#9687 ทัวรญี่ปุน 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

1
2
3

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง



ทา อากาศยานนานาชาตินาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟา คํา
รณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียวสกายทรี - ทะเลสาบคาวาคุจ ิโกะ กระเชา คาชิ คาชิ - โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอา ทเล็ต - ขาปูยักษ - ออนเซน

ภูเขาไฟฟูจ ิ - พิธีชงชาญี่ปุน - หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - ชิบะซากุระฟูจ ิ - ยา นชินจูกุ











โรงแรม



-



FUJI SUN
RESORT
HOTEL
หรือเทียบ
เทา



NARITA
HEDISTAR
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4

วัดนาริตะ - เมืองเกา ซาวาระ - สะพานจาจา - หมูบา นเยอรมัน







TENDER
VILLA
KUJUKURI
หรือเทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทา อากาศยานนานาชาติดอนเมือง







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
คํ่า
21.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน
้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 6 เคาน เตอร 6 สายการ
บินสกูต (SCOOT) เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน



ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

สายการบิน SCOOT ใชเครื่อง Boeing 787 Dreamliner จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก.ตอทาน (หาก
ตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจายเพิ่ม)
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

สนามบินนาริตะ - มหานครโตเกียว - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ ประตูฟาคํารณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โตเกียว
สกายทรี - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - กระเชา คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ
พรีเมี่ยมเอาทเล็ต - ขาปูยักษ - ออนเซน
เชา
00.45 น. เหินฟ าสู เมืองนาริต ะ ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ TR868 (ไมมีอาหารบริการบนเครื่อง)
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินนาริต ะ ประเทศญี่ปุน นํ าทานผานขัน
้ ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาที่ญ่ป
ี  ุน
เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา)
นํ าทานเดินทางสู เมืองโตเกียว
นํ าทานนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นวัดที่มีความศักดิส
์ ิทธิ ์ และไดรับความเคารพนั บถือ
มากที่สุดแหงหนึ่ งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิส
์ ิทธิ ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผูคน
มากราบไหวขอพรเพื่อความเป็ นสิริมงคลตลอดทัง้ ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็ นที่ต งั ้ ของโคมไฟยักษท่ม
ี ีขนาดใหญท่ส
ี ุดในโลก
ดวยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนหอยอยู ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัด ที่มีช่ อ
ื วา “ประตูฟาคํารณ” และถนนจากประตู
เขาสูต ัววิหารที่ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคํา มีช่ อ
ื วา ถนนนากามิเซะ ซึ่งเป็ นที่ต งั ้ ของรานคาขายของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิ ด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุกทานไดเลือกซื้อเป็ นของฝากของที่ระลึก
่

่

้

ทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอยโต
เกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไมรวมคาขึน
้ หอคอย) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ทิวทัศน ของ “หอคอยโต
เกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน าสุดสามารถมองเห็นไดจากละแวกวัดอาซะกุซาที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแบบเมืองเกาของ
เอะโดะ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) ทะเลสาบทีเป็ นจุดชมวิวฟูจิท่ส
ี วยที่สุดแหงหนึ่ ง
นํ าทานขึน
้ กระเชาลอยฟ า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) กระเชาที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เพื่อชมความ
สวยงามของทะเลสาบคาวากูจิโกะจากมุมสูงเปิ ดใหบริการทุกวันตลอดทัง้ ปี (อาจมีการงดใหบริการชัว่ คราวเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
เชน สภาพอากาศไมเอื้ออํานวย) เพียงไมก่น
ี าทีถ ึงยอดเขา ชมวิวแบบพาโนรามาที่มีความสูง 1,075 เมตร ทานสามารถชม
ทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวากุจิได และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลป
ญี่ปุนทางตอนใต
จากนั ้ นนํ าเดินทางสู โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต ใหทานไดชอปปิ้ งอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่แหลงรวมสินคานํ าเขา
และสินคาแบรนดญ่ป
ี  ุนโกอินเตอรมากมาย ใหทานไดเดินเลนเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ไดเวลานํ าทานเขาสูท่พ
ี ัก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร ของโรงแรม เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
พักที่ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทา
จากนั ้ นใหทานไดผอนคลายกับการ แชนํ้าแรออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวย
ใหระบบหมุนเวียนโลหิต ดีขน
ึ้



เชา

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็ นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ น
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน

มหานครโตเกียว
กรุงโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซึ่งแปลวาปาก
แมนํ้า เมื่อกลายเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนในปี 1868 ก็ถ ูกเปลี่ยนชื่อเป็ นโตเกียว ซึ่งแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ
มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเนื่ องจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะนั่ นเอง เป็ นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดนี้ ท่ค
ี นนิ ยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูฟาคํารณ
ประตูทางเขาที่อยูดานหน าสุดของวัดอาซากุสะ และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญแขวนอยู เป็ น
สัญลักษณของวัด

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ
เป็ นถนนคนเดิน อยูต ิดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ม
ี ีช่ อ
ื เสียงของญี่ปุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ ปี จะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยางไมขาดสาย

โตเกียวสกายทรี
เป็ นหอที่เพิ่งสรางขึน
้ มาใหมและยังเป็ นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตัง้ อยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็ น
แหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ รวมทัง้ มีอควอเรียมอยูในนั ้ น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
ทะเลสาบที่ใหญเป็ นอันดับสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และเป็ น
สถานที่สวยติดอันดับในการถายภาพวิวภูเขาไฟฟูจิ ถือไดวาเป็ นเสนที่ใกลกับภูเขาไฟฟูจิ
มากที่สุด จนเรียกไดวาเป็ นประตูสูฟูจิ เป็ นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว

กระเชา คาชิ คาชิ
เป็ นกระเชาที่อยูร่ม
ิ ฝั่ งทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ ใชเวลาขึน
้ เขาประมาณ ครึ่งชัว่ โมง ซึ่งจะออก
ทุกๆ 5-10 นาที ณ ภูเขาเท็นโจ อีกหนึ่ งจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ส
ี วยงามอีกแหงหนึ่ ง

โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอาทเล็ต
เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดเนมชื่อดังของญี่ปุน และแบรนดเนมชัน
้ นํ าระดับโลกมาไวดวย
กันที่น่ี บนเชิงภูเขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวาง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหง
ชาติฮาโกเน กับมหานครโตเกียว นั บวาเป็ นเอาทเลทที่ใหญท่ส
ี ุดของญี่ปุน เป็ นสถานที่ท่ี
ใหคุณชอปปิ้ งไดอยางไมรูจบ และเต็มอิ่มไปกับสุดยอดวิวทิวทัศน ของภูเขาฟูจิ แคสถานที่
ตัง้ ก็ดึงดูดความสนใจจากนั กทองเที่ยวไดเป็ นอยางดี



คํ่า

ขาปูยักษ
ขาปูยักษ (King crab) ไฮไลท 'ขาปูยักษ' ที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังในเรื่องความอรอย หวาน
เนื้ อแน น ใหทานไดล้ม
ื ลอง

ออนเซน
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
 FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

สายการบินมีบริการจําหน ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
เวลาที่ญ่ป
ี  ุนเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
จับ

วันที่ 3


กิจกรรม

สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและ

ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - ชิบะซากุระ
โตเกียว - ยานชินจูกุ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนื อจากระดับนํ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีช่ อ
ื เสียงเป็ นที่รูจักไปทัว่ โลกในเรื่อง
ความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว และยังถือวาเป็ นสัญลักษณหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ทัง้ ยังเป็ นจุดมุงหมายของ
นั กทองเที่ยวตางชาติท่ม
ี าเยือนญี่ปุนตลอดทุกฤดูกาล
นํ าทานขึน
้ สู ชัน
้ ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์ มขน
ึ้ ในกรณี ท่อ
ี ากาศไมเอื้ออํานวย หรือ ทางขึน
้ ปิ ด) ที่ทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุกทานไดถ ายภาพความประทับ
ใจเก็บไว และเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณรูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอีกดวย
จากนั ้ นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาวญี่ปุน นั่ นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุนนั ้ น มี
ขัน
้ ตอนมากมาย เริ่มตัง้ แตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน
้ ตอนนั ้ นลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็ น
อยางมาก พิธีชงชานี้ ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปิ ดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้ อีกดวย และจากนั ้ นใหทานได
อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้ นเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีเป็ นจุดทองเที่ยวสําคัญอีกสถานที่หนึ่ ง
โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟา และใบไมเปลี่ยนสี สีเหลือง แดง สม เป็ นภาพที่สวยงามมาก นอกจากนี้ ยังมีราน
อาหาร รานจําหน ายของที่ระลึก และซุมรอบๆบอ ที่ขายทัง้ ผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มือ และผลิต ภัณฑทองถิ่นอื่นๆ อิสระให
ทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูปและซื้อของที่ระลึกตาม
นํ าทานชม ทุงดอกพิงคมอส ในชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหน าตาดูคลายกับดอกซากุระ สวนในฤดูอ่ น
ื จะมีใบสีเขียว
แทนดูคลายตนหญา คําวาชิบะ หมายถึงตนหญา ดังนั ้ นจึงเรียกกันวา ชิบะซากุระ (Shibazakura) แปลวา ซากุระตนหญา นํ า
่

่

่

ทานเดินชมตนชิบะซากุระที่มีอยูอยูนับแสนตน ปลูกอยูบริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรม
หลากสี ทัง้ สีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเขมขึน
้ ตามอายุท่ป
ี ลูก ใหทานไดสัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย (ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนั้น ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศ)
จากนั ้ นนํ าทานสู ยานชอปปิ้ งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปิ้ งสินคามากมายและ เครื่องใช ไฟฟ า กลองถาย
รูปดิจิต อล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป า รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชัน
่
สําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุนไมวาจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พัก NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาไฟฟูจิ
ภูเขาฟูจิ เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุนมาตัง้ แตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็ นหัวใจของ
ญี่ปุน

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตัง้ แตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชัน
้ สูงที่เกิดขึน
้ ในประเทศ
ญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็ นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทัง้ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอนํ้ าทัง้ หมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชัน
้ ของลาวาที่เป็ นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหนํ้าในบอที่หมูบานนี้ ใสมาก บอนํ้ าพุธรรมชาติทงั ้ 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็ นบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ ดังนั ้ นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส
์ ิทธิ
ที่แตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

ชิบะซากุระฟูจิ
งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ จัดขึน
้ ในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถ ุนายนของ
ทุกปี ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ ซึ่งแตละสายพันธุจะมีรูปรางและสีสันที่
แตกตางกัน เมื่อนํ ามาจัดแตงเป็ นสวนชิบะซากุระขนาดใหญ จะเห็นเป็ นทุงดอกไมสีแดง
สีชมพู สีมวง และสีขาวละลานตาสลับกันไปอยางงดงาม และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจ
จะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวดความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย

ยานชินจูกุ
แหลงบันเทิงและแหลงชอปปิ้ งขนาดใหญ เป็ นศูนยรวมแฟชัน
่ เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน
่ นิ สตา มีสถานี รถไฟชินจูกุท่เี ป็ นเหมือนศูนยกลางของยานนี้ ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานี
ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุน เป็ นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ าขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ใี หญท่ส
ี ุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

 NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเทา
ขอสงวนสิทธิไ์ มขน
ึ้ ภูเขาไฟฟูจิ ในกรณี ท่อ
ี ากาศไมเอื้ออํานวย หรือทางขึน
้ ปิ ด
ดอกพิงคมอสจะบานหรือไมนั้น ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพอากาศ
ขอสงวนสิทธิ ์ ปรับไปสวนดอกไมฮานาโนะมิโยโกะแทน ในกรณี ดอกพิงคมอสไมบาน
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4


กิจกรรม

วัดนาริตะ - เมืองเกาซาวาระ - สะพานจาจา - หมูบานเยอรมัน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานสักการะสิ่งศักดิส
์ ิทธิ ์ ณ วัดนาริต ะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็ นวัดพุทธเกาแกขนาด
ใหญ ที่มีช่ อ
ื เสียงมากของเมืองนาริต ะ สรางขึน
้ ในปี 940 ตัง้ อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่หลาก
หลายตัง้ อยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน
้ สไตล Tahoto มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace นอกจากนี้
ยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรป
อีกดวยนํ าทานเดินทางสู เมืองซาวาระ เป็ นเมืองเล็กๆ ตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริต ะ เคยเป็ น
ศูนยกลางการขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผาน มีช่ อ
ื เรียกวา เอโดะน อย Little Edo ไดรับการ
รักษาและบูรณะที่อยูอาศัยแบบดัง้ เดิม รานคาตางๆ และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ ระหวางคลองจะเชื่อมตอดวยสะพานหลายแหง
ไฮไลท!!! สะพานจาจา หรือ สะพานโทโยฮาชิ ซึ่งจะมีนํ้าไหลออกมาจากสะพานทัง้ สองดานคลายนํ้ าตก ใกลๆกับสะพานจาจา
เป็ นที่ต งั ้ ของพิพิธภัณฑอิโนะทาดาทากะและบานพักอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะ คือผูท่บ
ี ุกเบิกประเทศญี่ปุน สรางแผนที่
ที่แมนยําในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑจึงจัดแสดงผลงาน และเทคนิ คตางๆที่ใชในการทํางานของเขา พรอมคําอธิบาย
ภาษาอังกฤษ อิสระใหทานชมเมืองซาวาระตามอัธยาศัย
บาย
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั ้ นนํ าทานเดินทางสู หมูบานเยอรมันแหงโตเกียว (Tokyo German Village) ตัง้ อยูในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณ
ขนาดใหญ อยูหางใจกลางกรุงโตเกียว (Tokyo) ออกไปราว 2 ชัว่ โมง ที่หมูบานเยอรมันแหงโตเกียวนั ้ นมีทงั ้ เครื่องเลนแบบสวน
สนุกแตไมหวือหวามาก โซนประสบการณธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิต สัต ว รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop ตางๆ
กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลไมต ามฤดูกาล เป็ นสไตลหมูบานที่จําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี ที่มีทุงดอกไมไวใหถ ายรูป
เลน มีอาหารและไวน ใหไดเลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!!! ที่น่ี ถ ือเป็ นจุดชมทุงดอกพิงคมอส ที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่ งชอง
ญี่ปุน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พัก TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดนาริตะ
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียง ตัง้ อยูไมไกลจากสนามบินนานาชาตินาริต ะ ภายในวัดมีอาคารที่
หลากหลายตัง้ อยูในบริเวณที่กวางขวาง เชน หองโถงหลัก เจดีย 3 ชัน
้ สไตล Tahoto
มีช่ อ
ื วา Great Pagoda of Peace และยังมีสวนญี่ปุน และสวนยุโรปอีกดวย

เมืองเกาซาวาระ
เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยูทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองนาริต ะ ซึ่งเคยเป็ นศูนยกลาง
การขนสงขาวในชวงสมัยเอโดะ เนื่ องจากเมืองแหงนี้ ต งั ้ อยูต รงกลางระหวางคลอง มีช่ อ
ื
เรียกวาเอโดะน อย "Little Edo" ไดรับการรักษาและบูรณะที่อยูอาศัยแบบดัง้ เดิม รานคา
ตางๆ และคลังสินคาจากสมัยเอโดะ

สะพานจาจา
สะพานจาจา (Ja Ja Bridge) หรือ สะพานโทโยฮาชิ เป็ นสะพานที่จะมีนํ้าไหลออกมาจาก
สะพานทัง้ สองดานคลายนํ้ าตก ไฮไลตของสะพานแหงนี้ คือ ทุกๆ 30 นาที จะมีนํ้าตกไหล
ลงจากสะพานไปยังแมนํ้าโอโนะ สะพานนี้ ถ ูกสรางขึน
้ เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีและความ
เย็นใจเมื่อไดยินเสียงนํ้ าไหล ที่เด็ดสุดๆก็ต รงที่เสียงนํ้ าไหลนี้ เป็ น 1 ใน 100 เสียงที่คน
ญี่ปุนอยากใหคงเหลือไวอีกดวย



หมูบานเยอรมัน

บาย

เป็ น สวนดอกไม/พฤกษชาติในญี่ปุน ที่ออกแบบมาสไตลเยอรมัน เหมาะสําหรับ
ครอบครัว เพราะมีบรรยากาศที่สวยงามทางธรรมชาติ และในหน าหนาวตอนกลางคืน ที่น่ี
จะมีการเปิ ดไฟประดับที่สวยงาม



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเทา
อิสระรับประทานกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
10.00 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินสกูต (SCOOT) เที่ยวบินที่ TR869
บาย
15.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
เป็ นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ปุน และเป็ นจุดเชื่อมตอของ
การเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้ อยูท่เี มืองนาริต ะ สามารถรองรับผูโดยสารที่
เดินทางไปมาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็ น
สนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็ นอันดับ 2 ของญี่ปุน (รองจากสนาม
บินฮาเนดะ โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการ
บิน



บาย

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

สายการบินมีบริการจําหน ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ราคาทัวรไมรวมคาอาหาร)
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้ นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. กรณี ต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั ้ นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้ หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทงั ้ หมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิน
้

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษี สนามบิน และคาภาษี นํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบีย
้ ประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณี ประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ป
ี ระสงคพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณี ท่ก
ี ระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้ นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษี นํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จาย 3 %

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3. ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
Infant เด็กอายุต ่าํ กวา 2 ปี ราคา 7,900.ราคานี้ ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,000 บาท/ทริป
่

๋

่

๋

สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 9,000 บาท จากราคาทัวร
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขึน
้ ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
โปรดตรวจสอบ Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน
้ ไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน าหาก
ไมมน
ั่ ใจโปรดสอบถาม

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่องบินโปรโมชัน
่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงินไดทุกกรณี
กรณี ท่ก
ี องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะไมคืนคาทัวรไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้

