


1 สนามบินดอนเมือง

2 สนามบินนาริตะ	-	มหานครโตเกียว	-	โตเกียวสกายทรี
-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ถนนนาคามิเสะ	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	NEW	STAR	HOTEL	/
LAKE	HOTEL	SAIKO	/
HATOYA	HOTEL		หรือระดับ
เดียวกัน

3 ภูเขาไฟฟูจิ	-	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	-	กระเชา	คาชิ	คาชิ
-	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	-	อิออนมอล	นาริตะ

พักที่	NARITA	GATEWAY/	APA
HOTEL/	NARITA	GARDEN
HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	NARITA	GATEWAY
HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 ศาลเจาเมจิ	-	ฮาราจูกุ	-	อิออนมอล	นาริตะ	-	โอไดบะ	-
กันดั้ม	ฟรอนท	โตเกียว

พักที่	NARITA	GATEWAY
HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

6 วัดนาริตะ	-	ชิซุยพรีเมี่ยมเอาทเล็ต	-	สนามบินนาริตะ	-
สนามบินดอนเมือง

22	ธ.ค.	60	-	27	ธ.ค.	60 ฿31,900
฿27,999 ฿31,900	฿27,999 ฿31,900	฿27,999 ฿10,000



สายการบิน	NOK	SCOOT	ใชเครื่อง	BOEING	777-200	จํานวน	415	ทีน่ัง่
จัดทีน่ัง่แบบ	3-4-3	มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
**ในกรณีทีลู่กคาตองการซื้อน้ําหนักกระเป าเพิม่	กรุณาแจงเจาหนาที	่ณ	วันจอง

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ	์ไมรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนด
ตองเสียคาใชจายทีห่นาเคานเตอรของสายการบิน	ตามอัตราทีท่างสายการบินกําหนด	ดังน้ี
น้ําหนักกระปาเกินจากทางฝ่ังสนามบินดอนเมือง	ทางสายการบินจะคิดคานําหนักเพิ่มกิโลกรัมละ	600

บาท/ทาน/เที่ยวบิน
น้ําหนักกระปาเกินจากทางฝ่ังสนามบินนาริตะ	หรือสนามบินคันไซ	ทางสายการบินจะคิดคานําหนักเพิ่ม

กิโลกรัมละ	2000	เยน/ทาน/เที่ยวบิน

23.50	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	2	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ
เคานเตอรสายการบิน	NOK	SCOOT	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน

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

ชวงเชา
04.15	น.	เหินฟาสู	เมืองนาริตะ	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XW918	บริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่อง
11.55	น.	ถึง	เมืองนาริตะ	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว
นําทานเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

ชวงบาย	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู	โตเกียว	นําทาน	เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว	ณ	ริม

แมน้ําสุมิดะ	หอคอยโตเกียวสกายทรี”	(Tokyo	Sky	tree)	หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก	...
เปิดใหบริการเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	โดยหอน้ีมีความสูง	634	เมตร	สรางดวยเทคนิคทางสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรมอันทันสมัย	ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทาง
สถาปัตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน	เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย
ชม	วัดอาซากุสะ	วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว	เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา

นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง	4.5	เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวัด	และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด	ฯลฯ	หรือเพลิดเพลินกับ	ถนนนาคามิ
เซ	ถนนชอปป้ิงที่มี	ชื่อเสียงของวัด	มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเป็นเครื่องรางของขลัง	ของเลน
โบราณ	และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ป ุน	มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสน



อรอย
พักที	่NEW	STAR	HOTEL	/	LAKE	HOTEL	SAIKO	/	HATOYA	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***	ใหทานไดอิม่อรอยกับม้ือพิเศษทีมี่ขาปูยักษ

ใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญีป่ ุนอยางจุใจ
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ	เชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว	จะทําใหผิวพรรณ

สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน้

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน	อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกที่มีชื่อเสียงของญี่ป ุน	และมี
รานคามากมายตลอดความยาวทั้ง	250	เมตร	ไมนับรานคาที่อยูในซอยแยก
ยอยไปอีก	ทําใหตลอดทั้งปีจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมาหาซื้อของฝากอยาง
ไมขาดสาย



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	NEW	STAR	HOTEL	/	LAKE	HOTEL	SAIKO	/	HATOYA	HOTEL		หรือระดับเดียวกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	บริเวณชัน้	5	โดยรถโคช	(ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)	ใหทานไดสัมผัส

อากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ	ถายภาพที่ระลึก	กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก	ซึ่งเป็น
ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท	และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป ุนจากดานลางสูบนยอดปลองเขาดวยความสูง	3,776
เมตร)
จากน้ัน	นําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑ	EARTH	QUAKE	MUSEUM	ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และให

ทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน	จากน้ันอิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ขึ้นกระเชาคาจิคาจิ	เป็นกระเชาลอยฟาที่ใชเวลาเพียง	3	นาทีถึงยอดเขา	จากจุดชมวิวบน

ความสูง	1,075	เมตร	ทานจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศนโดยรอบของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพาโนรา
มา	360	องศา	และในวันที่อากาศแจมใสจะสามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาแอลปญี่ป ุนทางตอนใต	(เทือกเขาอา
กาอิชิ	และเทือกเขาอาราคาวะ)	(อาจมีการงดใหบริการชัว่คราวเน่ืองจากสาเหตุตางๆ	เชน	สภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวย)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานโอชิโนะฮัคไค	นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ําบริสุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจิ	ที่

เป็นแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ	จ.ยามานชิ	หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัค
ไค	เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน	ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ	์และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มี
ใหเห็นอยูทุกมุม	โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณแตขอบอกเลยวาน้ําแตละบอ
น้ันเย็นเจีย๊บถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกันบางรึ	เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที่	10-12
องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย	และที่สําคัญ	หมูบานโอชิโนะยังเป็นแห
ลงชอปป้ิงสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม
นําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝากกอนกลับ

อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย
**เพื่อไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิงอิสระคํ่าตามอัธยาศัย**

ชวงคํ่า
พักที	่NARITA	GATEWAY/	APA	HOTEL/	NARITA	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



สําหรับกรุปทีอ่อกเดินทาง	ตัง้แตวันที	่15	ธ.ค.	เป็นตนไป	ทางบริษทัฯ	ขอเปลีย่นจากขึ้นภูเขาไฟ
ฟูจิ	เป็นนําทานสนุกกับกิจกรรมกลางแจงทามกลางหิมะ	ณ	ลานสกี	ฟูจิเท็นใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การเลนไมกระดานเลื่อนไดตามอัธยาศัย	ณ	ดินแดนแหงน้ีที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ	มีกิจกรรมนอกเหนือจาก
การเลนสกีมากมาย	เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามทานจะไดสนุกกับลานหิมะ
ขาวโพลน	ทานที่สนใจจะเชาอุปกรณเครื่องเลนสามารถติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา	ราคาน้ีไมรวมคาเชา
อุปกรณเครื่องเลนสกี	สโนวสเลด	หรือครูฝึก	ประมาณ	5000	เยน	(ลานสกีจะเปิดใหบริการหรือไม
ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

เป็นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่ศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว	มีสาธิตวิธีเอาตัว
รอดและวิธีรับมือ	และตัวตึกน้ันออกแบบมาใหรับมือกับแผนดินไหวไดแมจะดู
เปราะบาง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

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

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

	พักที่	NARITA	GATEWAY/	APA	HOTEL/	NARITA	GARDEN	HOTEL	หรือระดับเดียวกัน



อิสระอาหารเทีย่งและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	

อิสระเต็มวัน	ใหทานอิสระชอปป้ิง	หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น	ๆ	โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําในการ
เดินทาง	อาทิ
ยานชิบุยา	ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเป็นที่ระลึกกับ	“ฮาจิโกะ”	รูปป้ันสุนัข

แสนรูที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาวโตเกียว	อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109)	อิจิมารุคิว	ทั้ง
เสื้อผา	กระเปา	รองเทา	เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ป ุนในฤดูตางๆอื่นๆมากมาย
ศาลเจาเมจิ	เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต	ที่สรางขึน้เพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระ

จักรพรรดิเมจิ	ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ป ุนยุคปัจจุบันเป็นอยางยิ่ง	และไดรับความเคารพ
จากชาวญี่ป ุนยุคปัจจุบันมากที่สุด
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง	อิสระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย
หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซื้อดิสนียแลนดเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดิน

ทาง)	ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ป ุนซึ่งเป็นดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา	โดยสรางขึน้ในปี	พ.ศ.	2526	จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา	600	ลานบาท	ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	(ไมจํากัดจํานวนการเลน)	ผจญภัยในดินแดนตางๆ	ใหทานเลนเครื่องเลนตัว
ใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง	Toy	Story	ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร
The	Pirate	of	Caribbean	เขยาขวัญกับบานผีสิงใน	Haunted	Mantion	สัมผัสความนารักของตุกตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก	Small	World	ชมภาพยนตรสามมิติThe	Invention	of	the	Year	ใหทานไดสนุกสนาน
พรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิ
สนีย	อยาง	มิกกี้เมาส	มินน่ีเมาส	พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักใน
ดิสนียแลนด

การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว
1)	จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม	แตเน่ืองดวยจะตองเริ่ม

ตั้ง	แต	9.00	น.เป็นตนไปเพราะเน่ืองจากในตอนเชาระหวาง	6.00	-	9.00	น	เป็นชวงที่มีลูกคาใชบริการไป
สนามบิน	เป็นจํานวนมากซึ่งอาจจะทําใหขึน้รถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด
2)	รถไฟสาย	Keisei	Skyliner	เป็นรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง	41	นาทีโดยใชความ

เร็วในการวิ่ง	160	ก.ม./ชม.โดยคาตัว๋จะอยูที่เที่ยวละ	2,470	เยน/ทาน	โดยเวลาที่ใหบริการ	7.28-18.20	น	เพราะ
ฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
3)	รถไฟสาย	Narita	Express	(N'EX)	เป็นรถไฟเขาเมืองจากคาย	JR	ถือวาเป็นรถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึง

แตตัว๋รถไฟจะเป็นแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเลยโดยไมตองกลัววาขึน้ไปแลวเราจะไมมีที่น่ังเบาะสามารถหมุน
เขา	หากันไดมีอาหารขายบนรถไฟโดยคาตัว๋รถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ	3,190	เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟให
บริการตั้งแตเวลา	7.44-19.42	น	เพราะฉะน้ันกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง
4)	Airport	Limousine	Bus	เป็นอีก	1	ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถบัสน้ีจะจํากัดจํานวนผูโดยสาร

ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู	35-40	ทานตอเที่ยวโดยจะใชระยะเวลาในการเดินทาง	80-100	นาที	ราคา	3,000
เยน/ทาน/เที่ยว	เวลาที่ใหบริการ	5.55-17.30	น	ถาเด็กอายุตํากวา	12	จะเสียครึ่งราคา
5)	Taxi	ในสวนของรถแท็กซี่น้ีคาโดยสารจากโตเกียว	สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะอยูที่ราคา	20,000-25,000

เยน	(โดยราคาน้ีจะไมรวมคาทางดวน)

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
พักที	่NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือ		NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาเมจิ	เป็นศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต	ที่สรางขึน้เพื่ออุทิศและเป็นที่สถิตย

วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ	ซึ่งเป็นจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ป ุนยุคปัจจุบันเป็น
อยางยิ่ง	และไดรับความเคารพจากชาวญี่ป ุนยุคปัจจุบันมากที่สุด
จากน้ันอิสระชอปป้ิง	ยานฮาราจูกุ	แหลงรวมเสื้อผา	เครื่องประดับ	รองเทา	ของวัยรุนญี่ป ุน	หากคุณคือคนที่

กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ	หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว	Cost	Play	ทานยังสามารถหาไดจากที่น่ีอีก
ดวย	หรือ	ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ป ุนแตงตัวแบบแปลกๆ	ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได	จะมีวัยรุนญี่ป ุนนารักๆ	เดินกัน
เต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ
นอกจากน้ันแลว	ทานยังไดชอปป้ิงสินคาแบรนดดังระดับโลก	อาทิ	CHANNEL,	Dior,	LOUIS	VULTTON,

ZARA,	GAP	หรือสาวก	ONITSUKA	TIGER	ที่ตองการหารองเทาแบบตนฉบับ	MADE	IN	JAPAN	ที่	SHOP	น้ีมี
แบบใหเลือกสรรมากมาย	อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา	KITTY	DORAENMON	หรือตุกตา	LINE	สุดแสนนารักไว
คอยเอาใจคุณหนู	อีกทั้งยังมี	SHOP	ใหญของ	กระเปาสุดฮิต	BAO	BAO	ISSEY	MIYAKE,	เสื้อ	COMME	DES
GARCONS	อีกดวย
จากน้ันนําทานอิสระชอปป้ิง	ณ	หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ	หางฯ	อิออน	จัสโก	ซื้อของฝาก

กอนกลับ	อาทิ	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไม	และ	หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อ
ไดที่น่ีไดเลย
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาชอปป้ิง	อิสระอาหารเทีย่งตามอัธยาศัย

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองโอไดบะ	เป็นเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ

บริเวณอาวโตเกียวเพื่อประโยชนในการปองกันประเทศ	แตปัจจุบันโอไดบะไดกลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแหง
ของประเทศ	เน่ืองจากเต็มไปดวยรานคากวา	150	ราน	โซนอาหาร	หางสรรพสินคา	และอื่นๆ	อีกมากมาย
นอกจากน้ันยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝีมือของมนุษย	ไมวาจะเป็นสะพานสายรุง	เป็นตน
สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย	จึงไมแปลกหากที่น่ีคือสถานที่ทองเที่ยวสุดฮิตของนักทองเที่ยวทั้งในและ
ตางประเทศ
พรอมกับเก็บภาพประทับใจกับยูนิคอรนกันดั้ม	ตัวใหมที่สูงถึง	19.7	เมตร	หนัก	49	ตัน	สุดพิเศษคือสามารถ

เปลงแสงไดถึง	50	จุด	ซึ่งแปลกไปจากกันดั้มรุนเดิมที่เคยมีมาเลยทีเดียว	หลากหลายแบรนดดัง	อาทิ	NIKE,
CONVERSE,	NEW	BALANCE,	REEBOK	ฯลฯ	ไดที่ราน	ABC	MART

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย
พักที	่NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ศาลเจาเกาแกอันศักดิส์ิทธิ	์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว	สรางขึน้โดยจัก
พรรดิเมจิ	และมเหสีโชโกะ	ในปี	1920	ในชวงวันปีใหมคนโตเกียวนิยมมาขอพร
ที่ศาลเจาแหงน้ี	ซึ่งตั้งอยูใจกลาง	“สวนโยโยกิ”	สวนที่มีตนไมนานาพรรณถึง	1
แสนตน	ทําใหดูเหมือนกับวาศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูภายในป า

นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว	ยังเป็นศูนยรวมของเด็กวัยรุนที่แตงหนา
แตงตัว	กันแบบที่เรียกไดวาหลุดโลกมาอวดโฉมกัน	โดยเฉพาะวันอาทิตย	เด็ก
เหลาน้ีจะมารวมตัวกัน	มีทั้งแนว	แฟนตาซี	ปีศาจ	คิขุอาโนเนะ	เป็นสีสันใหกับ
ถนนสายน้ี



อิสระอาหารเทีย่งและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

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

เป็นเกาะถมที่สรางขึน้มาจากการถมทะเล	ซึ่งเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการ
คาโดยเฉพาะของสินคา	Electronic	และ	Modern	Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี	ตั้งอยูใกลๆกับหาง	Diver	City	Tokyo	นอกจากหุนกัน
ดั้มแลว	จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดั้มโดยเฉพาะ	ไมวาจะเป็น
Museum	Space,	Experiece	Field	,	DOME-G	เป็นตน	โดยมีคาใชจายในการ
เขาชม	นอกจากน้ียังมี	Gundam	Official	Shop	และ	Guadam	Cafe	อีกดวย
เปิดตั้งแต	10.00-20.00	น

	พักที่	NARITA	GATEWAY	HOTEL	หรือ	NARITA	TOBU	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	วัดนาริตะซัน	ตั้งอยูบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ	วัดที่ไดรับความศรัทธาอยางสูงโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในวันขึน้ปีใหมจะคลาคลํ่าไปดวยผูคนที่มาขอพรสิ่งศักดิส์ิทธินั์บแสนเพื่อขอพรจากหลวงพอ	“ฟุโดเมียว”	อัน
ศักดิส์ิทธิเ์ลือกซื้อ	“เครื่องราง”	หรือ	“ฮู”	ตางๆ	รวมทั้งสินคาที่ระลึกตางๆ	ในราคายอมเยา
อิสระอาหารกลางวัน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
หลังจากน้ันใหทานไดชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่	ชิซุย	เอาทเล็ต	แหลงรวมสินคานําเขาและสินคา

แบรนดญี่ป ุนที่ดังไปทั่วโลก	พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหมลาสุด	อาทิ	MK	MICHEL	KLEIN,	MORGAN,	ELLE,
CYNTHIA	ROWLEY	ฯลฯ	เลือกซื้อกระเปาแบรนดเนมยี่หอดังไดที่ราน	BALLY,	PRADA,	GUCCI,	DIESEL,
TUMOI,	GAP,	ARMANI	ฯลฯ	เลือกดูเครื่องประดับ	และนาฬิกาหรูอยาง	TAG	HEURE,	AGETE,	S.T.DUPONT,
TASAKI,	LONGINES	ฯลฯรองเทาแฟชั่น	HUSH	PUPPIES,	SCOTCH	GRAIN,	SKECHERS,	HOGAN	ฯลฯ
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินนาริตะ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ
16.50	น.	เหินฟาสูกรุงเทพ	ฯ	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW919	บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง
22.05	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

เป็นเอาทเล็ตซึ่งเปิดเมื่อปีพศ2556	และหางจากสนามบินนาริตะไปเพียง
ประมาณ	15นาที	ซึ่งมีรานแบรนดตางๆมากถึง	120ราน

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.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่



ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**

2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	2000	บาท	/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่

ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด

เตรียมให
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	10,000	บาท
***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และ	มัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	2000	บาท	/

ทริป/ตอทาน***
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน
สายการบิน	NOK	SCOOT	เป็นเทีย่วบินเชาเหมาลํา	ในกรณียกเลิกตองยกเลิก	45	วันกอนการเดินทาง

เทาน้ัน	ไมเชนน้ันทางบริษทัจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับ
การสายการบิน	เรียบรอยแลวครับโปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข

เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ
2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ



จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทาง	45	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	45	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


