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NT166
ทวัรญ์ปีุ่ น เทยีวเตม็วัน โตเกยีว ฟจู ิชมซากรุะ 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

FUJI HOTEL  , KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL

โตเกยีว - วดันารติะ - วดัอาซากุสะ - โตเกยีว สกายทร ี- โอชโินะฮคัไก - ภูเขาไฟฟจู ิ
โกเทมบะ พรเีมยีม เอาทเ์ลต - พธิชีงชาญปีุ่ น - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจูกุ - ออิอน มอลล์
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี- อควาซติ ี- พระใหญ ่อุชคิุ ไดบุทสึ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - โตเกยีว(สนามบนินารติะ)

20.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)
พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

23.45 น.
ออกเดนิทางสู ่ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ600

วนัท ี2
โตเกยีว(สนามบนินารติะ) - วดันารติะ - วดัอาซากุสะ - ถา่ยรูปกบัโตเกยีว สกายทร ี- โอชโินะฮคัไก - แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์



ขาปูยกัษ์

08.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร
และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ น
หากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได]้

วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) มปีระวัตศิาสตรอั์นเกา่แก ่มอีายุยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี (สมัยเฮอัน
ชว่งปลายศตวรรษท ี8) ซงึเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคัินโตทไีดส้รา้งขนึอุทศิแดศ่าสนาพทุธใหก้ับเทพเจา้ฟดูเูมยีวโอะ
วัดนีถอืไดว้า่เป็นวัดทศัีกดสิทิธมิากทางดา้นการขอพรเรืองความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัตเิหตตุา่ง  ๆรวมทังเรืองความรัก
หนา้ทกีารงาน ชว่งปลายมนีาตน้เมษาทา่นจะไดช้มซากรุะสวยๆภายในบรเิวณวัดไดอ้กีดว้ย (ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
วดัอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจ ิวัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา
ทา่นยังจะไดเ้ก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด
และยังสามารถเลอืกซอืเครืองรางของขลังไดภ้ายในวัด หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซะ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวัด
มรีา้นขายของทรีะลกึมากมาย ไม่วา่จะเป็นเครืองรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ นชนืชอบ
แมก้ระทังองคจั์กรพรรดอิงคปั์จจบัุนยังเคยเสด็จอกีดว้ย

เดนิสู ่รมิแมน่้าํสมุดิะ อสิระใหท้า่นไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยทสีงูทสีดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree)
ทเีปิดเมอื 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซงึมคีวามสงู 600 เมตร
กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทมีคีวามสงู 553 เมตร

โอชโินะ ฮคัไก (Oshino Hakkai) ซงึเป็นจดุชมววิภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทสีดุอกีจดุหนงึ
ซงึไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวชาวญปีุ่ นเป็นอย่างมาก และทนีียังมบีอ่น ้าํศักดสิทิธอัินแสนบรสิทุธิ
ซงึเกดิจากหมิะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟจูลิงสูพ่นืเบอืงลา่งผดุขนึเป็นตาน ้าํและบอ่น ้าํขนาดเล็กใหญ่มากมาย
ซงึใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี ซงึชาวบา้นเชอืกันวา่ถา้นําน ้าํในบอ่นีมาดมืนอกจากจะไดค้วามสดชนืจากการลมิรสน ้าํอันบรสิทุธิ
ยังจะทําใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทนีีทา่นสามารถซอืของทรีะลกึจากรา้นคา้ทตัีงอยู่ภายในบรเิวณนีอย่างสําราญใจ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ทา่นจะไดอ้มิอร่อยกับมอืพเิศษทมี ีขาปูยกัษ ์ใหท้า่นไดล้มิลองรสชาตขิาปพูรอ้มน ้าํจมิรสเด็ด

ทพีกั
FUJI HOTEL หรือเทยีบเทา่
ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าํจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท ี3
ภเูขาไฟฟจู ิ- โกเทมบะ พรเีมยีม เอาทเ์ลต - พธิชีงชาญปีุ่ น - โตเกยีว - ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
นําชม ภเูขาไฟฟจู ิ(Mt.Fuji) ทตัีงตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดับน ้าํทะเล
นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ) เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที
สามารถมองเห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟจูิ
ถ่ายภาพทรีะลกึกับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทยัีงดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น

ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรเีมยีม เอาทเ์ลต (Gotemba Premium Outlet)
เป็นหนงึในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ททกีระจายครอบคลมุประเทศญปีุ่ น ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงอย่างจใุจกับสนิคา้หลากหลายแบรนดดั์ง ทังในประเทศ และ
ตา่งประเทศ เชน่ MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย



สมัผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขัีนตอนมากมาย
เรมิตังแตก่ารชงชา การจับถว้ยชา และการดมืชา ทกุขันตอนนันลว้นมขัีนตอนทมีรีายละเอยีดทปีระณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก
และทา่นยังมโีอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวทา่นเองอกีดว้ย ซงึกอ่นกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซอืของทฝีากของทรีะลกึตามอัธยาศัย

เมอืงโตเกยีว (Tokyo)  นําทา่นชอ้ปปิงท ียา่นชนิจกูุ (Shinjuku) แหลง่บันเทงิและแหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว
เป็นศนูยร์วมแฟชนัเก๋ๆ  เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ มสีถานีรถไฟชนิจกูทุเีป็นเหมอืนศนูยก์ลางของของย่านนี
ซงึเป็นหนงึในสถานีทคีกึคักทสีดุในญปีุ่ น ในแตล่ะวันมผีูค้นจํานวนมากถงึ 2.5 ลา้นคนทใีชบ้รกิารสถานีแหง่นี
ทางดา้นตะวันตกย่านนีทเีต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มทัีงโรงแรมชนันํา และในสว่นทางดา้นตะวันออกนันคอื คาบกูโิจ (Kabuki-jo)
เป็นย่านทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทงิยามราตรีทมีรีา้นอาหารเยอะแยะมากมาย
เชน่รา้นอซิากายะ (Izakaya)

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ชมซากุระ สวนอเุอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ติ ี- อควาซติ ี- พระใหญ ่อชุคิ ุไดบุทส ึ- ออิอน มอลล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

สวนอเุอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว ภายในมทัีงวัด ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มตีน้ไมม้ากมาย
ใหบ้รรยากาศร่มรืนจงึเป็นสถานททีชีาวโตเกยีวนยิมมาพักผอ่นกัน
และในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุๆปีสวนอุเอโนะจะไดรั้บความนยิมเป็นอย่างมากในการมาชมซากรุะ
โดยจะมตีน้ซากรุะเรียงรายอยู่ทังสองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจํีานวนมากกวา่ 1,000 ตน้
ทําใหด้งึดดูผูค้นจํานวนมากมาเยียมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรือทเีรียกกันวา่ งานฮานามิ
(โดยปกตซิากรุะจะบานประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลยีนแปลงไดข้นึอยู่กับสภาพอากาศ)

โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมอืงใหม่ทเีกดิจากการถมทะเลขนึมาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้หลากหลายชนดิทหีา้งไดเวอรซ์ติี
ซงึภายในมรีา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บันเทงิมากมาย และใหท้า่นถ่ายรูปกับกันดัมตัวใหม่ RX-0 Unicorn รวมถงึ หา้งสรรพสนิคา้อควาซติี
หา้งดังของย่านนีทไีม่ควรพลาด เพราะทังรา้นคา้ไม่วา่จะเป็นเสอืผา้ตา่ง  ๆรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์มีถีงึ 13 โรงดว้ยกัน
จดุเดน่ของทนีีอยู่ท ีชนั 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทมีพารค์ รวบรวมราเม็งชนดิตา่งๆจากทัวประเทศญปีุ่ นมาไวท้นีี
สําคัญดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

บา่ย
พระใหญอ่ชุคิ ุไดบุสส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปทสีงูทสีดุในโลก ถูกบันทกึไวโ้ดยหนังสอืบันทกึสถติโิลกกนิเนสบุค๊ (Guinness
Book of world records) เมอืปี ค.ศ. 1995 มคีวามสงู 120 เมตร ยืนอยุ่บนกลบีดอกบัวบาน น ้าํหนักถงึ 4,000 ตัน โดยขา้งใน
เป็นหอ้งจัดแสดงถงึความโลภโกรธหลง คําสงัสอนของพระพทุธเจา้ และยังมหีอ้งเก็บพระบรมสารีรกิธาตขุองพระพทุธเจา้
หอ้งจําลองดนิแดนสขุาวดมีพีระพทุธรุปทองคําองคเ์ล็กๆประดษิฐานอยู่ถงึ 3400 องค ์และเป็นทเีก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลอีกีดว้ย
ทสํีาคัญตรงหนา้อกพระพทุธรูป เป็นจดุทสีามารถมองเห็นววิไดอ้ย่างสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูแิละโตเกยีวสกายทรี ไดอ้กีดว้ย
(ราคาไม่รวมคา่เขา้พระพทุธรูปดา้นใน) นอกจากจะไดไ้หวพ้ระแลว้ ชว่งปลายมนีาตน้เมษา ทนีีก็สามารถชมซากรุะไดอ้ย่างจใุจอกีดว้ย
(ขนึอยู่กับสภาพอากาศ)

ออิอน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสนิคา้ทมีสีาขาอยู่ทัวประเทศญปีุ่ น มรีา้นคา้ทหีลากหลายมากกวา่ 150 รา้น เชน่ MUJI, 100 yen
shop, Sanrio store, Capcom games arcade, รา้นขายเครืองกฬีา และซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่
ใหท้า่นไดเ้ก็บจัดการลสิตข์องฝากมาจากคนทบีา้นไดอ้ย่างครบครันเต็มที

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
โตเกยีว(สนามบนินารติะ) - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
นําทา่นเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระกอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนินารติะ

ถงึ สนามบนินารติะ ทําการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ

09.15 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ601

14.05 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี23 สงิหาคม 2562 เวลา 14:33 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า
• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิแอรเ์อเซยี เอก็ซ ์20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจ ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ
15 **ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น

การชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิ
เกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ



• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ
• **สาํคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน หรอื ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่านเกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร์
แตท่ังนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น
หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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