
#9687 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 5 วัน 3 คืน หมูบานโอชิโนะฮักไก
ชมทุงดอกพิงคมอสที่หมูบานเยอรมัน บิน TR
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ ผานชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเชาคาชิคาชิ โก
เท็มบะเอาตเลต ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) พิธีชงชาญี่ปุน หมูบานโอชิโนะฮักไก ทุงพิงค
มอส ชอปปงชินจูกุ วัดนาริตะซัง เมืองซาวาระ สะพานจาจา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟาคํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ -
กระเชา คาชิ คาชิ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอาทเล็ต - ขาปูยักษ - ออนเซน

  

FUJI SUN
RESORT
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญ่ีป ุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ชิบะซากุระฟูจิ - ยานชินจูกุ   

NARITA
HEDISTAR
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 วัดนาริตะ - เมืองเกาซาวาระ - สะพานจาจา - หมูบานเยอรมัน   

TENDER
VILLA
KUJUKURI
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

9 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ -
ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - กระเชา คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ
พรีเม่ียมเอาทเล็ต - ขาปูยักษ - ออนเซน

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน SCOOT ใชเครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก.ตอทาน (หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจายเพ่ิม)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 6 เคานเตอร 6 สายการ
บินสกูต (SCOOT) เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

00.45 น. เหินฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี TR868 (ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาท่ีญ่ีป ุน
เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว

นําทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดท่ีไดชื่อวาเป็นวัดท่ีมีความศักดิส์ิทธิ ์และไดรับความเคารพนับถือ
มากท่ีสุดแหงหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําท่ีศักดิส์ิทธิ ์ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมักจะมีผูคน
มากราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยักษท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลก
ดวยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาท่ีอยูดานหนาสุดของวัด ท่ีมีชื่อวา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตู
เขาสูตัววิหารท่ีประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีชื่อวา ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของรานคาขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึก

่ ่ ้



ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโต
เกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึน้หอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ทิวทัศนของ “หอคอยโต
เกียวสกายทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนาสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาท่ีเต็มไปดวยกล่ินอายแบบเมืองเกาของ
เอะโดะ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็นจุดชมวิวฟูจิท่ีสวยท่ีสุดแหงหน่ึง

นําทานขึน้ กระเชาลอยฟา คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเชาท่ีจะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพ่ือชมความ
สวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิดใหบริการทุกวันตลอดทัง้ปี (อาจมีการงดใหบริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
เชน สภาพอากาศไมเอ้ืออํานวย) เพียงไมกี่นาทีถึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาท่ีมีความสูง 1,075 เมตร ทานสามารถชม
ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได และในวันท่ีอากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป
ญ่ีป ุนทางตอนใต

จากน้ันนําเดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมท่ีแหลงรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญ่ีป ุนโกอินเตอรมากมาย ใหทานไดเดินเลนเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย ไดเวลานําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

พักท่ี FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทา

จากน้ันใหทานไดผอนคลายกับการ แชน้ําแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ

มหานครโตเกียว

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

 เชา

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

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



ประตูฟาคํารณ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โตเกียวสกายทรี

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ

กระเชา คาชิ คาชิ

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต

 บาย

ทะเลสาบท่ีใหญเป็นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ท่ีอยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็น
สถานท่ีสวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็นเสนท่ีใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากท่ีสุด จนเรียกไดวาเป็นประตูสูฟูจิ เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

เป็นกระเชาท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ ใชเวลาขึน้เขาประมาณ ครึ่งชัว่โมง ซ่ึงจะออก
ทุกๆ 5-10 นาที ณ ภูเขาเท็นโจ อีกหน่ึงจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอีกแหงหน่ึง

เป็นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญ่ีป ุน และแบรนดเนมชัน้นําระดับโลกมาไวดวย
กันท่ีน่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ท่ีเชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นับวาเป็นเอาทเลทท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน เป็นสถานท่ีท่ี
ใหคุณชอปป้ิงไดอยางไมรูจบ และเต็มอ่ิมไปกับสุดยอดวิวทิวทัศนของภูเขาฟูจิ แคสถานท่ี
ตัง้ก็ดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวไดเป็นอยางดี

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ชิบะซากุระ
โตเกียว - ยานชินจูกุ

สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

ขาปูยักษ

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ

 FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทา

ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เน้ือแนน ใหทานไดล้ืมลอง

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่อง
ความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ทัง้ยังเป็นจุดมุงหมายของ
นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเยือนญ่ีป ุนตลอดทุกฤดูกาล

นําทานขึน้สู ชัน้ท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือ ทางขึน้ปิด) ท่ีทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับ
ใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย

จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนน้ัน มี
ขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น
อยางมาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปิดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย และจากน้ันใหทานได
อิสระเลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีเป็นจุดทองเท่ียวสําคัญอีกสถานท่ีหน่ึง
โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพ้ืนหลังสีฟา และใบไมเปล่ียนสี สีเหลือง แดง สม เป็นภาพท่ีสวยงามมาก นอกจากน้ียังมีราน
อาหาร รานจําหนายของท่ีระลึก และซุมรอบๆบอ ท่ีขายทัง้ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑทองถิ่นอ่ืนๆ อิสระให
ทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซ้ือของท่ีระลึกตาม

นําทานชม ทุงดอกพิงคมอส ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ สวนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียว
แทนดูคลายตนหญา คําวาชิบะ หมายถึงตนหญา ดังน้ันจึงเรียกกันวา ชิบะซากุระ (Shibazakura) แปลวา ซากุระตนหญา นํา

่ ่ ่



ทานเดินชมตนชิบะซากุระท่ีมีอยูอยูนับแสนตน ปลูกอยูบริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซ่ึงมีจํานวนมากท่ีสุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรม
หลากสี ทัง้สีขาว สีชมพู และสีแดงซ่ึงสีของดอกจะเขมขึน้ตามอายุท่ีปลูก ใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย (ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมน้ัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

จากน้ันนําทานสู ยานชอปป้ิงชินจุก ุใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟา กลองถาย
รูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชัน่
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางย่ีหอดังของญ่ีป ุนไมวาจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ อีกมากมาย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา 

ภูเขาไฟฟูจิ

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตัง้แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

ชิบะซากุระฟูจิ

 บาย

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

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึน้ในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซ่ึงแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันท่ี
แตกตางกัน เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันท่ีอากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 วัดนาริตะ - เมืองเกาซาวาระ - สะพานจาจา - หมูบานเยอรมัน

ขอสงวนสิทธิไ์มขึน้ภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีท่ีอากาศไมเอ้ืออํานวย หรือทางขึน้ปิด

ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมน้ัน ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ

ขอสงวนสิทธิ ์ปรับไปสวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะแทน ในกรณีดอกพิงคมอสไมบาน

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

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

 คํ่า  NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานสักการะสิ่งศักดิส์ิทธิ ์ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดพุทธเกาแกขนาด
ใหญ ท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ สรางขึน้ในปี 940 ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ีหลาก
หลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto มีชื่อวา Great Pagoda of Peace นอกจากน้ี
ยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรป

อีกดวยนําทานเดินทางสู เมืองซาวาระ เป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เคยเป็น
ศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผาน มีชื่อเรียกวา เอโดะนอย Little Edo ไดรับการ
รักษาและบูรณะท่ีอยูอาศัยแบบดัง้เดิม รานคาตางๆ และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ ระหวางคลองจะเชื่อมตอดวยสะพานหลายแหง

ไฮไลท!!! สะพานจาจา หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซ่ึงจะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานทัง้สองดานคลายน้ําตก ใกลๆกับสะพานจาจา
เป็นท่ีตัง้ของพิพิธภัณฑอิโนะทาดาทากะและบานพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผูท่ีบุกเบิกประเทศญ่ีป ุน สรางแผนท่ี
ท่ีแมนยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑจึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิคตางๆท่ีใชในการทํางานของเขา พรอมคําอธิบาย
ภาษาอังกฤษ อิสระใหทานชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย

บาย

อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German Village) ตัง้อยูในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณ
ขนาดใหญ อยูหางใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่โมง ท่ีหมูบานเยอรมันแหงโตเกียวน้ันมีทัง้เครื่องเลนแบบสวน
สนุกแตไมหวือหวามาก โซนประสบการณธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ตางๆ
กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไมตามฤดูกาล เป็นสไตลหมูบานท่ีจําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี ท่ีมีทุงดอกไมไวใหถายรูป
เลน มีอาหารและไวนใหไดเลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!!! ท่ีน่ีถือเป็นจุดชมทุงดอกพิงคมอส ท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหน่ึงชอง
ญ่ีป ุน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

วัดนาริตะ

เมืองเกาซาวาระ

สะพานจาจา

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียง ตัง้อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตัง้อยูในบริเวณท่ีกวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน้สไตล Tahoto
มีชื่อวา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญ่ีป ุน และสวนยุโรปอีกดวย

เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซ่ึงเคยเป็นศูนยกลาง
การขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ เน่ืองจากเมืองแหงน้ีตัง้อยูตรงกลางระหวางคลอง มีชื่อ
เรียกวาเอโดะนอย "Little Edo" ไดรับการรักษาและบูรณะท่ีอยูอาศัยแบบดัง้เดิม รานคา
ตางๆ และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ

สะพานจาจา (Ja Ja Bridge) หรือ สะพานโทโยฮาชิ เป็นสะพานท่ีจะมีน้ําไหลออกมาจาก
สะพานทัง้สองดานคลายน้ําตก ไฮไลตของสะพานแหงน้ี คือ ทุกๆ 30 นาที จะมีน้ําตกไหล
ลงจากสะพานไปยังแมน้ําโอโนะ สะพานน้ีถูกสรางขึน้เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีดีและความ
เย็นใจเมื่อไดยินเสียงน้ําไหล ท่ีเด็ดสุดๆก็ตรงท่ีเสียงน้ําไหลน้ีเป็น 1 ใน 100 เสียงท่ีคน
ญ่ีป ุนอยากใหคงเหลือไวอีกดวย

หมูบานเยอรมัน บาย

เป็น สวนดอกไม/พฤกษชาติในญ่ีป ุน ท่ีออกแบบมาสไตลเยอรมัน เหมาะสําหรับ
ครอบครัว เพราะมีบรรยากาศท่ีสวยงามทางธรรมชาติ และในหนาหนาวตอนกลางคืน ท่ีน่ี
จะมีการเปิดไฟประดับท่ีสวยงาม

 คํ่า  TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

10.00 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต (SCOOT) เท่ียวบินท่ี TR869

บาย

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ สายการบินมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
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

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
น้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

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 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

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

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 
 



อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

วีซา
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 (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

Infant เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี ราคา 7,900.-

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,000 บาท/ทริป

่ ๋ ่ ๋



สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตัว๋เครื่องบิน  หักคาตัว๋ออก 9,000 บาท จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึน้ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

โปรดตรวจสอบ Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหาก
ไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงินไดทุกกรณี

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


