


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซา
กุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	โอไดบะ
-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	ออนเซ็น

พักที่	Oiso	Prince
Hotel		หรือระดับ
ใกลเคียงกัน
โรงแรมหรูระดับ	4
ดาวริมทะเล

3 วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ศาลเจาฮาโกเน	-	หุบเขาไขดําโอวาคุ
ดานิ	-	โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	Route	Inn
Kawagujiko	Hotel
หรือระดับใกลเคียง
กัน

4 สวนโออิชิพารค	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ	-
พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	มหานคร
โตเกียว	-	ชินจูกุ	-	เมืองนาริตะ

พักที่	Hedistar
Hotel	Narita	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

28	พ.ย.	60	-	2	ธ.ค.	60 ฿25,992 ฿25,992 ฿25,992 ฿8,500



21.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	3	ประตู	6
เคานเตอร	6	สายการบิน	SCOOT	มีเจาหนาที่ของบริษทัคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และติดแท็กก
ระเปา

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

ชวงเชา
00.45น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR292

**	ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
08.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ช่ัวโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ

ความสะดวกในการนดัหมายเวลา)	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว
พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต	ถือวาเป็นวัดที่

โดงดังที่สุดในแถบชิบะ	และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจาเมจิ	ในกรุงโตเกียว	บริเวณวัดเป็นที่ตั้ง
ของประตูหลัก	มีทางเดินบันไดขึน้สูอาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับสักการะบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึก
ภาพเจดียหาชั้นหน่ึงคู	สวนหยอมที่มีสระน้ําขนาดใหญ	รวมทั้งบริเวณสําหรับเลี้ยงสัตว	ภายในกอสรางดวย
สถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย	โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบญี่ป ุนเอาไว	นําทานกราบนมัสการขอพรพระ
เพื่อสิริมงคล	ใหมีชีวิตที่ดีและยืนยาว	พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	YAKINIKU	BUFFET

ชวงบาย	
หลังอาหารกลางวันนําทานเดินทางเขาสู	โตเกียว	เมืองหลวง
นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบนมัสการขอพรจากองค	เจาแมกวนอิมทองคํา	ที่

เป็นทองสัมฤทธิ	์มีขนาดเล็กเพียง	5.5	เซนติเมตร	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต	และมีผูคนนิยมมากราบ
ไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร

โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก	แขวนอยู	เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ีหรืเพลิดเพลิน
กับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน	ทานจะได
เพลิดเพลิน	กับการชอปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ป ุน	ญี่ป ุน	Made	In	Japan	แทๆ	รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพ
ดี	มากมาย	อาทิ	รม,	หมวก,	รองเทา,	กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	ไดที่น่ี
หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)

แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว	ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ	สําหรับโต
เกียวสกายที	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	มีความสูงถึง	634	เมตร	ชนะแชมปเกาคือหอคอยแคน
ตันทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน	และหอซีเอ็น	ทาวเวอร	ในนครโทรอนโตของแคนาดา



จากน้ันนําทานเดินทางไป	โอไดบะ	ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ	ใหทานไดชอปป้ิงสิน
คาหลากหลายชนิดที่	หางไดเวอรซิตี้	ซึ่งภายในมีรานคา	รานอาหาร	และแหลงบันเทิงมากมาย	และถายรูป
กับกันดั้มตัวใหม	RX-0	Unicorn	ขนาดเทาของจริงโดยสรางขึน้มาตามอัตราสวน	1:1	เหมือนตัวเดิม	ทําใหมี
ความสูงถึง	19.7	เมตร	(ตัวเดิมสูง	18	เมตร)	และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่	24	กันยายน	2560

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่า	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิง
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก	จังหวัดคานากาวา	เมืองโออิโสะ	ไมควรพลาดประสบการณ

การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรในสไตลญีป่ ุนใหทานไดพักผอนอยาง
เต็มอิม่	ซึง่ชาวญีป่ ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปลัง่
ทีพ่ัก	Oiso	Prince	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	โรงแรมหรูระดับ	4	ดาวริมทะเล

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	YAKINIKU	BUFFET

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด



สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี
โทษจับและปรับ
ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

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

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

	พักที่	Oiso	Prince	Hotel		หรือระดับใกลเคียงกัน	โรงแรมหรูระดับ	4	ดาวริมทะเล

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	วนอุทยานแหงชาติ	ฮาโกเน	สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม	โดยเป็นสวนหน่ึงของ

อุทยานแหงชาติ	ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึ	ที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลาก
สีสันที่เบงบานตลอดทั้งปี	ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย	รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ	ทะเลสาบอะชิ	และ	โอวาคุดานิ	ฮา
โกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหลงน้ําพุรอน	ที่แปลกไปกวาน้ันคือ	มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง	17	แหง
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฮาโกเน	ซึ่งตั้งอยูที่เชิงเขาฮาโกเนเรียบทะเลสาบอาชิ	เป็นศาลเจาในศาศนาชินโต

จุดเดนที่นักทองเที่ยวรูจักและคุนตากันดีคือ	เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญที่ตั้งอยูริมทะเลสาบอาชิ	ที่แสดงใหเห็น
เขตแดนของศาลเจา	ศาลเจาจะไมไดใหญโตเหมือนศาลเจาที่อื่นๆ	แตดวยความสวยงามและองคประกอบอื่นๆ
รอบศาลเจาไมวาจะเป็นทําเลที่ตั้ง	บรรยากาศโดยรอบทําใหที่น่ีดึงดูดนักทองเที่ยวใหขึน้มาสัการะบูชาไดเป็น
จํานวนมาก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	ชมบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขไหสุก

ดวยอุณหภูมิ	97	องศาเซลเซียส	ชิมไขดํา	ที่เชื่อกันวา	เมื่อกินไขดํา	1	ฟอง	จะทําใหมีอายุยืนยาว	ขึน้	7	ปี	อิสระให
ทานไดเลือกชมและซื้อ	สินคาพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อมากมาย	อาทิ	สบูดํา,	แชมพูดํา,โฟมลางหนาดํา	ซึ่งลวนเป็น
ผลิตภัณฑจากกํามะถันที่คนญี่ป ุนเชื่อวาบํารุงผิวพรรณและเสนผมใหดีรวมทั้ง	คิตตี้ไขดํา	ซึ่งเป็นโอท็อป	อยาง
หน่ึงของญี่ป ุน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	โกเท็มบะ	พรีเ่มีย่ม	เอาทเลท	Gotemba	Outet	ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบ

รนดเนมที่แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย	เชน	MK	MICHEL
KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA	ROWLEY,DIFFUSIONE	TESSILE	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาไฮไซ	BALLY,
PRADA,	GUCCI,	DIESEL,TUMI,GAP,	ARMANYฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอยาง	TAG
HEUER,AGETE,	S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINESฯลฯรองเทาแฟชั่นHUSH	PUPPIES,SCOTCH
GRAIN,SKECHERS,	HOGAN	ฯลฯ	หรือเลือกซื้อสินคาสําหรับคุณหนู	AIGLE,	BANDAI	ASOBI,	HAKKA	KIDS
และสินคาอื่นๆอีกมากมาย
สมควรแกเวลาเวลานําทานเขาสูทีพ่ัก

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

สไตลญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง
ทีพ่ัก:	Route	Inn	Kawagujiko	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	โรงแรมริมทะเลวาบคาวากูจิโกะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

ถูกซอนอยูในป าลึก	จะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ	มีตะเกียง
แขวนเรียงรายอยูตลอดทางระหวางทางเดิน	มีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู
ทามกลางตนไมใหญ



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	พรอมขาปูยักษไมอั้น!!!
	พักที่	Route	Inn	Kawagujiko	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานไปชม	สวนโออิชิ	ปารค	(Oishi	Park)	เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ	(Mt.Fuji)ทีส่วยทีสุ่ดจุดหน่ึงที่นัก

ทองเที่ยวนิยมมาถายภาพเป็นที่ระลึก	ตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ่ังเหนือ	(Lake	Kawaguchiko)	ที่น่ีเป็น
ที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวญี่ป ุนซึ่งมาพักผอนตากอากาศ	ชมวิว	ดื่มดํ่ ากับความงามของทิวทัศน	ในวันที่อากาศ
แจมใสสวนแหงน้ีจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดเกือบทั้งลูกซึ่งสวยงามมาก
จากน้ันนําทานเดินทางสู	โอชิโนะฮัคไค	หรือหมูบานน้ําใส	บอน้ําที่แปดในโอชิโนะ	ที่เกิดจากการละลายของ

หิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา	1,200	ปี	ที่ใชเวลาอันยาวนาน	ในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไป
ยังบอน้ําแตละบอน้ํา	ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก	ในปี	1985	สถานที่แห	งน้ียังไดถูก



เลือกใหเป็น	1	ใน	100	อันดับ	แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ป ุนอีกดวย	อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชม
ดอกไมและวิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส	ใหทานไดเพลิดเพลิน	กับบรรยากาศ	พรอม	ชม	และเลือก
ซื้อสินคาพื้นเมือง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ริมทะเลสาบคาวากูจิโกะเพื่อทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่	Experience	Earthquake	พิพิธภัณฑแผนดิน

ไหว	ทานจะไดทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และสนุกสานในการ
เรียนรูประสบการณ	ในหองจําลองแบบตางๆ
จากน้ันใหทาน	เลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เค	รื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา

โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามินบํารุงรางกาย	และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนัก
วิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	โตเกียว	นําทานชอปป้ิง	ยานชินจูกุ	ยานชอปป้ิงชั้นนําของชาวญี่ป ุนที่ถือวาเป็น

แหลงอัพเดทเทรนดของชาวปลาดิบ	เป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน	เชิญทานเลือก
ชมและซื้อ	สินคามากมาย	อาทิเชน	เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูป,	MP-3,	คอมพิวเตอร,	Note	Book,	นาฬิกา,
เสื้อผา	และเครื่องสําอาง	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย	และที่จะขาดไมไดเลยก็	คือ
ราน	100เยน(อยูตึกPEPEชั้น8)	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา	100	เยน	เทากันหมด	ที่ทานสามารถเลือก
ซื้อเป็นของฝากกลับบานได	ในราคาที่สบายกระเปา
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก	ยานนาริตะ
ทีพ่ัก:	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

สวน	Oishi	Park	ซึ่งอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ	เป็นจุดชมวิวที่
สามารถมองขามทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา	ที่น่ี
เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวญี่ป ุนซึ่งมาพักผอนตากอากาศ	ชมวิวแบบชิวๆ
ดื่มดํ่ ากับความงามของทิวทัศน

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

ทะเลสาบที่ใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง	5	ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ
และเป็นสถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ	ถือไดวาเป็นเสนที่
ใกลกับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุด	จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ	เป็นจุดชมความงาม
ของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

	รับประทานอาหารกลางวัน



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

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	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมืองโดย	สายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR291	**	ราคาทัวรยังไม

รวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
13.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

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.	บริการน้ําดื่มทานในวันทําทัวรเต็มวันวันละ1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของ

การเดินทาง	รวมจํานวน3ขวด
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	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
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

1.	ชําระเงินคาจองทัวร	ทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20	วันกอนวันเดินทาง
2.	**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-

กลับ*)	กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสง
พรอมยอดคงเหลือ**	

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ทีน่ัง่เป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่นั่งจะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร	หรือกอนเดิน
ทาง15วันเทานั้น	**	
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ัง
เน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง
ลวงหนาได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญ1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพัก
เดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระทีส่ายการบิน	Scoot	กําหนด	ทานละไมเกิน	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	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม	10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
ซื้อน้ําหนักเพิ่ม	15	กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม	20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท

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

และไม	เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทาง	บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	กรุณาจองตัว๋เผื่อเวลาอยางนอย	3-4ชั่วโมง	กอนเวลาบิน
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	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิกทัวร	เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได45วันกอนเดินทางเทาน้ัน	แตกรณี
พีเรียดที่เดินทางน้ันๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน	และ	พีเรียด
ราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืนเงินได
ทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียก
รองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


