศัย	(การชมลิงแชออน
เซ็นนัน้จะสามารถชมไดหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศและธรรมชาติของลิงเน่ืองจากลิงทีล่งมาแช
ออนเซ็นเป็นลิงป า)

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตอาหารญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานเดินทางขามสู	ภูมิภาคจูบุ	เมืองทาคายามา	(ใชเวลาประมาณ	2.30	ชม.)

จากน้ันนําทานชม	ทาคายามาจินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	(ถายรูปดานนอก)	ซึ่ง
เป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี
ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา	ในสมัยเอโดะ
จากน้ันนําทานเดิมชม	หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือยานซันมาชิซูจิ	(Sanmachi-Suji)	ซึ่งเป็นหมูบานเกา

แกสมัยเอโดะกวา	300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชม



กับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย	เชน	รานผลิตและจําหนายเหลา
สาเก	รานทํามิโสะ	ฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	เชน	ซารุโบะโบะ	หรือ	ตุกตาทารกลิงตัว
สีแดงไมมีหนาตาซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา	และเป็นสินคายอดนิยม	เพราะแฝงไปดวย
ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ป ุนอีกดวย	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย
หรือจะถายรูปกับ	สะพานนาคะบาชิ	เป็นสะพานสีแดงเขมที่ขาม	แมน้ํามิยาคาวา	(Miyakawa)	และทานยัง

สามารถลิ้มลองชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย
สมควรแกเวลานําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน

ไสตลญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง
ทีพ่ัก	Gujo	Kogen	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

วัดเซนโคจิ	เป็นหน่ึงในวัดที่มีความสําคัญ	และยอดนิยมแหงหน่ึงในประเทศ
ญี่ป ุน	เพราะเป็นพุทธแหงแรก	สรางขึน้ในศตวรรษที่	7	และเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรูปองคแรกที่เขามายังญี่ป ุน	วัดแหงน้ีไดมีการบูรณะขึน้มาใหม
เมื่อปี	1707	เขาไปจะพบกับหองโถงกลางของวัดที่ตกแตงไวอยางสวยงาม	เป็น
ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปตางๆ	จากน้ันจะเขาสูหองภายในที่มีแทนบูชา
และนําไปสูทางเดินหองใตดินที่มืดสนิท	เวลาเดินก็จะใชมือคลําหาทางไป
เรื่อยๆ	โดยจะไปเจอหวงประตูซึ่งอยูตรงกับตําแหนงพระประธานดานบนพอดี
ผูที่ศรัทธาเชื่อกันวาเมื่อทําแลวจะพบแตสิ่งที่ดีๆ	เหมือนมีแสงสวางนําทางชีวิต

ตั้งอยูในหุบเขาแหงแมน้ํา	โยโคยุ	สายน้ําที่ไหลจากที่ราบสูงชิงะและตนน้ําจาก
น้ําพุรอนชิบุยุดานากะ	มีลิงภูเขาญี่ป ุนจํานวน	200	ตัวอาศัยอยูบริเวณน้ี	แมจะ
อยูทามกลางสภาพอากาศที่โหดราย	มีหิมะปกคลุม	1	ใน	3	ของปี	ก็ตามแต
บริเวณที่แหงน้ีก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลาน้ีได	เน่ืองจากมีน้ําพุ
รอนที่สะสมในบออันเป็นที่ที่ฝูงลิงลงแชน้ําอยางคลายความหนาวอยางสําราญ
ทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขาอยางใกลชิด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตอาหารญี่ป ุน

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่



การชมลิงแชออนเซ็นนัน้จะสามารถชมไดหรือไมขึ้นอยูกับสภาพอากาศและธรรมชาติของลิง
เน่ืองจากลิงทีล่งมาแชออนเซ็นเป็นลิงป า
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

สะพานนาคาบาชิ	ที่มีสีแดงเดน	พาดผานแมน้ํามิยากาวา	รวมทั้งยังมี	“ซากุระ
สีชมพู”	ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ซึ่งเป็นจุด
ยอดนิยมของการเก็บภาพประทับใจ	สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทา
คายามา	และเป็นเสนทางในการจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama
Matsuri)อีกดวย	ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆสะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระที่
บานสะพรั่ง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม
	พักที่	Gujo	Kogen	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม

และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	บานสไตลกัสโชสึคุริจะมีความ
ยาวประมาณ	18	เมตร	ความกวาง	10	เมตร	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวได
ดี	และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตล	น้ีวา	“กัสโช”	และ	มีผูคนจาก
ทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน	ใหทานไดถายภาพความสวยงามตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตอาหารญีป่ ุน

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ยามานาชิ	ระหวางทางแวะจุดชมวิวของ	ทะเลสาบซูวะ	Suwu	lake	เป็นทะเลสาบขนาด

ใหญโอบลอมดวยขุนเขาและชมทัศนียภาพจากมุมสูง	เบื้องลางคือเมืองซูวะ	ที่ลอมรอบกับทะเลสาบ	

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองยามานาชิ	เพื่อนําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม	พรอมบุฟเฟ ตขาปูยักษ
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน



ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

ไสตลญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่มซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง
ทีพ่ัก	Motosu	View	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เซตอาหารญี่ป ุน

เป็นเขตอยูญี่ป ุนที่อยูในภูมิภาคชูบุซึ่งหอมลอมไปดวยภูเขาสูงมากมายรวมถึง
ภูเขาไฟฟูจิ

ตั้งอยูเหนือระดับน้ําทะเลประมาณ	1500	เมตร	ภายในอุทยานแหงชาติ
Yatsugatake-Chushin	Kogen	Quasi-National	Park	ในเมือง	ชิโนะ	ใชเป็น
แหลงน้ําสําหรับการทําเกษตรกรรม	สามารถหาโรงแรม	สนามกอลฟ	และสกี
รีสอรทไดบริเวณรอบทะเลสาบ	รูจักกันในนามของศูนยกลางรีสอรทของนากา
โนะ	เพลิดเพลินกับจุดเดนของรีสอรทตางๆรอบทะเลสาบไดในทุกฤดู	สามารถ
ตกปลา	พายเรือแคนูและเรือในทะเลสาบไดดวย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารโรงแรม	พรอมบุฟเฟตขาปูยักษ
	พัก	Motosu	View	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานขึน้สัมผัสกับ	ลานสกี	Fujiten	ลานสกีที่ตั้งอยูบนเชิงภูเขาไฟฟูจิทางดานทิศใต	ภายในประกอบดวย

ลานสกีขนาดใหญ	กอนโดลา	ลานหิมะสําหรับเด็ก	ลานรถเลือนหิมะ	และรานคา	รานอาหาร	ของฝาก	ใหทาน
เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะ	(คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคา
ประมาณทานละ	4,500	เยน,กระดานเลื่อน	Snow	Sled	1,200	เยน,	Snowboarding	4,500	เยน)

นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	Experience	Earthquake	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	ทาน
จะไดทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และสนุกสานในการเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองแบบตางๆ	จากน้ันใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่องสําอาง
เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามินบํารุง
รางกาย	และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	โตเกียว
เดินทางสู	วัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบนมัสการขอพรจากองค	เจาแมกวนอิมทองคํา	ที่เป็น	ทอง

สัมฤทธิ	์มีขนาดเล็กเพียง	5.5	เซนติเมตร	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต	และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอ
พรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
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
และหากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)

แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว	ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ
นําทานชอปป้ิง	ยานชินจูกุ	ยานชอปป้ิงชั้นนําของชาวญี่ป ุนที่ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆ	เป็นยาน

ความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน	เชิญทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย	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	ที่ทานสามารถเลือกซื้อ
เป็นของฝากกลับบานได

ชวงคํ่า
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พักยานนาริตะ
ทีพ่ัก	TOBU	NARITA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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



เป็นตัวแทนของการสงขอความไปถึงทุกคน	ใหรับรูถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ
แผนดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟ	ภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการประทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก	หองแสดงภาพแผนดินไหว	หองแสดงเหตุการหลัง
แผนดินไหว	หองจําลองแผนดินไหว	หองอุทกภัย	หองเขาวงกตกระจก	โซน
ถายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ	โซนความรูตางๆ	และ	โซนชอปป้ิงสินคางานฝีมือญี่ป ุน
ตางๆ

	รับประทานอาหารกลางวัน

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



คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับเลนสกีราคาประมาณทานละ	4,500	เยน,กระดาน
เลื่อน	Snow	Sled	1,200	เยน,	Snowboarding	4,500	เยน
ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศทีอ่าจจะเปลีย่นแปลง

หรืออากาศไมเอื้ออํานวย	หรือลานสกีปิด	หิมะละลายหรือมีปริมาณนอยอยู	โดยทางบริษทัจะ
เปลีย่นทีเ่ทีย่วทดแทนเป็นหมูบานน้ําใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน	และสภาพอากาศทางบริษทัไม
สามารถคาดการณ
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

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

	พักที่	TOBU	NARITA	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต	ถือวาเป็นวัดที่โดงดัง

ที่สุดในแถบชิบะ	และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจาเมจิในกรุงโตเกียว	บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตู
หลัก	มีทางเดินบันไดขึน้สูอาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหา
ชั้นหน่ึงคู	สวนหยอมที่มีสระน้ําขนาดใหญ	ภายในกอสรางดวยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย	โดยยังคง
เอกลักษณของศิลปะแบบญี่ป ุนเอาไว	นําทานกราบนมัสการขอพรพระ	เพื่อสิริมงคลใหมีชีวิตที่ดีและยืนยาว
พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	รานดองกี้โฮเตะ	และ	เอออนพลาซา	พบกับสินคามากมายหลายชนิด
อาหารกลางวันอิสระ	ตามอัธยาศัย

ชวงบาย
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.50	น.	เหินฟาสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที	่XW919	(บน

เครื่องมีบริการอาหารรอนพรอมน้ําดื่ม)

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



อาหารกลางวันอิสระ	ตามอัธยาศัย
บนเครื่องมีบริการอาหารรอนพรอมน้ําดื่ม

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

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	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	มิ
ฉะน้ัน	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	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน4ขวด
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	
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
**ทีน่ัง่เป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน	ไมอนุญาตใหเลือกระบุทีน่ัง่	STANDARD	SEAT	ไดยกเวน!!!
จะมีการซื้อทีน่ัง่เพิม่เทานัน้!!!**
1.1	การอัพเกรดทีน่ัง่	
สายการบิน	NOKSCOOT	มีที่น่ังจํานวน	415	ที่น่ัง	ซึ่งเป็นที่น่ังแบบ	3-4-3	โดยจะมีการแบงเป็นประเภทของที่น่ัง	ตาม
รายละเอียดดังน้ี	Business	/	Stretch	/	Super	หากตองการอัพเกรดจะตองแจงพรอมจองทัวรหรือลวงหนากอนเดิน
ทาง10	วัน	การอัพเกรดที่น่ังมีคาใชจายเพิ่มเติมดังน้ี
-	Business	Seat	มีจํานวน	24	ที่น่ัง	ที่น่ังมีลักษณะเป็นเบาะหนังสีดํา	มีอุปกรณสําหรับชารตเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
ราคา	5,000	บาท	(ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
-	Stretch	Seat	หรือ	Long	Leg	มีจํานวน	30	ที่น่ัง	ซึ่งจะเป็นที่น่ังที่อยูบริเวณดานหนา	จะมีพื้นที่กวาง	สามารถยืดขา
ไดราคา2,800	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	บาทที่	
นัง่ไมสามารถเปลีย่นแปลงทีน่ัง่หนาเคาเตอรเช็คอินได
หมายเหตุ
-ไมอนุญาตใหเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	16	ปี	ผูพิการและผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต	65	ปีขึน้ไปน่ังแถวหนา	(Stretch	Seat)
-ไมอนุญาตใหทารกและเด็กที่มีอายุตํ่ ากวา	12	ปี	น่ังในโซนเงียบ	(Silence	Zone)	แถวที่	21-26

2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง	3	ทานจะเป็นหองTriple
จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ	1	เตียงเตียงเดี่ยว	1	เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
-	กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หอง
พักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม

3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป าสัมภาระทีส่ายการบิน	Nok	Scoot	กําหนดขาไปและขากลับทานละไมเกิน	20

กิโลกรัม	และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหารเครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	4,000	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระเงินคาน้ําหนัก**	มีคา
ใชจายดังน้ี
เพิม่	5	กิโลกรัม	=	350	บาท/ทาน/เทีย่วบิน
เพิม่	10	กิโลกรัม	=	550	บาท/ทาน/เทีย่วบิน
เพิม่	15	กิโลกรัม	=	750	บาท/ทาน/เทีย่วบิน
เพิม่	20	กิโลกรัม	=	1,150	บาท/ทาน/เทีย่วบิน



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุ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	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	กรุณาจองตัว๋เผื่อเวลาอยางนอย	3-4ชั่วโมง	กอนเวลาบิน
สายการบินนกสกูต	ไมอนุญาตใหเลือกระบุทีน่ัง่STANDARD	SEAT	ไดในกรณีใดๆ	ก็ตาม	จะเป็นการRandom

Seat	ของสายการบินเทาน้ันยกเวน!!!	จะมีการซื้อทีน่ัง่เพิม่เทานัน้!!!

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

ทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญีป่ ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคา
ตัว๋เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิกทัวร	เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได	45	วันกอนเดินทางเทาน้ัน	แต
กรณีพีเรียดที่เดินทางน้ันๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน	และ
พีเรียดราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียก
รองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


