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NT390
ทวัรญ์ปีุ่ น นกิโก ้น ้าํตกเคงอ่น โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์5 วัน 3 คนื (JL)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

SUNSHINE KINUKAWA HOTEL

เทยีวเมอืง นคิโก ้ชม ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้ทไีดร้บัการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก้
ลองทาํตุ๊กตา ดารมุะ ดว้ยตวัเองตามสไตลข์องคุณ ทโีรงงานผลติดารมุะ

ชมความงามของน้าํตก “น้าํตกเคงอ่น” น้าํตกทใีหญแ่ละยาวทสีดุของประเทศญปีุ่ น
เทยีวเมอืงแหง่มนัหวาน เมอืงคาวาโกเอะ ชมหอระฆง้เก่าแก่ โทคโินะคาเนะ

ชอ้ปปิงจุใจดว้ยแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัของญปีุ่ น ยา่นชนิจูกุยา่นฮาราจูกุยา่นชบิูยา่
ผอ่นคลายกบัการแชน่้าํธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญปีุ่ น

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนินารติะ

20.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เจา้หนา้ที
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

23.55 น.



ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีJL 718

วนัท ี2
สนามบนินารติะ - เมอืงนกิโก ้- ศาลเจา้โทโชกุ - ทะเลสาบซูเซนจ ิ- น้าํตกเคงอ่น - แช่น้าํแร่

07.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้ชม ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้ทสีรา้งเพอืเป็นสถานทฝัีงศพโชกณุโทกงุาวา่ ทเีกา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ
ตังแตส่มัยโชกนุโตกกุาวา่ อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลักทวีจิติรตระการตาทังสวยงามในแงข่องศลิปะและทแีฝงแงมุ่มทางปรัชญา
ศาลเจา้แหง่นีไดรั้บการขนึทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นหนงึในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม ทะเลสาบชูเซนจ ิเป็นทะเลสาบตังอยู่บรเิวณปลายเขาของภเูขาไฟนันไต
ตัวทะเลสาบแหง่นีเกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมอืประมาณ 20,000 ปีทแีลว้ ทะเลสาบชเูซนจมิชีอืเสยีงทางดา้นบอ่น ้าํพรุอ้น
และความหลากกลายทางธรรมชาต ิโดยมนี ้าํตกหลายแหง่ในบรเิวณรอบๆ

นําทา่นเดนิทางชมความงามของน ้าํตก “น้าํตกเคงอ่น” น ้าํตกทใีหญ่และยาวทสีดุของประเทศญปีุ่ น เดนิทางสู ่“จดุชมววิ” โดยการ “ลงลฟิท”์
ไปชนัลา่งททีา่นสามารถดมืด่าํกับภาพของน ้าํตกแหง่นีไดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผัสกับสายน ้าํทเีย็นชนืฉํ่าใจ
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามุมความงามทถีูกใจเพอืบันทกึภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลอืก “ชมและซอื”
สนิคา้พนืเมอืงทขีนึชอืในเขตนีไดต้ามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณหอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
SUNSHINE KINUKAWAHOTELหรือเทยีบเทา่

ผอ่นคลายกับการแช่น ้าํจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น

วนัท ี3
เมอืงทาคาซาก ิ- วดัเจา้แมก่วนอมิ - โรงงานผลติดารุมะ - เมอืงเกา่คาวาโกเอะ - หอระฆง้โทคโินะคาเนะ - โตเกยีว

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคาซาก ินําทา่นนมัสการ เจา้แมก่วนอมิของเมอืง Takasaki สรา้งขนึมาตังแตปี่โชววะท ี11 (ค.ศ.1936)
และก็ไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ประจําเมอืงนี นอกจากองคเ์จา้แม่กวนอมิแลว้ภายในวัดยังมโีบสถว์หิารทเีป็นเอกลักษณ์ดว้ยโคมไฟจํานวนมากมาย
หอ้ยระโยงระยางอยู่มากมายบรเิวณระเบยีง ภายในองคเ์จา้แม่กวนอมิมบัีนได 146 ขัน ทจีะนําเราขนึไปยังชนั 9 (บรเิวณบา่ขององคเ์จา้แม่กวนอมิ)
จากจดุนีสามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมอืง Takasaki ไดส้ดุลกูหลูกูตา
หรือหากมองต่าํลงมาสกันดิก็จะไดเ้ห็นบรเิวณภายในวัดอกีมุมทแีปลกตาสวยงามไปอกีแบบ เพอืใหท้า่นไดช้มววิและเก็บภาพความประทับใจ 

นําทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติดารุมะ ตุก๊ตา Daruma สว่นใหญ่ในญปีุ่ นผลติจากทเีมอืงนี ทําใหม้โีรงงานผลติตุก๊ตา Daruma
อยู่หลายสบิแหง่ทเีดยีว และโรงงานทมีชีอืเสยีงทสีดุก็ไม่พน้ Daruma no Sato Daimonya นีเอง
โดยโรงงานแหง่นีมทีา่นปรมาจารยท์างดา้นการทําตุก๊ตา Darumaอยู่นันคอืทา่นอาจารย ์Jun-ichi Nakata
ทปัีจจบัุนก็ยังคงผลติผลงานอันสวยงามออกมาใหช้ม ภายในโรงงานทา่นจะไดช้มวธิกีารผลติ และวาดรูปลงบนตุก๊ตาซงึมคีวามปราณีตสวยงาม
นอกจากนีทา่นยังสามารถลองทําตุก๊ตาดว้ยตนเอง ซงึจะเป็นดารุมะชนิเดยีวทไีม่เหมอืนใครในสไตลข์องทกุทา่น

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ ตังอยู่ในเขตจังหวัดไซตามะ เมอืงแหง่ปราสาททสํีาคัญทางประวัตศิาสตรข์องญปีุ่ น
ซงึเป็นทรีูจั้กในลักษณะการกอ่สรา้งอาคารแบบทเีรียกวา่ครุะซคึรุ-ิรา้นคา้หรืออาคารโกดังไม ้2



ชนัทกํีาแพงกอ่ดว้ยดนิถอืเป็นย่านการคา้เกา่แกม่าตังแตส่มัยเอโดะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนในสมัยกอ่นเรียงรายตดิกัน
ซงึไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีณ ปัจจบัุนไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ทรีะลกึ และพพิธิภัณฑ ์มหีอระฆง้โทคโินะคาเนะ
สรา้งจากไมใ้ชเ้พอืเตอืนเมอืเกดิไฟไหม ้ทถีูกสรา้งแทนของเดมิเนืองจากโดนไฟไหมเ้มอืปี 1892 อันเป็นสญัลักษณ์สําคัญของพนืที
ดว้ยลักษณะสงิกอ่สรา้งและบรรยากาศโดยรอบทําใหท้นีีไดส้มญานามวา่ “เมอืงเอโดะนอ้ย ” ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเดนิเทยีวชม
และเลอืกซอืของฝากพนืเมอืงมากมาย

ค่าํ
อสิระรับประทานอาหารค่าํอสิระตามอัธยาศัย

ทพีกั
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซอืทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

ซอืทัวรเ์สรมิ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง
[ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] เชญิทา่นพบกับความอลังการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง
600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกับเครืองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE
MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE,
เทยีวบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูททีา่นชนืชอบของ
WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดัก ฯลฯ 

หรือชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในวนสนุกอย่างจใุจและอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์ันอย่างเต็มที
ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจสําหรับทา่นทเีลอืกทจีะอสิระในเมอืงโตเกยีว
ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง
หรือชอ้ปปิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดัง ยา่นฮาราจกูุ
ทา่นจะไดพ้บกับการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลวั์ยรุ่นญปีุ่ น
การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆทแีตล่ะคนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกับการชอ้บปิงกับรา้นคา้หลากหลายสองฝังถนนทาเคชติะ
และ โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และ แปลก  ๆเหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต
ตุก๊ตาบลายดส์นูปปี คติต ีคาแรคเตอร่ตา่ง  ๆหรือ เกมส์
ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอย่างจใุจอสิระชอ้ปปิงตอ่ยา่น“ชบิูยา่”ย่านวัยรุ่นชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจกับแฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมายมากกวา่
100 รา้นคา้

เทยีง-ค่าํ
อสิระ เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอย่างเต็มทจีงึไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่าํ

ทพีกั
SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
วดัอาซากุซะ - จสัโก ้ออิอน - สนามบนินารติะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม

วดัอาซากุซะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา
นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด
และยังสามารถเลอืกซอืเครืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปปิงยังหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน
ใหท้า่นไดซ้อืของฝากมากมายหลากหลายชนดิอาทเิชน่ขนมโมจเิบนโตะผลไมต้ามฤดกูาลและพเิศษสดุกับรา้น 100
เยนททีกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยน



เทยีง
อสิระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บา่ย
ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

18.15 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีJL707

23.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 12:16 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

เงอืนไขการใชบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิการเดนิทาง
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสาย การบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ ** **สําคญั!! บรษิทั ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั
ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและ ในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและญปีุ่ น
ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

อัตราคา่บรกิารนรีวม

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

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

** ในกรณทีทีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทั
อาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล]
คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลุมประกนัสุขภาพ]

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 
- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]
- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน,
เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น,
รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 



อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15
**ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิสําหรบัคนขบัรถ/มคัคเุทศก/์หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 4,000 เยน ตอ่ทา่น/ทรปิ

• ภาษมีลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจีา่ย 3%

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

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

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษิทัจะจดัเตรยีมใหก้บัลูกทวัร ์
แตท่งันขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

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

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนัเท่านัน

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน

• เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

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

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญปีุ่ น และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน
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