


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	คาวาโกเอะ	-	อิออนมอล	นาริตะ
พักที่	Narita	Gateway
Hotel	/	Narita	Tobu
Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-
ถนนนาคามิเสะ	-	โตเกียวสกายทรี	-	ชินจูกุ	-	โอไดบะ	-	ไดเวอร
ซิตี้	โตเกียว	พลาซา

พักที่	Narita	Gateway
Hotel	/	Narita	Tobu
Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	Narita	View
Hotel	/	Narita	Tobu
Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา

5 สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

25	ธ.ค.	60	-	29	ธ.ค.	60 ฿27,900 ฿27,900 ฿27,900 ฿7,900



21.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ทาอากาศยานดอนเมือง	เคานเตอร	6	ของ
สายการบิน	Scoot	Airlines	(TR)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและ
บัตรขึน้เครื่อง

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

ชวงเชา
00.55	น.	ออกเดินทางสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	โดยเทีย่วบินที	่TR292	สายการบิน	Scoot

Airlines	เดินทางดวยเครื่องบินลําใหมแบบ	Boeing	787	Dreamliner
09.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	มหานครโตเกียว	ประเทศญี่ป ุน	หลังผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	อิสระใหทุกทานไดทําภารกิจสวนตัวตามอัธยาศัย	(เวลาที่ญี่ป ุน
จะเร็วกวาเมืองไทย	2	ช.ม.)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บุฟเฟ ตป้ิงยางสไตลญีป่ ุน

ชวงบาย
หลังอาหาร	นําทานเดินทางสู	เมืองคาวาโกเอะ	ตั้งอยูบริเวณทางใตของจังหวัดไซตามะ	ซึ่งมีจุดเดนคือการ

อนุรักษสถาปัตยกรรมแบบเกาในสมัยเอโดะเอาไวจนถึงปัจจุบัน	ไมวาจะเป็นอาคารโกดังเกาที่มีอายุมากกวา
รอยปี	รวมทั้งบานเรือน	หรือรานคาตางๆ	ซึ่งยังใหบรรยากาศและกลิ่นอายคลายยอนกลับไปในสมัยอดีตของ
ญี่ป ุน	จนทําใหเมืองแหงน้ีไดรับสมญาวาเป็นลิตเติ้ลเอโดะ	และมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก	นอกจากน้ันที่น่ียังเป็น
ที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท	รวมทั้งภาคการเกษตรที่มีพืชเศรษฐกิจที่ขึน้ชื่อคือมันหวานน่ันเอง

ชวงคํ่า	
จากน้ันนําทานสู	อิออนมอลล(Aeon	Narita	Mall)	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ

เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบินนานาชาตินาริตะ	ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่
หลากหลายมากกวา	150	รานจําหนายสินคาแฟชั่น	อาหารสดใหม	และอุปกรณภายในบาน	นอกจากน้ียังมีราน
เสื้อผาแฟชั่นมากมาย
อิสระใหทานทานอาหารเย็น	ตามอัธยาศัย
พักที	่Narita	Gateway	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ



ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ไปและกลับ	และสายการบินสกูตไมอนุญาตใหเลือก
ทีน่ัง่จะเป็นระบบสุมทีน่ัง่	ไมสามารถรีเควสทีน่ัง่กอนได
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วัน

กอนเดินทาง

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บุฟเฟตป้ิงยางสไตลญี่ป ุน

เมืองที่ไดชื่อวาเป็น	“ดินแดนมันหวานแสนอรอย”	เต็มไปดวยสถาปัตยกรรม
เกาๆ	บรรยากาศยอนยุค	ภายในมีหอนาฬิกา	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมือง	โดย
ใชบอกเวลามากวา	350	ปี	ปัจจุบันน้ีหอนาฬิกาก็ยังคงตีระฆังบอกเวลาวันละ	4
ครั้ง	ทุกเวลา	6	โมงเชา	เที่ยง	บาย	3	โมง	และ	6	โมงเย็น

	พักที่	Narita	Gateway	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

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

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	มหานครโตเกียว	เมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	ที่คลาคลํ่าไปดวยผูคนจากทั่วทุกมุมโลก

ทานจะไดเห็นวัฒนธรรม	วิถีชีวิตของชาวญี่ป ุนที่ผสมผสานเขากันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยไดอยางกลมกลืน
นําทานเดินทางสู	วัดเซนโซจิ	หรือ	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	กอตั้งเมื่อปี	628	ซึ่งตาม

ประวัติความเป็นมา	วัดน้ีเกิดขึน้โดยชาวประมงที่ออกไปหาปลา	แตกลับทอดแหไดพระโพธิสัตวกวนอิมทองคํา
ความสูง	5.5	เซนติเมตร	หลังจากน้ันคนในหมบานก็ไดสรางวัดน้ีขึน้เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐาน	พระโพธิสัตว
กวนอิมใหผูคนไดกราบไหวบูชา	นอกจากน้ีลักษณะโดดเดนของวัดคือ	ประตูทางเขาวัดที่ประดับดวยโคมสีแดง
ขนาดใหญที่มีความสูงถึง	4.5	เมตร	แขวนอยูชื่อวา	ประตูฟ าคํารณ	หรือ	Kaminari	Mon	ภายในวัด
ทานสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง	หรือเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกตางๆ	มากมายที่	ถนนนาคามิเสะ

อาทิ	พวงกุญแจ	ตุกตาแมวกวัก	ดาบซามูไร	ชุดแตงกายประจําชาติญี่ป ุน	และพลาดไมไดกับ	ขนมอาเกะมันจู
ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด	และเป็นขนมขึน้ชื่อของวัดอาซากุสะ
จากน้ันนําทานสูจุดชมวิวเพื่อถายรูปคูกับ	Tokyo	Sky	Tree	แลนดมารกแหงใหมของมหานครโตเกียว	เปิดให

บริการอยางเป็นทางการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	เป็นหอสงสัญญาณโทรทัศนและวิทยุระบบดิจิตอลแหง



ใหม	ซึ่งแตเดิมใชหอคอยโตเกียวทาวเวอรที่มีความสูง	333	เมตร	แตในปัจจุบันความสูงไมเพียงพอในการสง
สัญญาณ	เน่ืองจากในมหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็นจํานวนมาก	ทําใหสงสัญญาณไมสะดวก	จึงไดสรางหอคอย
แหงน้ีมารองรับแทนดวยมีความสูงถึง	634	เมตร	สามารถสงสัญญาณไดทั่วทั้งภูมิภาค
นําทานเดินทางสู	ยานชินจุกุ	ศูนยกลางอีกแหงหน่ึงของมหานครโตเกียว	ยานชอปป้ิงชั้นนําที่ถือวาเป็นแหลง

อัพเดทเทรนดของชาวญี่ป ุน	ยานความเจริญอันดับหน่ึงของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน	ใหทานอิสระเลือกชม
สินคามากมาย	ทั้งเสื้อผาแบรนดเนม	เครื่องสําอางค	รวมไปถึงเครื่องใชไฟฟา	เป็นตน	และที่ขาดไมไดเลยที่จะ
ตองแวะชมคือ	ราน	100	เยน	สินคาทุกอยางภายในรานจะขายในราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน	ซึ่งทานสามารถหา
ซื้อของฝากไดในราคาสบายกระเปา
อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการชอปป้ิง

ชวงบาย
อิสระช็อปป้ิง	เมืองโอไดบะ	เป็นเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญบริเวณ

อาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการปองกันประเทศ	แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจแหงของ
ประเทศ	เน่ืองจากเต็มไปดวยรานคากวา	150	ราน	โซนอาหาร	หางสรรพสินคา	และอื่นๆ	อีกมากมาย
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝีมือของมนุษย	ไมวาจะเป็นสะพานสายรุง	เป็นตน

สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย	จึงไมแปลกหากที่น่ีคือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ	พบกับหุนยนตกันดัม้ตัวใหม	"Gundam	Unicorn"	ตัง้อยุบริเวณหนาหง	Diver	City	Tokyo
Plaza	โดยหุนยนตัวใหมน้ีจะสามารถขยับตัวไดอีกดวย	ใหเวลาอิสระใหทานไดถายรูป	และชอปป้ิง
บริเวณโอไดบะ
(อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการชอปป้ิง)

ชวงคํ่า
พักที	่Narita	Gateway	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด



อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วัน

กอนเดินทาง

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

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

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

	พักที่	Narita	Gateway	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา



อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง้	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วัน

กอนเดินทาง

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
ไกดจะพาทานนัง่รถไฟตะลุยกรุงโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อตัว๋เขาสวนสนุกอันดับโลก	Tokyo

Disneyland
(บัตรคาเขา	ผูใหญ	2,700	บาท	เด็กอายุตํ่ากวา	11	ปี	ราคา	2,100	บาท	ไมรวมคาเดินทาง	หากสนใจ
ใหทางบริษทัซื้อตัว๋ลวงหนา	กรุณาแจงกอนวันเดินทาง)	
โลกแหงจินตนาการซึ่งเป็น	Disneyland	แหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา	สรางขึน้ในปี	1983	โดย

การถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผูเขาชมมากกวา	17	ลาน
คนตอปี	สนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ	มากมาย	ที่แบงออกเป็นโซนตางๆ
จากน้ันใหทานชอปป้ิงสินคาลิขสิทธิจ์าก	Disney	ที่มีมากมายหลากหลายแบบใหเลือกเป็นของฝากของที่

ระลึกที่	World	Bazaar	และพลาดไมไดกับขบวนพาเหรดสุดอลังการ	Tokyo	Disneyland	Electric	Parade
Dreamlight	ของเหลาการตูนมากมาย	อาทิ	มิคกี้และมินน่ี	พลูโต	ชิปกับเดล	โดนัลดดัก	หมีพูหและผองเพื่อน	ปี
เตอรแพน	สโนวไวทกับคนแคระทั้งเจ็ด	และตัวละครจากดิสนียอื่นๆ	อีกมากมายที่ออกมาอวดโฉม	(ในกรณีที่
สภาพอากาศไมเหมาะสม	เชน	ฝนตก	ขบวนพาเหรดอาจงดแสดง)
อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น	เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินกับเครื่องเลนภายในสวนสนุกอยาง

เต็มที่
สําหรับทานทีไ่มไป	Tokyo	Disneyland	โดยไกดจะนําทานนัง่รถไฟตะลุยกรุงโตเกียว	ทานสามารถ

ชมสถานทีต่างๆ	ในนครโตเกียว	ดวยระบบคมนาคมที่สะดวกสบายโดยรถไฟที่วิ่งอยูในมหานครโตเกียว
(ราคาบัตรรถไฟขึ้นอยูกับประเภทและสายรถไฟทีใ่หบริการ	ทานสามารถสอบถามราคาไดทีไ่กด)
ทานสามารถแวะเยีย่มชมและถายภาพเป็นทีร่ะลึกกับ	Hachiko	รูปป้ันสุนัขที่แสนซื่อสัตย	ซึ่งเป็นจุดนัด

พบยอดฮิตของหนุมสาวชาวโตเกียว	อัพเดทแฟชั่นสไตลที่	ตึก	109	(Ichi-Maru-Kyu)	ทั้งเสื้อผา	กระเปา	รองเทา
เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ป ุนในฤดูตางๆ	อีกมากมาย	หรือ	Shibuya	Hikarie	แหลงชอปป้ิงแหงใหมที่
เนนสินคาเอาใจวัยทํางาน	เดินเลน	ยาน	Harajuku	แหลงรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุน	ชอปป้ิงที่	ตรอกทาเคชิตะ
ที่สองขางทางเรียงรายไปดวยรานขายของวัยรุน	รานฟาสทฟ ูด	รานเครปอรอยๆ	มากมาย	ในวันหยุดสุดสัปดาห
จะเป็นแหลงนัดพบของบรรดา	Cosplay	อีกดวย	หรือชอปป้ิงที่	ถนนโอโมเตะซันโด	ยานสําหรับคนที่มีไลฟสไตล
ที่ทันสมัย	หรูหราดวยแบรนดรานคาชั้นนํามากมายที่เรียงรายตลอดสองขางทาง

ชวงคํ่า	
พักที	่Narita	View	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา	เมืองนาริตะ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

	พักที่	Narita	View	Hotel	/	Narita	Tobu	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
สมควรแกเวลานําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ	เพื่อเตรียมตัวกลับสู	กรุงเทพมหานคร
10.00	น.	ออกเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยเทีย่วบินที	่TR291
14.55	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาเขา	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ไปและกลับ	และสายการบินสกูตไมอนุญาตใหเลือก
ทีน่ัง่จะเป็นระบบสุมทีน่ัง่	ไมสามารถรีเควสทีน่ัง่กอนได

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



***กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	แลวจึงวางมัดจํา	เพื่อประโยชนของ
ทานเอง***
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
2.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
3.	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว

บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง
6.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ

ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน

ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
8.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่

ระบุไว	เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ

ในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ

ทั้งหมด

1.	ชําระคามัดจํา	ทานละ	15,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน
2.	ชําระเงินคาทัวรสวนทีเ่หลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง	หากไมชําระภายในวันทีก่ําหนด	ทาง

บริษทัขออนุญาตตัดที่น่ังตามเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
2.	คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
3.	คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4.	คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
5.	คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท

1.	คาธรรมเนียม	Wheelchair	ของสายการบินสกูต	เที่ยวละ	3,200	บาท	/	เที่ยวบิน	(6,400	บาท	ไป-กลับ)	*ราคา
อาจมีการเปลีย่นแปลง	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสายการบินเป็นผูกําหนด
2.	คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
3.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
4.	คาธรรมเนียมวีซา
5.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวี

ชองพิเศษของโรงแรม	เป็นตน
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
7.	ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	3,000	เยน	/	ทาน	/	ทริป	(สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรและแตจะพอใจใน



การบริการ)

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตเขาประเทศญีป่ ุน)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะอยูดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารใน
ขึ้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตรการเขาประเทศญีป่ ุนดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดในระหวางพํานักอยูในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	เป็นตน)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน
เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศญีป่ ุน	ทางบริษทัฯ	ไดมีการจัด

เตรียมไวใหแลว	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองทีป่ระเทศญีป่ ุนดวย

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(กรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ าวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุน	จะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้นเทาน้ัน
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาในการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	ตองเป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธในการเขาประเทศ

ยังไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถทานละ	3,000	เยน	ตลอดทริป
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทาง	จํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลีย่นแปลงราคา
โรงแรมทีญ่ีป่ ุนหองคอนขางเล็ก	และบางโรงแรมไมมีหองสําหรับนอน	3	ทาน	ทานอาจจะตองพักเป็นหอง

ที่นอน	2	ทาน	และหองที่นอน	1	ทาน	(แยกเป็น	2	หอง)	และในกรณีที่พัก	2	ทาน	บางโรงแรมอาจจะไมมีเตียงทวิน
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักเป็นเตียงดับเบิ้ลสําหรับนอน	2	ทาน
รายการทองเทีย่วอาจมีการสลับหรือเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณีที่มีเหตุการณสุดวิสัย	หรือภัยธรรมชาติ	หรือเหตุการณที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของบริษทัฯ	เน่ืองจาก
บริษทัรถทัวรของญี่ป ุนสามารถใชรถได	12	ชั่วโมง	/	วัน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	ทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ
สลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัย	ตลอดจนผลประโยชน
ของคณะเป็นสําคัญ

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก

เป็นนโยบายของสายการบิน
5.	กรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการ	เขา-ออก	โดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศญี่ป ุน	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	หรือการถูกปฏิเสธในกรณีใดๆ
ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบและขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทน
บริษทัฯ


