


1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	-	ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ	-	ริงกุ
พรีเมียม	เอาทเล็ท

N	Gate
HOTEL
หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

2 เมืองโอซากา	-	ปราสาทโอซากา	-	เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาเฮยอัน	-	พิธีชงชา
ญี่ป ุน	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	เมืองกิฟุ	-	อิออนมอลล	โอซากา

Hotel	Koyo
หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

3 รานซันซู	-	หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมืองเกา
ซันมาชิซูจิ	-	สะพานนาคาบาชิ	-	มัตสึโมโต	-	ปราสาทมัตสึโมโตะ	-	ขาปูยักษ	-
ออนเซน

Ike	no	Taira
Shirakaba
Kogen
Onsen	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

4
ยะมะนะชิ	(Yamanashi)	-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ	-
พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	มหานครโตเกียว	-	วัด
เซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-
โตเกียวสกายทรี	-	ยานชินจูกุ

HEIDISTAR
HOTEL
หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

5 วัดนาริตะ	-	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	-	ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง -

28	ก.ย.	61	-	2	ต.ค.	61 ฿28,888	
฿24,888

฿28,888	
฿24,888

฿28,888	
฿24,888 ฿9,500



เชา

06.30น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชัน้3	ประตู	6
เคานเตอร	6	สายการบิน	Scoot	เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง
09.35น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR866

*ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

บาย

16.45น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	โอซากา	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับเวลาของ
ทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	สําคัญ!!!	ประเทศ
ญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับ
และปรับ
นําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทางไป	ริงกุ	พรีเมีย่ม	เอาทเลท	Rinku	Premium	Outlets	แหลงชอปป้ิงชื่อดัง

อีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ	เพียบพรอมไปดวยรานคา
และรานแบรนดเนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากตางประเทศ	ใหทานไดชอปป้ิงตามอัธยาศัย

คํ่า

อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก
ที่พัก:	N	Gate	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย	(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะ

ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา

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

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับเวลาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย

	N	Gate	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานขึน้รถปรับอากาศเดินทาง	เมืองโอซากา
เดินทางสู	ปราสาทโอซากา	เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา	และถูกประกาศใหเป็นสมบัติของ

ชาติอีกดวย	ปราสาทโอซากาปัจจุบันสูง	55	เมตร	มี	5	สวน	8	ชั้น	เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัว
ปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงาม	(ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณดานนอก)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุน	ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา	1,000	ปี	ซึ่งใน

อดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และการปกครองเป็นอยางมาก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	ชาบู	บุฟเฟต
นําทานเดินทางไปชม	ศาลเจาเฮอัน	(Heian	Shrine)	เป็นศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดด

เดนจากศาลเจาอื่นๆของญี่ป ุนโดยสรางขึน้เพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ	(Emperor	Kammu)	และจักรพรรดิโ์ค
เมอิ	(Emperor	Komei)	ซึ่งเป็นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต	อาคารหลักของศาลเจาน้ี	มี
ตนแบบมาจากอาคารเดิมที่อยูในพระราชวังสมัยยุคเฮอันซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริง
จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ	พิธีชงชาแบบญีป่ ุน	ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญี่ป ุน
นําทานเดินทางไปชม	ศาลเจาฟูชิมิ	อินาริ	Fushimi	Inari	Shrine	ชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็น

สัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4
กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHAที่ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตู
เพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนาจน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	กิฟุ	เมืองโอกากิ	นําทานเดินทางสู	หางอิออนมอลล	ใหทานไดเลือกซื้อ

สินคา	เครื่องใช	ของใชตางๆหรือเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

คํ่า

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พัก



ที่พัก:	Hotel	Koyo	หรือระดับใกลเคียงกัน	(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7
วันกอนวันเดินทาง)	(อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพักเมืองใกลเคียง	เชน	นาโกยา)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนู	ชาบู	บุฟเฟต

สรางเพื่อเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ	1100
ปี	ประตูศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบ
กับพื้นที่วางที่ลอมรอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็นสีแดงสด
ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยางยิ่งกับสิ่งที่เห็น

พิธีชงชาญี่ป ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศญี่ป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุ
นทรีย	ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา	นับตั้งแตประมาณ
ศตวรรษที่	14	ตนฉบับของพิธีชงชา	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของ
การจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่
ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร



อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพักเมืองใกลเคียง	เชน	นาโกยา

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด	ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ป ุนในสมัยเซงโงะกุ	กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ	เชน	โอดะ	โนะบุนะงะ	ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ	ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ป ุน

เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกล
กับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน

	Hotel	Koyo	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู	รานมีดซันชู	Hamonoya	Sanshu	สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด	ๆ	สําหรับที่รานซันชูน้ีมี

เครื่องใชของมีคมตาง	ๆ	มากมายไมวาจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน	หรือจะเป็นกรรไกรตัดเล็บที่ผู
มาเยือนนิยมซื้อกลับเน่ืองจากความคมและคุณภาพที่ดีและยังมีกรรไกรหลากหลายขนาดดวย	อิสระใหทาน
เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	(Shirakawa-go)	ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกภายในหมูบานที่สวยงามและเป็นแบบญี่ป ุนแทดั้งเดิมน้ันมีเสนหดึงดูดใหนักทอง
เที่ยวทั้งในและตางประเทศ	ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึน้โดยไมไดใชตะปู	อีกทั้งวัสดุอุปกรณในการกอสราง
ตางๆ	ลวนแตมาจากวัสดุจากธรรมชาติ	อยางตนหญาที่ปลูกไวเพื่อนํามาใชมุงเป็นหลังคาขนาดหนาแตยังคง
ความแข็งแรง	จนสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดเป็นอยางดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูแบบเซตญี่ป ุน
นําทานชม	ทาคายามาจินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคา

ยามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของ
โชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ	(ทัวรนําชมดานอก)
จากน้ันนําทานเดิมชม	หมูบาน	Little	Kyoto	หรือ	เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ	Sanmachi-Suji	ซึ่งเป็น

หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา	300	ปีกอน	ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดิน
เที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย	ใหทานไดเก็บ
เกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย	ทานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวย	หรือ
ถายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ	Nakabashi	Bridge
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองมัตสึโมโต



นําทานแวะถายรูป	ปราสาทมัตสึโมโต	หรือปราสาทอีกาดํา	(ทัวรนําชมถายรูปดานนอก)	เป็นปราสาทไม
ที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุนและไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดํา
และสีขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป
ญี่ป ุน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักแรม

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่าที่หองอาหาร	บุฟเฟตขาปูยักษ
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	สัมผัสวัฒนธรรม	การอาบน้ําแรออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรในสไตล

ญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	ระบบการหมุนเวียน
ของเลือดดีขึน้	การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ	และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี	พรอมทั้งบํารุงผิว
พรรณใหเปลงปลั่ง
ที่พัก:	Ike	no	Taira	Shirakaba	Kogen	Onsen	หรือระดับใกลเคียงกัน	(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะ

ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

รานซันชู	หรือ	Hamonoyasan	สถานที่ที่ผลิตมีดไดคมสุด	ๆ	อีกทั้งยังเป็นเมือง
ที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญี่ป ุนอยางดาบเซกิ	สําหรับที่รานซันชูน้ีมีเครื่องใช
ของมีคมตาง	ๆ	มากมายกวา	3,000	ชิ้น

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูแบบเซตญี่ป ุน

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

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



ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง

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

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม	บุฟเฟตขาปูยักษ

	Ike	no	Taira	Shirakaba	Kogen	Onsen	หรือระดับใกลเคียงกัน

ขาปูยักษ	(King	crab)	ไฮไลท	'ขาปูยักษ'	ที่มีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย
หวาน	เน้ือแนน	ใหทานไดลื้มลอง

การแชน้ําแร	ธรรมชาติของทางโรงแรม	ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็บชา	โรค
กระดูก	ฯลฯ	ใหทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม	ซึ่งจะแยก
สระชายและหญิง	การแชน้ําแรสระรวม	สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางไป	จังหวัดยามานาซิ	ยานภูเขาไฟฟูจิ
เดินทางไปยัง	หมูบานโอชิโนะ	ฮักไก	(Oshino	Hakkai	Village)	เป็นหมูบานเล็กๆ	ประกอบดวยบอน้ํา	8	บอ

ในโอชิโนะ	ตั้งอยูระหวางทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ	สถานที่แหงน้ียังไดถูกเลือกใหเป็น	1
ใน	100	อันดับ	แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ป ุนอีกดวย	อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมและวิว
ของภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส	ใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศ	พรอมชมและเลือกซื้อสินคาพื้น
เมือง
จากน้ันนําทานเดินทางไป	ทะเลสาบคาวากูจิโกะ	เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน	เมนู	Japanese	set
นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหม	พิธีชงชาแบบญีป่ ุน	ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียม

ญี่ป ุน	และทานสามารถเลือกซื้อชารสชาติตางๆและสินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ี
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสู	กรุงโตเกียว
นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบนมัสการขอพรจากองคเจาแมกวนอิมทองคําที่

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

โคมไฟที่ใหญที่สุดในโลก	แขวนอยูเลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี
หรือเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมาย	ทานจะได

เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ป ุน	Made	In	Japan	แทๆ	รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพดี
มากมาย	อาทิ	รม,	หมวก,	รองเทา,	กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	ไดที่น่ี
หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)	ได

ตามอัธยาศัย	แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว	ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซา
กุซะ
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงยานชินจูกุ	ยานชอปป้ิงชั้นนําของชาวญี่ป ุนที่ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดใหมๆเป็น

ยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน	เชิญทานเลือกชมและซื้อสินคามากมายกับสินคาที่ราคา
คอนขางถูกกวาเมืองไทย	และที่จะขาดไมไดเลยก็	คือ	ราน	100เยน	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา	100
เยนเทากันหมด	ที่ทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบานได
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย	ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆ	จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสู

ที่พักยานนาริตะ

คํ่า

ที่พัก:	HEIDISTAR	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัด
หมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเขตอยูญี่ป ุนที่อยูในภูมิภาคชูบุซึ่งหอมลอมไปดวยภูเขาสูงมากมายรวมถึง
ภูเขาไฟฟูจิ



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	ณ	รานอาหาร	เมนู	Japanese	set

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด



อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

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

	HEIDISTAR	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดนาริตะ	วัดน้ีเป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต	มีทางเดินบันได

ขึน้สูอาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับสักการบูชาภายในวัดทานสามรถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหน่ึงคู	สวนหยอมที่
มีสระน้ําขนาดใหญ	รวมทั้งบริเวณสําหรับเลี้ยงสัตว	นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อสิริมงคล	ใหมีชีวิตที่ดี
และยืนยาว	พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินคาพื้นเมือง
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

บาย

13.55	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมืองโดย	สายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที	่XW101	*	ราคาทัวรยัง
ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

คํ่า

18.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

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

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
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	30	ทาน	
ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง	
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ	
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การนัด

หยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ	
บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจากการ

โจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง	
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ

ตกลงตางๆ	ทั้งหมด	
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม	
การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก		โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

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

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได	
มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน	
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ	
กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิใน

การจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	
สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจทําให

เวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง		โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิเชน

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

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด		นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน	
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ	
	

ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน	



**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือ
พรอมยอดคงเหลือ**	
	

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน	ที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน	กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนา
เคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง

**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ัง	(อัพไดแค	Stretch/Long	leg	)	จะตองดําเนินการแจง
พรอมจองทัวร	หรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน**	
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)
**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ังเน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ัง	Scoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมรับสั่งจองลวง
หนา

2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple
จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได

**กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หอง
พักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	

3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเปา	สัมภาระที่สายการบิน	NokScootและScoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคา

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ	ตัว๋กรุปทัวรไมรวมประกันกระเปาเดิน
ทาง

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม	กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-				ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
-				ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท

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	4,000	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

	

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุ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	และเขาขายคุณสมบัติการพํานัก

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	การ
จราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน		เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน้	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้โดยจะแจงให

ทราบลวงหนา
การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง30ทาน	

-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน	
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10
วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง
บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	

เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดิน
ทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถา
ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคา
บริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


