


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	เมืองนาริตะ	-	วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน	-	ภูเขาไฟ
ฟูจิ	-	ลองเรือโจรสลัด	-	ทะเลสาบอาชิ	-	หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ	-	บุฟเฟต
ปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	ROUTE
INN
KAWAGUJIKO
/	FUJI
GARDEN
HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

3
หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	ลานสกีฟูจิเท็น	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	/
EARTHQUAKE	MUSEUM	-	มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ
-	ประตูฟาคํารณ	-	ถนนนาคามิเสะ	หรือ	ถนนนากามิเซะ	-	โตเกียวสกาย
ทรี	-	ชินจูกุ

พักที่	Hedistar
Hotel	Narita	/
Radisson
Hotel	Narita
หรือระดับใกล
เคียงกัน

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่	Hedistar
Hotel	Narita	/
Radisson
Hotel	Narita
หรือระดับใกล
เคียงกัน

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

23	ก.พ.	61	-	27	ก.พ.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿7,500



บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**

21.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	3	ประตู	6
เคานเตอร	6	สายการบิน	SCOOT	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร	และติดแท็กก
ระเปา
00.45	น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที่
TR292	
(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**

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

ชวงเชา
08.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาริตะ	(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว
พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศเดินทางสู	วนอุทยานแหงชาติ	ฮาโกเน	สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความ

นิยม	โดยเป็นสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ	ฟูจิ-ฮาโกเน-อิสึที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติ
และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปี	ทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย	รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ	ทะเล
สาบอะชิ	และ	โอวาคุดานิ	ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหลงน้ําพุรอน	ที่แปลกไปกวาน้ันคือ	มี
จํานวนน้ําพุรอนมากถึง	17	แหง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ลองเรือโจรสลัด	ทีท่ะเลสาบอาชิ	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ

สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
นําทานเดินทางสู	หุบเขาโอวาคุดานิ	หรือ	หุบเขานรก	ชมบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกดวย

อุณหภูมิ	97	องศาเซลเซียส	ใหทานไดลองชิมไขดํา	ที่เชื่อกันวาเมื่อกินไขดํา	1	ฟอง	จะทําใหมีอายุยืนยาวขึน้	7	ปี
อิสระใหทานไดเลือกชมและซื้อสินคาพื้นเมืองที่ขึน้ชื่อมากมาย	อาทิ	สบูดํา,	แชมพูดํา,โฟมลางหนาดํา	ซึ่งลวน
เป็นผลิตภัณฑจากกํามะถันที่คนญี่ป ุนเชื่อวาบํารุงผิวพรรณและเสนผมใหดีรวมทั้ง	คิตตี้ไขดํา	ซึ่งเป็นโอท็อปอ
ยางหน่ึงของญี่ป ุน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	พรอมขาปูยักษไมอัน้!!!	
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)



น้ําแรในสไตลญีป่ ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิม่	ซึง่ชาวญีป่ ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวย
เรื่องโรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปลัง่
ทีพ่ัก	ROUTE	INN	KAWAGUJIKO	/	FUJI	GARDEN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)	

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

เป็นเมืองที่ตั้งอยูในภูมิภาคชิบะ	เป็นสถานที่ตั้งของสนามบินนานาชาตินาริตะ

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ	ทําใหมีทัศนียภาพ	วิว	ทิวทัศนงดงาม	ราวกับภาพวาด
ซึ่งจะมองเห็นไดจากสองขางทาง	ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ	มองเห็นความใส
ของน้ําในทะเลสาบ	ที่สําคัญมีภูเขาไฟฟูจิ	ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง	สามารถ
ลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทองทะเลสาบได

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เสนทางการเดินเรือจะวิ่งวนเป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ	Togendai	-
Motohakone-ko	–	Hakonemachi	โดยเรือจะวิ่งวนเป็นรอบ	ใชเวลาประมาณ
รอบละ	10	นาที	ทะเลสาบที่กอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ	หากวันใดอากาศ
สดใส	ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิ
เป็นฉากหลัง



สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี
โทษจับและปรับ
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

เป็นทะเลสาบที่มีภูมิทัศนสวยงาม	มีลักษณะเป็นทะเลสาบปลองภูเขาไฟ	เป็น
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางสวยงาม	อีกทั้งโดยรอบ
ทะเลสาบยังเรียงรายไปดวยรีสอรทบอน้ําพุรอน	เป็นสถานที่ที่นักทองเที่ยวทั้ง
ชาวญี่ป ุนและชาวตางชาตินิยมไปเยือน	มีบริการเรือขามฝาก	เรือชมวิว	จุด
เดนที่สําคัญของเรือในทะเลสาบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมาจากเรือโจร
สลัดของทางตะวันตก

เป็นภูเขาไฟในญี่ป ุนที่ยังคุกรุนอยู	มีบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได
มีจุดเดนที่ไขที่ตมจะกลายเป็นสีดํา	เชื่อวากินไข	1	ฟองจะอายุยืน	7	ปี	การเดิน
ทางใชกระเชาของฮาโกเน

	รับประทานอาหารคํ่า	พรอมขาปูยักษไมอั้น
	พักที่	ROUTE	INN	KAWAGUJIKO	/	FUJI	GARDEN	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานไปชม	หมูบานน้ําใส-โอชิโนะฮัคไก	ชมบอน้ําที่แปดในโอชิโนะ	ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบน

ภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา	1,200	ปี	ที่ใชเวลาอันยาวนาน	ในการไหลลงมาสูพื้นดินและซึมซาบไปยังบอน้ํา
แตละบอน้ํา	ดังน้ันน้ําที่อยูในบอจะเป็นน้ําที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี	1985	สถานที่แหงน้ียังไดถูกเลือกให
เป็น	1	ใน	100	อันดับ	แหลงน้ําจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ป ุนอีกดวย	อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของ
ภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส



ใหทานไดเพลิดเพลิน	กับ	บรรยากาศ	พรอมชมและเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง	หรือ	นําทานไปลานสกี	ฟูจิเท็น
สกีรีสอรท	(Fujiten	Ski	Resort)	ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยูบริเวณภูเขาไฟฟูจิ	ทานจะไดสัมผัสกับหิมะขาวโพลน
อิสระใหทานไดเลือกสัมผัสประสบการณใหม	อาทิ	ตื่นเตนกับการลื่นไถลดวยสกีเลือกสนุกกับสโนวบอรดหรือ
เลือกเพลิดเพลินกับการนัง่เลื่อนหิมะที่ทานจะสามารถน่ังดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่ถูกปกคลุมดวยหิมะที่ดูแลว
สะอาดตายิ่งนัก
หรือทานจะสามารถเลือกถายรูปบริเวณรอบ	หรือซื้อของที่ระลึกจากราน	souvenir	shop	หรือเลือกทาน

อาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น2ของตัวอาคารไดตามอัธยาศัย	(คาทัวรไมรวมอัตราเชาอุปกรณสกีและชุดสําหรับ
เลนสกีราคาประมาณทานละ	4,500	เยน,กระดานเลื่อน	Snow	Sled	1,200	เยน,	Snowboarding	4,500เยน)
หมายเหตุ:	ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลง

หรืออากาศไมเอื้ออํานวย	หรือลานสกีปิด	หิมะละลายหรือมีปรืมาณนอยอยู	โดยทางบริษทัจะเปลี่ยนที่เที่ยว
ทดแทนเป็นหมูบานน้ําใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน	และสภาพอากาศทางบริษทัไมสามารถคาดการณ
รับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย
นําทานเดินทางไปสัมผัสประสบการณแปลกใหมที่ExperienceEarthquake	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	ทาน

จะไดทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และสนุกสานในการเรียนรู
ประสบการณ	ในหองจําลองแบบตางๆ	จากน้ันใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก	อาทิเชน	ขนม	เครื่องสําอาง
เครื่องไฟฟา	ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา	โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ	ผลิตภัณฑแบรนด	4GF	หรือวิตามินบํารุง
รางกาย	และยาของดร.โนงูจิ	ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ป ุน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูโตเกียว
นําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	SENSOJI	TEMPLE	กราบนมัสการขอพรจากองคเจาแมกวนอิมทองคํา	ที่

เป็นทองสัมฤทธิ	์มีขนาดเล็กเพียง	5.5	เซนติเมตร	วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในภูมิภาคคันโต	และมีผูคนนิยมมากราบ
ไหวขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ถายภาพเป็นที่ระลึกกับ	คามินาริมง	(ประตูฟ าคํารณ)	ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร

โคมไฟทีใ่หญทีสุ่ดในโลก	แขวนอยู	เลือกชมและเชาเครื่องรางของขลังอันศักดิส์ิทธิข์องวัดแหงน้ีหรื
เพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิเซ	ถนนชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็น
เครื่องรางของขลังของเลนโบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุนมายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน
ทานจะไดเพลิดเพลิน	กับการชอปป้ิงของฝากที่เป็นแบบญี่ป ุน	ญี่ป ุน	Made	In	Japan	แทๆ	รวมทั้งขาวของ

เครื่องใชคุณภาพดี	มากมาย	อาทิ	รม,	หมวก,	รองเทา,	กระเปา,	เสื้อผา	เป็นตน	ไดที่น่ี
และหากมีเวลาทานสามารถเดินไปถายรูปคูกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก	โตเกียวสกายทรี	(Tokyo	Sky
tree)	แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว	ที่ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ
สําหรับโดตเกียวสกายที	เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	มีความสูงถึง	634	เมตร	ชนะแชมปเกาคือ
หอคอยแคนตันทาวนเวอรที่นครกวางโจวของจีน	และหอซีเอ็น	ทาวเวอร	ในนครโทรอนโตของแคนาดา
นําทานชอปป้ิงยานชินจูกุยานชอปป้ิงชั้นนําของชาวญี่ป ุนที่ถือวาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดของชาวญี่ป ุนและ

เป็นยานความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน	เชิญทานเลือกชมและซื้อสินคามากมาย	อาทิเชน
เครื่องใชไฟฟา,	กลองถายรูป,	MP-3,	คอมพิวเตอร,	Note	Book,	นาฬิกา,	เสื้อผา	และเครื่องสําอาง	KOSE	,
SHISEDO	,	KANEBO	,	SK	II	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	ที่ราคาคอนขางถูกกวาเมืองไทย
และที่จะขาดไมไดเลยก็	คือ	ราน	100เยน(อยูตึกPEPEชัน้8)	ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา	100	เยน

เทากันหมด	ที่ทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบานไดในราคาที่สบายกระเปา

ชวงคํ่า
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย	ใหทานไดเลือกชิมรานอรอยตางๆ	จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดิน

ทางสูทีพ่ักยานนาริตะ
ทีพ่ักHedistar	Hotel	Narita	/	Radisson	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นหมูบานเล็กๆ	ในละแวกทะเลสาบทั้ง	5	ของภูเขาไฟฟูจิ	อยูระหวาง	ทะเล
สาป	Kawaguchiko	และ	Yamanakako	โอชิโนะ	ฮัคไคมีบอน้ําทั้งหมด	8	บอ
เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ	ซึมผานชั้น
ของลาวาที่เป็นรูพรุน	ใชเวลานานถึง	80	ปี	ทําใหน้ําในบอที่หมูบานน้ีใสมาก
บอน้ําพุธรรมชาติทั้ง	8	บอ	มีความเชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ	์ดังน้ันคนมัก
จะมาขอพรกัน	แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิที่แตกตางกันไป	เชน	เรื่อง
สุขภาพ	คูครอง	ฯลฯ



เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ

	รับประทานอาหารกลางวัน

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย



ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไมพรอมใหบริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม
เอื้ออํานวย	หรือลานสกีปิด	หิมะละลายหรือมีปรืมาณนอยอยู	โดยทางบริษทัจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็น
หมูบานน้ําใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน	และสภาพอากาศทางบริษทัไมสามารถคาดการณ
อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

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

	พักที่	Hedistar	Hotel	Narita	/	Radisson	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
อิสระใหทานทองเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวันไมมีรถบัสบริการ	มีไกดแนะนําการเดินทาง
ใหทานชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	เชน	อากิฮาบารา	,	ฮาราจุกุ	หรือ	ชินจูกุ	หรือ	ชอปป้ิงที่ชิ

ซุย	เอาทเล็ท	ทองเที่ยวโดยตัวทานเอง	หรือจะเลือกซื้อทัวรดิสนียแลนดซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟ
ราคาบัตรดิสนียทานละ	2,700.-	บาท(ไมรวมคาเดินทาง)
(กรณีทีท่านตองการซื้อบัตรเทีย่วTokyo	Disneyland	กรุณาแจงความประสงคกอนเดินทาง7วัน
พรอมชําระเงินเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท)

-	ดิสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ป ุนซึ่งเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา	โดยสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2526	จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	(	ไมจํากัดจํานวนการเลน	)	ผจญภัยในดินแดนตางๆ	ใหทานเลนเครื่องเลน
ตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง	Toy	Story	ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจาก
ภาพยนตร	The	Pirate	of	Caribbean	เขยาขวัญกับบานผีสิงใน	Haunted	Mantion	สัมผัสความนารักของตุกตา
เด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก	Small	World	ชมภาพยนตรสามมิติ	The	Invention	of	the	Year	ใหทานได
สนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอก
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	ห	รือจะเลือก
เดินทางโดยรถไฟJR	จากสถานี	JR	Narita	Station	ไปลงที่สถานี	JR	Shisui	Station	แลวขึน้รถไปที่

SHISUI	PREMIUM	OUTLET	ประมาณ	15	นาที



วิธีการเดินทางจากนาริตะเขาสูโตเกียว
1)	Narita	Express	(N'EX)	–	เสนสีแดงตามรูป	เดินทางเขาโตเกียวจากทางทิศใต	ผานจิบะเขาสถานีโตเกียว

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

อิสระเต็มวัน	ไมมีรถบัสบริการ	มีไกดแนะนําการเดินทาง
กรณีที่ทานตองการซื้อบัตรเที่ยวTokyo	Disneyland	กรุณาแจงความประสงคกอนเดินทาง7วัน	พรอม

ชําระเงินเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	ไมรวมคาเดินทาง
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ักHedistar	Hotel	Narita	/	Radisson	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)	

	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

	พักที่	Hedistar	Hotel	Narita	/	Radisson	Hotel	Narita	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลาเดินทางสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
10.00	น.	เหินฟาสู	สนามบินดอนเมืองโดย	สายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR291	
(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**
13.50	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
**ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง**

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลวทางบ
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	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
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.	บริการน้ําดื่มทานในวันทําทัวรเต็มวันวันละ1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางและวันที่3ของ

การเดินทาง	รวมจํานวน3ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10ชั่วโมง	อาทิเชน

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

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
19.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง	30	ทาน

-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน



ทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

ชําระเงินคาจองทัวร	ทานละ	15,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระกอนการเดินทาง	20	วันกอนวันเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตี่ยงใหญ1เตียงเตี่ยงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได	กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพัก
คู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระที่สายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	คาอาหารเครื่องดื่ม	คาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	3,500	เยน	ตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจาก

ทาน

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดิน
ทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการ
ออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
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

ไมมีราคาเด็ก	*Infant	7,000	บาท	(*อายุไมเกิน	2	ปี)
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน	การ

จราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลีย่นเงินเยนปรับสูงขึ้น	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิม่ขึ้นโดย

จะแจงใหทราบลวงหนา
ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบ

จายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหาก
ทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมือง
จากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศญี่ป ุน)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทัฯ	กอนทุกครัง้	มิฉะนัน้

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	กรุณาจองตัว๋เผื่อเวลาอยางนอย	3-4	ชั่วโมง	กอนเวลาบิน

**กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง15วันเทานัน้	**
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไป

น่ังเน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat

-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง

ลวงหนาได

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

การยกเลิกทัวร	เมื่อจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลวสามารถยกเลิกได	45	วันกอนเดินทางเทาน้ัน	แต
กรณีพีเรียดที่เดินทางน้ันๆเต็มแลวไมสามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินไดทุกกรณียกเวนเปลี่ยนผูเดินทางแทน	และ
พีเรียดราคาโปรโมชัน่เม่ือจองทัวรและชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	หรือขอคืน
เงินไดทุกกรณี
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึงเมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ
แลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียก
รองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


