
#8825 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว นิคโก 5 วัน 3 คืน ศาลเจานิกโกโท
โชกู เขาโอวาคุดานิ ลองเรือทะเลสาบอาชิ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โตเกียว นิคโก อุทยานแหงชาติฮาโกเน ลองเรือทะเลสาบอาชิ เขาโอวา
คุดานิ ชิมไขดํา โอชิโนะฮักไก พิธีชงชาแบบญี่ปุน วัดอาซากุสะ ชอปปงชินจูกุ
ทะเลสาบซูเซ็นจิ นํ้าตกเคกอน ศาลเจาโทโชกุ รานดองกิโฮเต อิออนนาริตะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน - ลองเรือโจรสลัด -
หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ - ยะมะนะชิ (Yamanashi) - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน   

Alexander Hotel
&amp; Resort
Yamanakako หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิธีชงชาญ่ีป ุน - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุ
สะ - ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี -
ยานชินจูกุ

  
The Hedistar Hotel
Narita หรือเทียบเทา

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

The Hedistar Hotel
Narita หรือเทียบเทา

5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

20 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 ฿28,900 ฿28,900 ฿28,900 ฿8,500



วันท่ี 1 สนามบินดอนเมือง

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน -
ลองเรือโจรสลัด - หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ - ยะมะนะชิ
(Yamanashi) - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซน

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม)

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชัน้ 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

23.55 น. นําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ600

 

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!!ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวกเน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะ
มีโทษจับและปรับ

จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ เดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมโดยเป็นสวน
หน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึ ท่ีผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติ และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันท่ี
เบงบานตลอดทัง้ปี ทิวทัศนท่ีสวยงามหลากหลาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Nabe Set

บาย

นําทาน ลองเรือโจรสลัด ท่ีทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสทานจะไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

นําทานเดินทางสู หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขไหสุก ดวยอุณหภูมิ 97 องศา
เซลเซียส ทานสามารถลิม้ลองชิมไขดํา ท่ีเชื่อกันวา เมื่อกินไขดํา 1 ฟอง จะทําใหมีอายุยืนยาว ขึน้ 7 ปี

อิสระใหทานไดเลือกชมและซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ีขึน้ชื่อมากมาย อาทิ สบูดํา,แชมพูดํา,โฟมลางหนาดํา ซ่ึงลวนเป็นผลิตภัณฑ
จากกํามะถันท่ีคนญ่ีป ุนเชื่อวาบํารุงผิวพรรณและเสนผมใหดีรวมทัง้ คิตตีไ้ขดํา ซ่ึงเป็นโอท็อปอยางหน่ึงของญ่ีป ุน

่



สมควรแกเวลานําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา พรอมขาปูยักษไมอัน้!!!

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญ่ีป ุน ซ่ึงชาว
ญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่องโรคภัยไขเจ็บและทําใหผิวพรรณเปลงปล่ัง

ท่ีพัก: Alexander Hotel & Resort Yamanakako หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน

 เชา

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ ทําใหมีทัศนียภาพ วิว ทิวทัศนงดงาม ราวกับภาพวาด ซ่ึงจะมองเห็น
ไดจากสองขางทาง ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ มองเห็นความใสของน้ําในทะเลสาบ ท่ีสําคัญ
มีภูเขาไฟฟูจิ ตระหงานงํา้อยูเบื้องหลัง สามารถลองเรือโจรสลัดเพ่ือชมวิวธรรมชาติบนทอง
ทะเลสาบได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Nabe Set

ลองเรือโจรสลัด

หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ

ยะมะนะชิ (Yamanashi)

 บาย

เสนทางการเดินเรือจะว่ิงวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-
ko – Hakonemachi โดยเรือจะว่ิงวนเป็นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที
ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับ
ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เป็นภูเขาไฟในญ่ีป ุนท่ียังคุกรุนอยู มีบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขใหสุกได มีจุดเดนท่ี
ไขท่ีตมจะกลายเป็นสีดํา เชื่อวากินไข 1 ฟองจะอายุยืน 7 ปี การเดินทางใชกระเชาของฮา
โกเน

เป็นเขตอยูญ่ีป ุนท่ีอยูในภูมิภาคชูบุซ่ึงหอมลอมไปดวยภูเขาสูงมากมายรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตู
ฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกาย
ทรี - ยานชินจูกุ - พิพิธภัณฑแผนดินไหว

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญ !!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวกเน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

บุฟเฟตปูยักษ

ออนเซน

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนูขาปูยักษไมอัน้

 Alexander Hotel &amp; Resort Yamanakako หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอัน้

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู โอชิโนะฮักไก บอน้ําท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา
1,200 ปี ท่ีใชเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ้ืนดินและซึมซาบไปยังบอน้ําแตละบอน้ํา ดังน้ันน้ําท่ีอยูในบอจะเป็นน้ําท่ีใส
สะอาด และสดชื่นมาก สถานท่ีแหงน้ียังไดถูกเลือกใหเป็น 1 ใน 100 อันดับ แหลงน้ําจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของญ่ีป ุนอีกดวย
ใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศ พรอม ชม และเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง

จากน้ัน นําทานสัมผัสประสบการณ พิธีชงชาแบบญ่ีป ุน ใหทานไดทดลองชงชาดวยตัวทานเองและอิสระใหทานไดเลือกซ้ือ
สินคาราคาถูกตามอัธยาศัย บริเวณดานหลังของรานทานสามารถชมวิวทิวทัศนของทะเลสาบคาวากูจิโกะและมีภูเขาฟูจิอยูเบื้อง
หลังไดอีกดวย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู Sukiyaki Set

บาย

นําทานเดินทางสู เมืองหลวงโตเกียว

เดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแมกวนอิมทองคํา ท่ีเป็นทองสัมฤทธิ ์มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดใน ภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคล
ตลอดทัง้ปี

ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ
ท่ีสุดในโลก แขวนอยู เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ี

้ ่ ่ ่ ่



หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ี มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของ
ขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขาย ขนมท่ีคนญ่ีป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง
ของฝากท่ีเป็นแบบญ่ีป ุน

หากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหม
ของมหานครโตเกียว ท่ีทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ

จากน้ันนําทาน ชอปป้ิงยานชินจูก ุและรานดิวตีฟ้รี ใหทานเลือกซ่ือสินคาปลอดภาษีราคาถูก ชินจูกุยานรวมเสนหทุกอยาง
เป็นแหลงรวมรานกินด่ืมและรานอาหารทุกระดับ และแหลงทองเท่ียวขึน้ชื่อขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว ศูนยรวมแฟชัน่
เกๆ เทหๆของวัยรุนเป็นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ใหทานเลือกชมและ
ซ้ือสินคามากมาย ท่ีราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย

และภายในยังมีราน100เยน (อยูตึกPEPE ชัน้ 8) ซ่ึงสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 100 เยน เทากันหมด หรือเป็นราน
ดองกี ้ท่ีขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะเป็นรานมัตสึโมโตท่ีรวมสินคา เครื่อองใชเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑของใชไวอยาง
หลากหลาย ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆท่ียานชินจูกุ เชนรานราเมง รานซูชิจานหมุน และรานอ
รอยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ

ค่ํา

ถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักยานนาริตะ

ท่ีพัก The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5วันกอนวันเดินทาง)

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําทัง้หมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชัน้ของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติทัง้ 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังน้ันคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Sukiyaki Set

มหานครโตเกียว บาย

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 นิกโก - น้ําตกเคงอน - ทะเลสาบซูเซ็นจิ - ศาลเจาโทโชกุ - เมือง
นาริตะ - อิออนนาริตะ

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

ยานชินจูกุ

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็น
สัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมทัง้มีอควอเรียมอยูในน้ัน

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

เดินทางไป นิกโก เมืองท่ีมีชื่อเสียงมากในดานแหลงพักผอนหยอนใจท่ีสวยงามโดยเฉพาะชวงใบไมเปล่ียนสีและยังคง
วัฒนธรรมในแบบด่ังเดิม ระหวางทางเชิญทานเพลินตาและด่ืมด่ํากับทัศนียภาพอันงดงามตามธรรมชาติสลับกับวิถีชีวิตความเป็น
อยูในแบบฉบับของชาวบาน

เดินทางผาน ถนนสายอิโระฮะซะกะ Irohazaka เป็นถนนเลนคูท่ีใหเดินรถทางเดียวทัง้ขาขึน้และขาลง เสนทางว่ิงเป็นทาง
คดเค้ียวไปมาเชื่อมระหวางตัวเมืองนิก โก และทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) นับรวมตลอดสายแลวมีทางโคงทัง้หมดมาก
ถึง 48 โคง เป็นเสนทางขับรถเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพสวยงามนาประทับใจเป็นอยางมาก

เดินทางสู ทะเลสาบชูเซนจิ ซ่ึงเกิด จากการระเบิดของภูเขาไฟ นันไท ทําใหลาวาไหลมาปิดทางเขาออกของน้ําจากแมน้ํา ไดวะ
ทําใหเกิดเป็นทะเลสาบขึน้ ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ แมกไมสีเขียวตัดกับฟาสีครามและพ้ืนน้ําสีฟาจะทําใหทาน
ประทับใจมิรูลืม

เดินทางไปความงามของ น้ําตกเคกอน Kegon Waterfall น้ําตกท่ีใหญและยาวท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน มีความสูงเกือบ
100 เมตร เป็นหน่ึงใน3 น้ําตกท่ีสวยงามท่ีสุดของญ่ีป ุน ปละยังมีจุดชมวิว (คาทัวรไมรวมคาลิฟทประมาณ 550 เยน) ท่ีทาน
สามารถด่ืมด่ํากับภาพของน้ําตกแหงน้ีไดอยางงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายน้ําท่ีเย็นชื่นฉ่ํา อิสระใหทานไดเลือกหามุมเก็บ
ภาพความงามท่ีประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือก ชมและซ้ือสินคาพ้ืนเมืองท่ีขึน้ชื่อในเขตน้ีไดตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Tobanyaki

บาย

เดินทางสูบริเวณโซนมรดกโลก อิสระใหทานเดินทางชมและถายรูปตามอัธยาศัย หรือทานสามารถเขาชมภายใน ศาลเจาโท
โชกุ (คาทัวรไมรวมคาเขาชมทานละ 1,300 เยน) เป็นศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะท่ีโดงดังในอดีต และยังเป็น สุสานของโชกุน
โทกุงาวะ อิเอยะสุ โชกุนผูพลิกผันชะตาชีวิตของชาวญ่ีป ุนพรอมสักการะขอพร เพ่ือความเป็นสิริมงคลแกลูกหลานจากเทพเจา ผู
คุมครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเล่ือมใส

จุดเดนของศาลเจาแหงน้ีก็คือ ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) แสนสวยท่ีเพ่ิงเสร็จสิน้การบูรณะปฏิสังขรณครัง้ใหญไป
ในปีน้ี รูปแกะสลักหลากสีสันบนบานประตูน้ันสวยงามนาชมเป็นอยางมาก มีระเบียงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทาง
ฝ่ังซายและขวาของประตู ซ่ึงประดับดวยรูปแกะสลักนกและดอกไมมากมาย และยังจะไดเห็นรูปแกะสลักลิงสามตัวมิซะรุ
(Mizaru) (The Three Wise Monkeys) ท่ีสื่อถึงการไมดู ไมพูด และไมฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-
neko) (Sleeping Cat) อีกดวย ทานสามารถเขาชมภายในศาลเจาโทโชกุได (คาทัวรไมรวมคาเขาชมประมาณ 1,300 เยน)

จากน้ันนําทานเดินทางกลับนาริตะ ระหวางทางแวะใหทานระหวางทางแวะใหทานชอปป้ิงรานดองกิโฮเต Don Quijote
Narita และหางอิออนนาริตะ ซ้ือของฝากสินคาราคาถูกตามอัธยาศัย (อาหารเย็นตามอัธยาศัย)

 
ค่ํา

พัก The Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง)

นิกโก
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็ก ๆ ท่ีคอนขางเงียบสงบ แตมีความสําคัญในประวัติศาสตรของญ่ีป ุน และ
เป็นสถานท่ีทองเท่ียวญ่ีป ุน ท่ีเป็นท่ีนิยมเป็นอยางมาก เพราะเป็นพ้ืนท่ีของครอบครัวใน
ตระกูลโทกุกาวา โดยเฉพาะโขกุนอิเอยะสุ โทกุกาวา ผูสรางเมืองเอโดะใหเป็นเมืองหลวง
แหงใหม ( โตเกียว ) มาจนถึงปัจจุบันน้ี อัฐฐิของโชกุนทานน้ีก็ยังบรรจุท่ีสุสาน ภายใน
บริเวณศาลเจาโทโชกุท่ีย่ิงใหญ สวยงามดวยผลงานศิลปะท่ีแปลกตา สลับซับซอน



 หมายเหตุ น้ําตกเคกอน คาทัวรไมรวมคาลงลิฟทสูจุดชมวิว550เยน

ศาลเจาโทโชกุคาทัวรไมรวมคาเขาชมทานละ 1,300 เยน

อาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง

ทะเลสาบซูเซ็นจิ

นํ้าตกเคงอน

อยูท่ีตีนของภูเขาศักดิส์ิทธินั์นไต ในเมืองนิโก ซ่ึงเมื่อภูเขาไฟระเบิก ลาวาไหลมาบังทาง
และกลายทะเลสาบน้ี

เป็นน้ําตกท่ีไดเกิดขึน้เมื่อลาวาไหลมากระทบแมน้ําไดยา และทําใหเกิดน้ําตกอีก 12แหง
ซ่ึงน้ําตกแหงน้ีน้ันสวยท่ีสุดและมีความสูงถึง97เมตร และคนนิยมมาดูชวงฤดูใบไม
เปล่ียนสี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Tobanyaki

ศาลเจาโทโชกุ

เมืองนาริตะ

อิออนนาริตะ

 บาย

ศาลเจาโทโชกุ ถูกสรางขึน้เพ่ืออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวางของภาคตะวันออก ในตอน
แรกน้ันบริเวณศาลเจาแหงน้ีถูกใชเป็นสถานท่ีสําหรับฝ่ังศพ ตอมาจึงก็มีการสรางอาคาร
และขนายศาลเจาเพ่ิมเติมจนมีขนาดใหญอยางท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารตางๆของศาลเจา
น้ันมีการตกแตงไวอยางสวยงาม และสรางอยูภายในปาเขาจึงทําใหมีบรรยากาศท่ีผอน
คลาย

เป็นเมืองท่ีตัง้อยูในภูมิภาคชิบะ เป็นสถานท่ีตัง้ของสนามบินนานาชาตินาริตะ

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

 หมายเหตุ *ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินนาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.15 น. เหินฟาสู สนามบินดอนเมืองโดย สายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ601

บาย

14.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ี
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็น
สนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน

 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา
8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได
และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

่ ่



18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ

19. การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง30ทาน 
- ขอสงจอยทัวรใหกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน 
- หรือขอเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วันกอนวันเดินทาง 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ  
**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 
- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 
- เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม

7. คาประกันกระเปาเดินทาง 

8. คาทิปไกดรวมคนขับรถทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

 

วีซา

่ ่



รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ากวา 6 เดือน

 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด

ชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวง
เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีป ุน เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เป็นหลัก เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการ
ปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
กรณีอัตราแลกเปล่ียนเงินเยนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึน้โดยจะแจงใหทราบลวงหนา

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน) ทางผู
จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน หรือขอคืนเงินไดทุก

กรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณี
ใดๆทัง้สิน้


