


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	วัดนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-
ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ

Tokyo
Day	Nice
Hotel	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน

3 เมืองคามะคุระ	-	ไดบุทสึ	คามาคุระ	หรือ	วัดโคโตกุอิน	-	เมืองโยโกฮามา	-
พิพิธภัณฑราเมน	-	ไดเวอรซิตี้	โตเกียว	พลาซา	-	โอไดบะ	-	เมืองนาริตะ	-
รานดองกี้	-	อิออนมอล	นาริตะ

The
Hedistar
Hotel
Narita
หรือระดับ
ใกลเคียง
กัน

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

The
Hedistar
Hotel
Narita
หรือระดับ
ใกลเคียง
กัน

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

29	ส.ค.	60	-	2	ก.ย.	60 19,900	บาท 19,900	บาท 19,900	บาท 7,500	บาท



*ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

ชวงดึก	
21.00น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	3	ประตู	6

เคานเตอร	6	สายการบินSCOOT	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และติดแท็กกระ
เปา	lตรวจเช็
00.55น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TZ292

*ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

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

ชวงเชา
09.00น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	

(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ช่ัวโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา)	
สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หาก
ฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นําทานขึน้	รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	วัดนาริตะ	เป็นหน่ึงในวัดที่เป็นที่รูจักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต

ถือวาเป็นวัดที่โดงดังที่สุดในแถบชิบะ	และจํานวนผูมาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจาเมจิในกรุงโตเกียว	บริเวณ
วัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก	มีทางเดินบันไดขึน้สูอาคารหลักเป็นสถานที่สําหรับสักการะบูชา	ภายในวัดทาน
สามารถบันทึกภาพเจดียหาชั้นหน่ึงคู	สวนหยอมที่มีสระน้ําขนาดใหญ	และภายในยังกอสรางดวยสถาปัตยกรรม
พุทธแบบอินเดีย	โดยยังคงเอกลักษณของศิลปะแบบญี่ป ุนเอาไวดวย
นําทานกราบนมัสการขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลและใหมีชีวิตที่ดีและยืนยาว	พรอมเลือกชมและซื้อเครื่องราง

ของขลังหรือโอมาโมริและสินคาพื้นเมือง

ชวงเทีย่ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	Buffet	ซูชิ	พรอมเครื่องดื่ม

ชวงบาย
เดินทางเขาสูโตเกียว	นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบนมัสการขอพรจากองค

เจาแมกวนอิมทองคํา	ที่เป็น	ทองสัมฤทธิ	์มีขนาดเล็กเพียง	5.5	เซนติเมตร	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคัน
โต	และมีผูคนนิยมมากราบไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร

โคมไฟ	ทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	แขวนอยู	เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ีหรื
เพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซะ	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็น
เครื่องรางของขลัง	ของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน	ทาน
จะไดเพลิดเพลิน



กับการชอปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ป ุน	ญี่ป ุน	Made	In	Japan	แทๆ	รวมทั้งขาวของเครื่องใชคุณภาพดี
มากมาย	อาทิ	รม,	หมวก,	รองเทา,	กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	ไดที่น่ี
ทานสามารถเดิน	ไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky	tree)	แลนด

มารคใหมของมหานครโตเกียวที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุสะ
นําทานไปชมเลือกซื้อสินคาทีร่าน	Duty	Fee	พบสินคาหลากหลาย	เชน	เครื่องสําอาง	ครีม	ผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพ	ของใช	เครื่องไฟฟา	เป็นตน
นําทานชอปป้ิงยานชินจูกุ	ยานชอปป้ิงชั้นนําของชาวญี่ป ุนที่ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดของชาวปลาดิบ

เป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน	เชิญทานเลือก	ชมและซื้อ	สินคามากมาย	อาทิเชน
เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูป,	MP-3,	คอมพิวเตอร,	Note	Book,	นาฬิกา,	เสื้อผา	และเครื่องสําอาง	KOSE	,
SHISEDO	,	KANEBO	,	SK	II	และอื่น	ๆ
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย	ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆ	จนถึงเวลานัดหมายนําทาน

เดินทางสูทีพ่ักยานโตเกียว
ที่พัก:	Tokyo	Day	Nice	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	BBQ	Buffet	ซูชิ	พรอมเครื่องดื่ม

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ



เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมีโทษจับ

และปรับ
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย

เป็นหอที่เพิ่งสรางขึน้มาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว	ตั้งอยู
ใจกลางของ	Sumida	City	Ward	ไมไกลจาก	วัดอาซากุสะ	มีความสูงถึง	634
เมตร	บริเวณรอบๆเป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	รวมทั้งมีอควอเรียมอยูในน้ัน

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

	Tokyo	Day	Nice	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองคามาคูระ	ตั้งอยูในจังหวัด	Kanagawa	นําทานไปชมและกราบไหว	พระใหญ	Great

Buddha	หรือ	Daibutsu	แหงคะมะคุระ	บริเวณที่ตั้งของ	Daibutsu	นัน้	เดิมทีเป็นทีต่ัง้ของวัด	Kōtokuin
วัดแหงน้ีสรางขึน้ตั้งแตปี	1252	แตไดเกิดความเสียหายหลายครั้งจากไตฝ ุน
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	โยโกฮามา
นําทานเขาชม	พิพิธภัณฑราเมงชินโยโกฮามา	รวมเรื่องราวทุกอยางเกี่ยวกับราเมง	ไมวาจะเป็นประวัติ

ความเป็นมา,	ชนิดของราเมง	ในชั้นแรกของพิพิธภัณฑน้ันจะเป็นประวัติของราเมงในประเทศญี่ป ุน	มีการจัด



แสดงเสนราเมง	น้ําซุป	ทอปป้ิง	รวมถึงชามใสราเมงหลากหลายชนิด	สวนในชั้นที่สองน้ัน	จะมีการจัด
บรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบานเรื่องของชิตามาชิ	(Shitamachi)	เมืองเกาของโตเกียว

ชวงเทีย่ง
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในพิพิธภัณฑราเมง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ยานโอไดบะ	ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ	ชอปป้ิงทีห่างไดเวอร

ซิตี้	โอไดบะ	(Odaiba)	เป็นเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง	ของเมืองโตเกียว	เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ป ุน
โอไดบะ	เป็นเกาะที่มนุษยสรางขึน้เอง	โดยการนํา	ดิน	ทราย	มาถม	ทะเล	ใหเกิดขึน้เป็น	เกาะขึน้มา	ตั้งแตปี	ค.ศ.
1850

จนถึงเวลานัดหมาย	นําทานเดินทางสู	นาริตะ	นําทานไปชอปป้ิงรานละลายเงินเยนที่	รานดองกี้โฮเต
ทานสามารถเดินมา	ชอปป้ิงตอทีห่างอิออนนาริตะได
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆ	จนถึงเวลานัดหมายนําทาน

เดินทางสูทีพ่ักยานนาริตะ
ทีพ่ัก:The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นชนเมืองเล็กๆ	มีประชากรอาศัยอยูราวสองแสนคน	แตสถานที่ทองเทียว
น้ันมีมากมาย	ทั้งวัดพุทธไมตํ่ ากวา	65	แหง	ศาลเจาชินโตอีก	19	แหงเพราะคา
มาคุระเคยเป็นเมืองหลวงเกานานถึง	141	ปี	คามาคุระถูกรุกรานจากโมโกเลีย
ในชวงราชวงศหยวนถึง	2	ครั้งแตก็ตองแพกลับไปทั้งสองครั้งจากภัยธรรมชาติ
ใตฝ ุน	และน้ันก็เป็นที่มาของความศักดิส์ิทธิข์องพระใหญที่ชวยปกปักรักษา
เมืองแหงน้ีจากการรุกรานของมองโกล

ไดบุทสึ	ถาแปลตรงๆตัวก็คือ	“พระพุทธองคใหญ”	เป็นพระพุทธรูปที่สรางขึน้ใน
สมัยคามาคุระ	จึงมีชื่อเรียกอื่นๆวา	“คามาคุระ	ไดบุทสึ”	ประดิษฐานอยูภายใน
วัดโคโตกุ	เมืองคามาคุระ	จังหวัดคานางาวะ	องคปัจจุบันน้ันทําจากสําริด
ความสูงรวมฐานประมาณ	13.35	เมตร	ที่เห็นองคพระเป็นสีเขียวน้ันเกิดจาก
โลหะสําริดทําปฏิกิริยากับอากาศที่มีทั้งฝนและหิมะ

โยโกฮามา	เป็นเมืองทาเรือที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นเมืองศูนยกลางการคา
อุตสาหกรรม	แฟชั่นและคมนาคมไปสูภูมิภาคอื่น

เป็นพิพิธภัณฑที่สรางขึน้มาเพื่ออาหารญี่ป ุนประเภทราเม็น	ซึ่งภายในมีรานรา
เม็นมากมาย	และยังมีญี่ป ุนจําลองจากปีคศ1958	ปีที่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ันถูก
คนพบขึน้มา



**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยในพิพิธภัณฑราเมง
อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง	ที่อยูบนเกาะ	โอไดบะ	จุดเดนของหางน้ีก็คือ	หุนยนต
กันดั้ม	ขนาดเทาของจริง	ซึ่งมีขนาดใหญมาก	ในบริเวณหาง	ก็จะมีรานคา
สําหรับคอกันดั้ม	อยางกันดั้มคาเฟ 	(Gundam	Cafe)	และถาอยากเขาไปดู
นิทรรศกาลกันดั้ม	ก็ตองไปที่	กันดั้มฟรอนท	(Gundam	Front)	ซึ่งอยูในบริเวณ
หาง

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

รานดองกี้โฮเต”	หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา	“รานดองกี้”	มีสาขาอยูทั่วไปตาม
ยานสําคัญ	และเมืองใหญๆ	ทั่วประเทศญี่ป ุน	เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด	35
สาขาเลยทีเดียว	ทั้งในยาน	Shinjuku	Ueno	Asakusa	Ginza	Roppongi
Shibuya	Ikebukuro	และอื่นๆ	สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด	คือ	ยาน
Namba	ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม	(Dotombori)

หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับ
สนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม
และอุปกรณภายในบาน	ซึ่งบางรานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ

	The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	เย็น	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก



กรณีที่ทานตองการซื้อบัตรเที่ยวTokyo	Disneyland	กรุณาแจงความประสงคพรอมกับจองทัวรหรือแจงกอน
เดินทาง10	วันพรอมชําระเงินเพิ่มทานละ	2,700	บาท

**กรณีคาเงินเยนปรับขึน้บริษทัขอปรับราคาคาบัตรโดยจะแจงใหทราบลวงหนากอนการชําระเงิน**

อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย

วิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว
จากโรงแรมยานนาริตะ	เราสามารถนัง่รถ	Shuttle	Bus	ของโรงแรมไปตอรถทีส่นามบินนาริตะเขา

สูกลางเมืองโตเกียว	โดยสามารถทําไดหลายวิธี	อยางเชน	รถไฟ	รถโดยสารประจําทาง	และ	แท็กซี่	ใน
ปัจจุบันวิธีที่กําลังเป็นที่นิยมคือการน่ังรถไฟ	ดังน้ัน	ขอแนะนําการเดินทางโดยรถไฟ	ซึ่งสะดวกในการคํานวณ
ระยะเวลาและจัดสรรตารางเดินทาง	ทามกลางรถไฟที่มีอยูหลายสาย	รถไฟฟาที่ใหบริการจากสนามบินนาริตะ
เขาเมืองโตเกียว	มีอยูหลักๆ	5	สายดวยกัน	ไดแก
1)	Narita	Express	(N'EX)	–	เสนสีแดงตามรูป	เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต	ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว

ใชเวลา	53	นาที	แลวขบวนรถจะแยกเป็น	2	ตอนตามหมายเลขโบกี้	สวนแรกวิ่งขึน้ไปทางเหนือผาน	Shinjuku	,
Omiya	สวนหลังวิ่งไปทางYokohama,	Totsuka,	Ofuna	คารถอยูที่	2,940เย–4,180เยน	รถไฟขบวน	Narita

อิสระทองเทีย่วตามอัธยาศัยดวยตัวทานเองเต็มวัน	ไมมีรถบัสบริการ>ไกดแนะนําการเดินทาง
ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัยหรือเดินทางสูสถานทีท่องเทีย่วอื่น	ๆ	เชน	อากิฮาบารา	,	ฮาราจุกุ	หรือ

ชินจูกุ	หรือ	ชอปป้ิงทีช่ิซุย	เอาทเล็ท	ทองเทีย่วโดยตัวทานเอง	หรือจะเลือกซื้อบัตร	ดิสนียแลนดซึง่
ทานสามารถเดินทางโดยรถไฟดวยตัวทานเอง	ราคาบัตรดิสนียทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดิน
ทาง)
(กรณีที่ทานตองการซื้อบัตรเที่ยวTokyo	Disneyland	กรุณาแจงความประสงคพรอมกับจองทัวรหรือแจงกอนเดิน
ทาง10	วันพรอมชําระเงินเพิ่มทานละ	2,700	บาท)**กรณีคาเงินเยนปรับข้ึนบริษทัขอปรับราคาคาบัตรโดย
จะแจงใหทราบลวงหนากอนการชําระเงิน**

-	ดิสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ป ุนซึ่งเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา	โดยสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2526	จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	(	ไมจํากัดจํานวนการเลน	)	ผจญภัยในดินแดนตางๆ	ใหทานเลนเครื่องเลน
ตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง	Toy	Story	ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน	ดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร	The	Pirate	of	Caribbean	เขยาขวัญกับบานผีสิงใน	Haunted	Mantion	สัมผัสความนารักของตุกตา
เด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก	Small	World	ชมภาพยนตรสามมิติ	The	Invention	of	the	Year	ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนีย	แลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอก
จากวอลดิสนีย	อยาง	มิกกี้เมาส	มินน่ีเมาส	พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึก
นารักในดิสนียแลนด

-	SHISUI	OUTLET	สามารถชอปไดตั้งแตเวลา	10:00	-	20:00	น.	ชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนมที่
แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ป ุนโกอินเตอรมากมาย
เดินทางโดยShuttle	Bus	จากสนามบินนาริตะ	จะมีรถบัส	Outlet	Shuttle	ออกจาก	(Terminal	1)	No.30

หรือ	(Terminal	2)	No.13	ตรงไปถึง	SHISUI	PREMIUM	OUTLET	ใชเวลาประมาณ	15	นาที	หรือจะเลือก
เดินทางโดยรถไฟJR	จากสถานี	JR	Narita	Station	ไปลงที่สถานี	JR	Shisui	Station	แลวขึน้รถไปที่

SHISUI	PREMIUM	OUTLET	ประมาณ	15	นาที
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก:	The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	The	Hedistar	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน



Express	วิ่งดวยความเร็วสูงสุด	130	กิโลเมตรตอชั่วโมง	ใหบริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล
ทุกขบวนจะวิ่งผานสถานีโตเกียว	ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมตอกันหรือแยกจากกัน	ปกติแลวขบวนที่มาจาก
โอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมตอกับขบวนที่มาจากชินจุกุ	อิเคะบุคุโระ	หรือโอมิยะ	กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่ง
ตอไปจนถึงทาอากาศยานนะริตะ	(ผานทาง	Sōbu	Main	Line	และ	สายนะริตะ)
2)	รถไฟ	JR	เป็นรถไฟธรรมดา	–	เสนสีเขียว	ใชเวลา	80	นาที	เดินทางไปสถานี	Tokyo	ราคาประมาณ

1,280เยน
3)	Keisei	Skyliner	–	เสนสีน้ําเงิน	รถดวนของฝ่ัง	Keisei	เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ	ผานสถานี

นิปโปริ	สุดปลายทางที่อุเอโนะ	ใชเวลาเพียง	41	นาที	คา	โดยสารประมาณ	2,470	เยน	Keisei	Skyliner	วิ่งดวย
ความเร็วสูงสุด	160	กิโลเมตรตอชั่วโมง	Skyliner	มีรถออกทุกๆ	20	และ	40	นาที	ใน	ระหวางชวงเวลา	14.00-
16.00	มีรถวิ่ง	3	เที่ยวตอชั่วโมง	กรณีใชบริการ	Keisei	Line	จะตองลงที่สถานีนิปโปริ	(Nippori)	หรือไมก็สถานีอุ
เอโน	(Ueno)	ซึ่ง	ทั้ง	2	สถานีน้ีจะสามารถสามารถตอรถไฟ	JR	(JR	Yamanote	Line	)	ไปยังสถานีตางๆใน
โตเกียวไดอยางสะดวกสบาย	ไมวาจะเป็น	Akihabara,	Tokyo,	Shinjuku,	Shibuya,	Ikebukuro

4)	Access	Express	–	เสนสีสม	เป็นรถดวนพิเศษของสาย	Keisei	ปลายทางอยูที่สถานีอุเอโนะ	ใชเวลา
ประมาณ	1	ชั่วโมง	คาโดยสารประมาณ1,240	เยน
5)	Keisei	main	line	–	เสนสีฟา	เป็นรถไฟแบบดวน	(Rapid	Service)	วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอ

โนะ	ใชเวลาตั้งแต	60	–	90	นาที	คาโดยสารประมาณ	1,030	เยน

*ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

ชวงเชา	-	บาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลาเดินทางสูสนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ	*ราคาทัวรไมรวมอาหารบนเครื่อง

(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
10.00	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมืองโดย	สายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TZ291
13.50	น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

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



1.	การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึง30ทาน
-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน	
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10
วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง
บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	

3.กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน้	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้โดยจะแจงให
ทราบลวงหนา	

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

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

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง	รวม

จํานวน2ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10ชั่วโมง	อาทิเชน

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

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ันไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน



สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)

17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

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

การชําระคาบริการ	ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20	วันกอนวันเดิน
ทาง
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)	

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการ
ออกและเขาเมืองทาน
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนทีน่ัง่เป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่นั่งจะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร	หรือกอนเดิน

ทาง15วันเทานั้น	และทางเซ็นเตอรจะทําจองที่นั่งอัพเกรดเขาระบบไดเมื่อE-Ticket	ทั้งกรุปออกมาแลว	ประมาณ3-
5วันกอนวันเดินทาง**	
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ัง
เน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง

ลวงหนาได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญ1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพัก
เดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	

3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระทีส่ายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกัน

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

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน



จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ
การออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**	

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้โดยจะแจงให

ทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน

บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง	รวม
จํานวน2ขวด

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


