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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง 
ราคาทวัร ์

หมายเหตุ 
ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

วนัที ่29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 61 52,999 52,999 52,999 34,999 15,000  

***ไมม่รีาคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 

 ***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                           (-- / -- / --) 

22.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู1 เคานเ์ตอร ์A สายการบนิไทย 
(TG) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัทีส่อง สนามบนิเซนได – เมอืงนกิโกะ – ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุ– วดัรนิโนจ ิ– Gotemba Premium Outlet – 
อาบน า้แรอ่อนเซ็น - บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์                                                                                  (-- / L / D) 

01.00 น. เหนิฟ้าสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG8100  
08.45 น.   เดนิทางถงึสนามบนิเซนได เมอืงนะโตะร ิจงัหวดัมยิะง ิ(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอน

ศลุกากรแลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูเ่มอืงนกิโกะ เป็นเมอืงทีแ่วดลอ้มไปดว้ยทวิเขา ตัง้อยูใ่น
จังหวัดโทะชงิ ิประเทศญีปุ่่ น อยูห่า่งจากกรงุโตเกยีวไปทางทศิเหนือประมาณ 140 กโิลเมตร  
น าทา่นเขา้ชม ศาลเจา้นกิโกะโทโชก ุ(TOSHOGU SHRINE) ศาลเจา้แหง่นี้เป็นศา
สนสถานในศาสนาชนิโต  สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1617 เพือ่อทุศิใหก้บัโชกนุผูห้ญิง่ คอื 
Ieyasu Tokugawa ผูส้ถาปนารัฐบาลทหารในการปกครองเมอืงเอโดะ (โตเกยีว) และ
ถอืเป็นโชกนุคนแรกของตน้ตระกลู Tokugawa ทีเ่รอืงอ านาจปกครองญีปุ่่ นมายาวนาน
กวา่ 250 ปี ผูท้ีส่รา้งศาลเจา้แหง่นี้ข ึน้ก็คอื Tokugawa Hidetada โชกนุคนทีส่องแหง่
ตระกลู Tokugawa ผูเ้ป็นบตุรชาย โดยการกอ่สรา้งไดม้กีารระดมชา่งฝีมอืมากวา่ 
127,000 คน พรอ้มทัง้มกีารใชเ้ทคโนโลยอีนัทันสมัยทีส่ดุในยคุนัน้เพือ่สรา้งศาลเจา้

แหง่นี้ข ึน้มา ดว้ยความทีร่วบรวมชา่งฝีมอืมากมายท าใหศ้าลเจา้แหง่นี้เต็มไปดว้ยงาน
ฝีมอือนัประณีตงดงาม อยา่งไรก็ดใีนปี ค.ศ.1636 ไดม้กีารบรูณะศาลเจา้ครัง้ยิง่ใหญ่
โดยโชกนุคนทีส่ามแหง่ตระกลู Tokugawa ไดท้ าการกอ่สรา้งและปรับปรงุเกอืบทกุ
อยา่งใหมห่มดดังเชน่ปัจจบุนั น าชม ประตอูชิโินร ิ(ISHIDORII GATE) เป็นประตโู 
ทรอิทิีท่ าจากหนิอนัแข็งแกรง่ ซึง่ประตนูี้อทุศิถวายโดยขนุนางชัน้สงู แหง่แควน้ 
Kyushu Chikuzen ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1618 โดยการล าเลยีงหนิมาทางเรอืจากเกาะ
ควิช ูประตหูนิอนัเกา่แกน่ี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวฒันธรรมอนัส าคัญ 
(Important Cultural Property) ของญีปุ่่ นอกีดว้ย ชม เจดยีโ์กจโุนโตะ (Gojunoto) เป็นเจดยี ์5 ชัน้ทีตั่ง้อยู่
กลางป่าไมอ้นัรม่รืน่ เจดยีน์ี้สรา้งอทุศิถวายโดยขนุนางชัน้สงู แหง่เมอืงโอบามะ จ.วากาซะ แตล่ะชัน้นัน้สือ่ถงึธาตทัุง้ 
5 อนัไดแ้ก ่ดนิ  น ้า ลม ไฟ อากาศ เจดยีน์ี้ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1648 และชมรปูแกะสลัดลงิสามตวัอนัโดง่ดัง 
เรยีกวา่ Sanzaru (Three Wise Monkey) อยูบ่นอาคาร Shinkyusha โดยรปูแกะสลักนี้เป็น ลงิปิดห ูลงิปิดปาก 
ลงิปิดตา ซึง่นี่คอืตน้ก าเนดิปรศินาธรรมอนัโดง่ดังทีห่มายถงึ “การไมเ่ปิดตารับรูโ้ดยการมองสิง่ทีไ่มด่”ี “การไมเ่ปิดหู
รับฟังในสิง่ทีไ่มด่”ี และ “การไมเ่ปิดปากกลา่ววาจาในสิง่ทีไ่มด่”ี ซึง่วา่กนัวา่ภาพแกะสลักปรศินาธรรมนี้ตคีวามมาจาก
คัมภรีต์ามหลักขงจือ้ของจนีทีเ่ขา้มาในญีปุ่่ นพรอ้มพทุธศาสนาชว่งราวศตวรรษที ่8 และกลายมาเป็นต านานเลา่ขาน
กนัตอ่มา รปูแกะสลักนี้ยังไดรั้บการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นทรัพยส์นิทางวฒันธรรมอนัส าคัญ (Important Cultural 
Property) ดว้ยเชน่กนั  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่1) ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าชม วดัรนิโนจ ิ(RINNOJI TEMPLE) เป็นวัดทีส่ าคัญทีส่ดุในเมอืงนกิโกะ กอ่ตัง้โดย Shodo Shonin 

พระสงฆผ์ูน้ าศาสนาพทุธเขา้สูน่กิโกะ ในชว่งศตวรรษที ่8 อาคารหลักของวัดคอื 
Sanbutsudo บา้นหลังใหญเ่คลอืบทอง ภายในเป็นทีป่ระดษิฐานของรปูแกะสลักไม ้
Amida Senju-Kannon (พระพทุธรปู Kannon พันมอื) และ Bato-Kannon 
(พระพทุธรปู Kannon ที ่ มศีรีษะเป็นมา้) ตรงขา้มกบัอาคาร Sanbutsudo เป็นทีต่ัง้
ของหอสมบตั ิ(Treasure House) จัดแสดงนทิรรศการทางพทุธศาสนา ประกอบ
กบัสวนญีปุ่่ นขนาดเล็ก Shoyoen ซึง่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในฤดใูบไมร้ว่ง เมือ่
ใบตน้เมเป้ิลเปลีย่นสชีว่งครึง่เดอืนแรกของพฤศจกิายน จากนัน้น าคณะช็อปป้ิงจใุจ
ที ่Gotemba Premium Outlet เป็นเอาทเ์ลททีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุและไดรั้บความ

นยิมมากทีส่ดุในญีปุ่่ น ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมดังระดับตน้ๆท่ัวโลกมาไวด้ว้ยกนั ณ บรเิวณ TOMEI 
EXPRESSWAY ทีเ่ชือ่มระหวา่ง เมา้ทไ์ฟฟจู-ีฮาโกเน่ มหานครโตเกยีว ชว่งชอ้ปกระหน ่า!  สนิคา้ปลอดภาษี หลาก
สไตลย์ีห่อ้ดังเกอืบ 200 แบรนด ์ไมว่า่จะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY, COACH, GAP  
HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรอืจะเป็นหมวดสนิคา้ INTIMATE APPAREL 
อาท ิKID BLUE, TRIUMPH  หรอืจะเป็นหมวด  HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี
หมวดสนิคา้อืน่ ๆ อาทเิชน่ รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เด็ก ซึง่ทกุชิน้เป็นของแทร้าคาถกูพเิศษกวา่ในสรรพสนิคา้ที่
รวบรวมไวใ้นพืน้ทีก่วา่ 400,000 ตารางฟตุ นับไดว้า่เป็นสวรรคข์องทัง้นักชอ้ปอยา่งแทจ้รงิ ลอ้มรอบดว้ยววิทวิทัศน์
อนัสวยงาม ทีน่ี่หากเป็นวนัทีท่อ้งฟ้าปลอดโปรง่ ทา่นยังสามารถมองเห็นววิภเูขาไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย  

พกัที ่   NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ (มือ้ท ี ่2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม อ ิม่อรอ่ยกบัเมนมูือ้พเิศษทีม่ขีาปยูกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้

ลองรสชาตปิพูรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ  
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พักผอ่นกบัการแชน่ า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิผา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิ
สขุภาพใหก้ระปรีก่ระเปรา่ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหอ้ยูใ่นสภาพคงทีค่วาม
อศัจรรยแ์หง่การอาบน ้าแรแ่บบญีปุ่่ น 

วนัทีส่าม ลานสกฟีจูเิท็น - หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะ ฮคัไค – กระเชา้ลอยฟ้าคาชคิาช ิ- JTC DUTY FREE –- ยา่นชนิจกุ ุ                                                                                                             
(B / L / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่ลานสกฟีจูเิท็น ใหท้า่นตืน่ตาตืน่ใจกบัลานสกหีมิะอนัขาวโพลน ซึง่
เป็นลานสกอีนัดับหนึง่ของ จังหวัด
ยามานาช ิสนุกกบัการเลน่หมิะดว้ย 
สโนวส์เล็ต หรอื กระดานเลือ่นหมิะ 
ทา่มก  ลางทัศนียภาพธรรมชาติ
แสนคลาสสคิ น าทา่นสู ่หมูบ่า้น
น า้ใสโอชโินะ ฮคัไค (OSHINO 

HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิบัความเลือ่มใสศรัทธา  ความเชือ่
ใน ภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่ กบัเวลาแสนยาวนานจากการ
ละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึ ลกึลงพืน้พภิพ
ปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้ง
กลายเป็นบอ่ขนาดยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิ
สะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นี้ไดรั้บการ
คัดเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดับแหลง่น ้าจากธรรมชาต ิทีด่ทีีส่ดุ
ของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ  และสนิคา้
เกษตรกรรมที ่ ชาวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มันญีปุ่่ น และ
อืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าคณะขึน้ กระเชา้ข ึน้ยอดเขาเท็นโจ ชมววิมมุสงูของภเูขาไฟฟจูแิละทะเลสาบคาวากจุ ิ

สถานทีน่ี้ถกูตกแตง่ดว้ยตัวการต์นูน่ารักๆอยา่งกระตา่ยและแรคคนู (คนญีปุ่่ นเรยีก “ทานุก”ิ) เต็มไปหมด อสิระ

ถา่ยภาพตามอธัยาศัย  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่4) ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดนิทางสูก่รงุโตเกยีว น าทา่นเดนิทางสู ่JTC DUTY FREE เลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษีนานาชนดิน าทา่นชอ้ปป้ิง

ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่ง
อเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดา
เครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM , ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจั้ก
เป็นอยา่งด ี 

ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ ตะลยุโตเกยีว - อสิระทอ่งเทีย่วชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด ์               (B / อสิระ / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ (มือ้ท ี ่5) หอ้งอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

Option A : FREE DAY อสิระเต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 

 ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยสามารถขอค าแนะน าจากไกดใ์นการเดนิทาง อาท ิ
ศาลเจา้เมจ ิตัง้อยูใ่นเขตชบิยุะ โตเกยีว ใกล ้ๆ  กบัสถานีฮาราจกู ุเป็นศาลเจา้ในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1920 เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแดด่วงวญิญาณของสมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิและสมเด็จพระจักรพรรดนิีโชเก็ง 
ตามความเชือ่ของศาสนาชนิโต แตใ่นชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ศาลเจา้แหง่นี้ไดถ้กูท าลายไปหมดสิน้ 
จนกระทั่งสงครามจบลงจงึไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมจ่นแลว้เสร็จในปี 1958 ส าหรับบรรยากาศภายในศาลเจา้นัน้
แมจ้ะอยูใ่นแหลง่พลกุพลา่น แตก็่รม่รืน่ไปดว้ยตน้ไมส้งูใหญ ่จนเหมอืนกบัคนละโลกกบัภายนอกศาลเจา้ 

ยา่นฮาราจกู ุฮาราจกูนัุน้ไมใ่ชแ่คศ่นูยร์วมของวัยรุน่ทีช่อบแตง่หนา้ แตง่ตัวมเีอกลักษณ์จนอาจเรยีกไดว้า่หลดุโลก
อยา่งทีเ่รารูจั้กเทา่นัน้แตฮ่าราจกูใุนอดตีนัน้เป็นเพยีงยา่นทีพั่กคา้งแรมเล็กๆ เทา่นัน้ แตปั่จจบุนัฮาราจกูคุอื
ยา่นหนึง่ทีตั่ง้อยูใ่จกลางโตเกยีว ซึง่ทีน่ี่ไมเ่พยีงแคเ่ป็นแหลง่รวมรา้นคา้เทา่นัน้ แตร่อบๆ บรเิวณยังมศีาลเจา้ 
สวนสาธารณะ และถนนเสน้ใหญส่ไตลต์ะวนัตกแบบ Champs-Elysees เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งลงตวั และ
ถนนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุในยา่นฮาราจกูนัุน้คอืถนนทาเคะชติะทีอ่ยูต่รงขา้มสถานีฮาราจกูน่ัุนเอง 

หมายเหต ุในวนัทีป่ลอ่ยอสิระตามอัธยาศยั ไกดจ์ะแนะน าเสน้ทางทีล่กูคา้ตอ้งการไปใหก้ับแตล่ะกลุม่ 
ซึง่ไกดไ์มส่ามารถ น าเทีย่วไดท้กุกลุม่ เนือ่งจากแตล่ะบา้นมคีวามตอ้งการทอ่งเทีย่วแตล่ะทีไ่มเ่หมอืนกัน ยกเวน้!! 

ในกรณีทีแ่ตล่ะบา้นตกลงทีจ่ะไปเทีย่วในสถานทีเ่ดยีวกัน 
ไกดจ์งึจะสามารถพาทา่นเดนิทางไปเทีย่ว ณ สถานทีนั่น้ๆ โดยอาจจะเดนิทางโดยรถไฟ รถใตด้นิ หรอืรถบัส 

โดยแตล่ะทา่นจะออกคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่เดนิทาง และคา่เขา้สถานทีด่ว้ยตัวทา่นเอง 
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ยา่นชบิยุา่ คอืหนึง่ใน 23 เขตของมหานครโตเกยีว และมพีืน้ทีเ่พยีง 15 ตารางกโิลเมตรเทา่นัน้ ซึง่ทีน่ี่ก็เป็นอกีหนึง่
ยา่นทีเ่ป็นศนูยร์วมยอดนยิมของวัยรุน่มากวา่ 30 ปี เพราะเป็นทีตั่ง้ของหา้งสรรพสนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ มากมาย 
โดยยา่นชบิยุะนัน้มศีนูยก์ลางอยูต่รงสถานรีถไฟชบิยุะ หนึง่ในสถานใีหญข่องโตเกยีวทีม่คีวามซบัซอ้น เพราะ
มรีถไฟฟ้าทัง้บนดนิและใตด้นิหลายสาย จงึท าใหส้ถานีชบิยุะมผีูค้นผา่นไปมาถงึวนัละประมาณ 2 ลา้นตน้ๆ 
ทีส่ าคัญชบิยุะมจีดุนัดพบทีม่ชีือ่เสยีงน่ันก็คอืบรเิวณอนุสรณ์รปูปัน้ของสนัุขชือ่ฮาจโิกะน่ันเอง 

ยา่นโอไดบะ เป็นแหลง่ชอปป้ิงและความบนัเทงิของโตเกยีว ถา้ดจูากแผนทีแ่ลว้ Odaiba มสีภาพเป็นเกาะอยูท่ีอ่า่ว
โตเกยีว ในสมัยเอโดะ ค.ศ.1603-1868 เกาะ Odaiba ไดถ้กูสรา้งขึน้เพือ่เป็นป้อมปราการ (ค าวา่ daiba 
แปลวา่ป้อมปราการ) ป้องกนัการรกุรานของขา้ศกึ ตอ่มาอกี 100 กวา่ปี ไดถ้กูถมเพิม่เพือ่ใชป้ระโยชนเ์ป็นที่
อยูอ่าศัย ตกึ ส านักงาน และ ทา่เรอื การถมทะเลในตอนนัน้ ถอืวา่เป็นเรือ่งใหมใ่นวงการกอ่สรา้งมาก ในปี 
ค.ศ. 1990 มโีรงแรม และศนูยก์ารคา้มาเปิดและเริม่มสี ิง่กอ่สรา้งใหม่ๆ  ตอนนี้ถอืเป็นเมอืงใหมข่องโตเกยีว มี
ผังเมอืงสวยงาม  

Option B : เลอืกซือ้บตัรเทีย่วดสินยีแ์ลนด ์ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท (ราคานีไ้มร่วมคา่เดนิทาง)  
**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลา** 
ดสินียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเลน่  
นานาชนดิ (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่ ) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครือ่งเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตรก์าร์ตนู
เรือ่งดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่
ขวัญกบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารัก
ในดสินยีแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดส้มัผัสกบัตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่น
การต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์ 

พกัที ่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ นารติะ - ปราสาทอาโอบะ - วดัชซูอนจ ิ– ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิงัโจ                                           (B / L / อสิระ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  ออกเดนิทางสู ่ปราสาทอาโอบะ หรอืทีรู่จั้กกนัอกีชือ่วา่ "ปราสาทเซนได" ถกู

สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1600 โดยดาเตะ มาซะมเุนะ เป็นผูก้อ่ตัง้เมอืงเซนได ปราสาท
อาโอบะ เป็นปราสาทประจ าตระกลูดาเตะ นานกวา่ 200 ปี หลังจากถกูยดึ
อ านาจปราสาทไดถ้กูรือ้ถอนบางสว่นไปในชว่งปี 1870 กอ่นจะถกูท าลายลงอกี
จากระเบดิในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 ปัจจบุนับรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้โก
โคข ุ(Gokoku Shrine) และพพิธิภณัฑป์ราสาทอาโอบะ(Aoba Castle 
Museum ชม วดัชซูอนจ ิกอ่ตัง้ในปี 850 โดยอนินนิ (จกิาก ุเดอชิ)ิ พระสงฆผ์ู ้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวัดเอนเรยีวกจู ิและเป็นเจา้อาวาสอนัดับสามของนกิายเทนดาอ ิ
ทีน่ี่ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกของยเูนสโก สว่นทีม่ชีือ่เสยีงเป็นพเิศษคอืวหิารทองค า ซึง่มหีลมุฝังศพทีย่ังมี

ศพของผูน้ าทางภาคเหนือฟจูวิาระ ตระกลูของผูป้กครองทางภาคเหนือของญีปุ่่ น
ในศตวรรษที ่12 จากนัน้ชม วหิาร  ทองค า สรา้งเสร็จในปี 1124 เป็นโครงสรา้ง
เพยีงหนึง่เดยีวในทศวรรษที ่12 ทีย่ังคงรักษาไวข้อง Chuson-ji วหิารขนาดเล็กนี้
สรา้งขึน้เพือ่อทุศิใหอ้ะมดิะ ไนยาอ ิ(พระพทุธรปูทีม่แีสงไมส่ิน้สดุ) และสว่นหนึง่
ของหลังคามงุดว้ยใบไมท้องค าทัง้ดา้นในและดา้นนอก คณุสามารถมองผา่น
กระจกได ้ตกึดังกลา่วแสดงออกถงึสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของญีปุ่่ นและเป็น
สมบตัแิหง่ชาตขิองญีปุ่่ น ภายใตพ้ระพทุธรปู มรีา่งของเจา้เมอืงคนแรก Oshu 
Fujiwara lord ชือ่ คโิยฮริะ ถกูฝังอยู ่ดา้นซา้ยเป็นรา่งของลกูชาย นามวา่ โมโตฮิ

ระ และดา้นขวาเป็นรา่งของบตุรชายของโมโตฮริะ นามวา่ ฮเิดฮริะ  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ท ี ่7) ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เพลดิเพลนิเดนิเลน่ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิงัโจ เป็นถนนชอ้ปป้ิงสายหลักของเมอืงเซนได และยังสามารถเชือ่มตอ่ไปยัง

เมอืงคกคบุงุโจ ซึง่ถอืเป็นยา่นบนัเทงิทีใ่หญท่ีส่ดุของภมูภิาคโทโฮกไุดอ้กีดว้ย 
ค า่  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  SENDAI CITY AREA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                                           (B / -- / --) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ท ี ่8) แบบ SNACK BOX พรอ้มน าทา่นเช็คเอาท ์และเดนิทางสูส่นามบนิเซนได 
10.45 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8103  
15.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
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ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ทา่นละ 30 กก. 8.หัวหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี) 

2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. / ขากลบั 30 กก.) 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 4,000 เยน หรอื 1,400 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิในวนัเช็คอนิ) 
6. ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามความพงึพอใจ 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  หรอืท่านละ 20,000 กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หากมกีารยกเลกิ

ภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบ
ใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง (ไม่นบัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยุด

นกัขตัฤกษ)์ 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงแทน 
(เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่ี
ระบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 

ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 17.30 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปี

นัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 30 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสัตว ์ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 

หมายเหตุ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2.ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3.ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4.ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 
 

 
 

 

 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการ
ตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


