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21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร ผู้ โดยสารข าออกระหว่างประเทศช ั น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

และอํานวยความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ ก รุ ง โ ต เ กีย ว  ป ร ะเ ทศ ญี6 ป ุ่ น  โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที�ยวบินที� XJ 600 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.05 ชั�วโมง 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมทัวร ์
มื�ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที�ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมิู-สนามบินนาริตะ - - -  
2 สนามบินนาริตะ-กรงุโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-

ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรปูริมแม่นํ�าสมุดิะ
โตเกียว สกาย ทรี-สวนสนกุฟูจิคิวไฮแลนด์-
เมืองโบราณนาราอิ จกู-ุเมืองมตัสึโมโต ้

- � 

 
- Premier Hotel Cabin 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 ถ่ายรปูปราสาทมัตสึโมโต ้(ดา้นนอก)-ถนน
นาคามาชิ-ไร่วาซาบิไดโอะ-คามิโคจิ-หมู่บา้น
โอชิโนะ ฮักไก 

� 

 
� 

 
� 

 
Yukari No Mori 
หรือเทียบเท่า ★★★★ 

4 ฟูจิชิบะซากรุะ-ภเูขาไฟฟูจิ ชั�น 5-เรียนรูพิ้ธี
ชงชาญี�ปุ่ น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชิน
จกู-ุถ่ายรปู Cat 3D 

� � 

 
- Hotel Welco Narita 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสวุรรณภูมิ � - -  

** รายการทัวร์ขา้งตน้ อาจมีการสลับปรับเปลี�ยนเพื�อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

วนัที�สอง   สนามบินนาริตะ-กรุงโตเก ียว-วดัเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายร ูปริมแม่น ํ(าส ุมิดะ โตเกียว 
สกาย ทรี-สวนสนกุฟูจิคิวไฮแลนด์-เม ืองโบราณนาราอิ จูก-ุเม ืองมตัส ึโมโต้ 
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08.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาร ิตะ ประเทศญี6ปุ่ น (**เวลาที	ประเทศญี	ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพื	อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองแล้ว จากนั 4นนําท่านเดินทางสู่ วัดเซ็นโซจิ หร ือวัดอาซากุสะ เป็นวัดที�ขึ 4นชื�อว่าเก่าแก่

มากที�สุดของเมืองโตเกียวแห่งนี 4 ถูกสร้างขึ 4นเสร็จเมื�อประมาณปี ค.ศ. 645 เป็นหนึ�งในวัดที�

เก่าแก่และเป็นที�นิยมมากที�สุดวัดหนึ�งของเมืองโตเกียว โดยจะมี ถนนนากามิเสะ ที�เป็นถนน

ยาวเข้าสู่พื 4นที�ภายในวัดที�จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย โดยนักท่องเที�ยวนิยมถ่ายภาพที�

ระลึกกับโคมแดงอันใหญ่ๆ ที�เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สําคัญมากๆ ของวัดแห่งนี 4 จากนั 4นนํา

ท่านแวะ ถ่ายร ูปร ิมแม่น ํ  าสุม ิดะ (Sumida River) และหอคอยโตเกียว สกาย ทร ี (Tokyo 

Sky Tree) หอคอยที�สูงที�สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ�งของกรุงโตเกียวบริเวณริม
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แม่นํ 4าสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก เปิดให้บริการตั 4งแต่วันที� 22 

พฤษภาคม 2012 โดยหอนี 4มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง 

ในมณฑลกว่างโจว ซึ�งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโตรอนโต ของ

แคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของหอคอยโตเกียวสกายทรีที�บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้า

สุด สามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที�เต็มไปด้วยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ 

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ 4นหอคอย) ซึ�งริมแม่นํ 4าสุมิดะนั 4น ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจ

กับความสวยงามของดอกซากุระที�บานสะพรั�งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี อิสระให้ท่านได้

เก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั 4นนําท่านเดินทางสู่ ส วน สนุก ฟูจิคิว ไ ฮ แ ลน ด์  (Fuji-Q 

Highland) เป็นหนึ�งในสวนสนุกที�นิยมมากที�สุดแห่งหนึ�งของญี�ปุ่น เนื�องจากมีทําเลที�ตั 4งที�

มองเห็นความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ให้บริการเครื�องเล่นมากมาย โดยเฉพาะรถไฟเหาะ 4 

รางที�ได้รับการบันทึกบน Guinness World Record ให้เป็นรถไฟเหาะที�เร็วและสูงที�สุด คือ 

Fujiyama ในปี 1996 ต่อมาปี 2001 สร้าง Dodonpa มาทําลายสถิติ  ปี 2001 สร้างรถไฟเหาะ 

4 มิติ  Eejanaika ปี 2006 ซึ� งที� นั� งสามารถหมุนอยู่ภายในรถได้ และสุดท้ายในปี 2011 

Takabisha เป็นรถไฟเหาะที�ชันมากที�สุดในโลกถึง 121 องศา มีเครื�องเล่นมากมาย ทั 4งเครื�อง

เล่นถ้วยชา, จานร่อน, ล่องซุงมหาสนุก, เรือโจรสลัด, ดรอปทาวเวอร์, ชิงช้าสวรรค์, ม้าหมุน, 

ชิงช้าหมุน (Sky Swings) และอื�นๆ อีกมากมาย หรือสามารถขึ 4นไปชมวิวภูเขาไฟฟูจิบน 

Fujiyama Tower เป็นหอคอยท่าสร้างอยู่ภายในเครื�องเล่นรถไฟเหาะ มีความสูงราว 55 เมตร 

ที�บนนั 4น ท่านจะได้พบกับวิวภูเขาไฟฟูจิที�สวยจนแทบจะหยุดหายใจกันเลยทีเดียว (ราคาทัวร์

ไม่รวมค่าเครื�องเล่น และค่าขึ 4นหอคอย) 
กลางวัน  ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1) 

จากนั 4นนําท่านสู่ เมืองโบราณนาราอ ิ จูก ุ (Narai-juku) ตั 4งอยู่ที� จ.นางาโนะ ที�นี�เป็นที�ตั 4งของ

ถนนเมืองเก่าตั 4งแต่สมัยเอโดะที�มีความยาวที�สุด ทั 4งสองข้างทางเรียงรายไปด้วยที�พักแบบ

ชาวบ้านๆ ร้านอาหาร และของฝาก รวมถึงพิพิธภัณฑ์ วัด และสถานที�ทางประวัติศาสตร์ ทั 4ง

เมืองเล็กๆ นี 4เต็มไปด้วยบรรยากาศ และกลิ�นอายของประเทศญี�ปุ่ นในอดีต แม้ยุคสมัยของเอ

โดะจะผ่านไปแล้ว แต่บ้านเรือนโบราณในนาราอิ จูกุ ที�สร้างเรียงรายมากกว่า 1 กิโลเมตรนี 4 

ยังคงอยู่ด้วยการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื�อคงความดั 4งเดิมให้ได้มากที�สุด ทําให้ยุคเอโดะกลับมามี
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ชีวิตอีกครั 4งผ่านที�นี�อีกครั 4ง และยังเปิดให้นักท่องเที�ยวมาเดินเที�ยวชมเมือง รวมถึงมีเรียวกัง

สําหรับพักค้างคืนได้เพื�อสัมผัสบรรยากาศของเอโดะ จากนั 4นนําท่านเดินทางสู่ เม ืองมัตสึโม

โต้ ซึ�งเป็นเมืองที�ใหญ่อันดับสองของ จ.นางาโนะ 
เย็น อ ิสระอาหาร เย็นตามอัธยาศัย 
ท ี6พ ัก Premier Hotel Cabin Matsumoto หร ือเท ียบเท่าระด ับเดยีวกัน  
 
 
 
 
 
 

เช้า   ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั 4นนําท่านสู่ ปร าสาทมัตสึโมโต้  (Matsumoto Castle) (ถ่ายรูปด้านนอก) 1 ใน 12 

ปราสาทดั 4งเดิมที�ยังคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น เนื�องจากสร้างอยู่

บนพื 4นที�ราบ ในภาษาญี�ปุ่ นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี 4มีเอกลักษณ์ตรงที�มี

หอคอย และป้อมปืนเชื�อมต่อกับโครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสีโทนมืด ทําให้เกิดความรู้ สึก

วนัที�สาม   ถ่ายรูปปราสาทมตัสึโมโต ้ (ด้านนอก)-ถนนนาคามาชิ-ไร ่วาซาบิไดโอะ-คามิโคจิ-หมู่บ้านโอชิ
โนะ ฮกัไก  
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ที�ยิ�งใหญ่ และสุขุม จนได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที�

น่าสนใจ ได้แก่  บันไดไม้ สูง ชัน  ช่องเก็บหินสําหรับโจมตีศัตรู ช่องสําห รับธนู และหอ

สังเกตการณ์บนชั 4นบน อิสระช้อปปิ4งสินค้าพื 4นเมือง พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมือง

ท้องถิ�น ณ ถนนนนาคามาช ิ (Nakamachi Street) สองข้างทางของถนน เรียงรายไปด้วย

อาคารเก่าแก่สไตล์โบราณที�เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี รวมถึงอาคารคลังสินค้าจํานวนหนึ�ง 

(Kura) ที�มีผนังสีขาว ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของย่านการค้าในอดีต นอกจากนี 4ยังมีร้านค้าเล็กๆ 

ขายของแฮนด์เมด ของที�ระลึก ของสะสมต่าง ร้านอาหาร เครื�องดื�ม และที�พักแบบเรียวกังเปิด

ให้บริการแก่นักท่องเที�ยวอีกด้วย จากนั 4นนําท่านเดินทางสู่ ไ ร่วาซาบ ิไดโอะ (Daio Wasabi 

Farm) ตั 4งอยู่ในเมืองชนบทแถบอาซุมิโนะ (Azumino) ใกล้ๆ กับเมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) 

ภายใน จ.นางาโนะ (Nagano) ที�ไร่แห่งนี 4รับรองว่าได้เห็นต้นวาซาบิของจริง ที�สําคัญตัวไร่เอง

นั 4นยังเป็น 1 ในไร่วาซาบิที�ใหญ่ที�สุดประจําประเทศญี�ปุ่ น อีกทั 4งในทุกขั 4นตอนการผลิตนั 4น จะ

พิถีพิถันมากๆ กว่าจะได้วาซาบิส่งตรงมาถึงผู้บริโภค ไร่แห่งนี 4นับได้ว่าเป็นอีกหนึ�งแหล่ง

ท่องเที�ยวธรรมชาติสายไร่ที�ใครได้ลองมาต้องติดอกติดใจ ด้วยทําเลที�ตั 4ง ทําให้ไร่สวยงาม

มากๆ และที�พีคสุดก็ตรงการที�ใช้นํ 4าบริสุทธิnจากลําธารที�ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซึ�ง

ช่วงเวลาที�เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนั�นเอง 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (3) 
หลังจากนั 4นนําท่านเดินทางสู่ คามิโคจิ (Kamikochi) ดินแดนแห่งธรรมชาติท่ามกลางหุบเขา

แสนสวยของเทือกเขา “เจแปน แอลป์” (Japan Alps) เป็นหุบเขาในฝันที�อยู่สูงขึ 4นไปทางเหนือ

ของเทือกเขาแอลป์ญี�ปุ่ น ภาพสายนํ 4าของแม่นํ 4าอะซูสะ ที�ใสสะอาดดังเกล็ดแก้วไหลรินลอด

ผ่านสะพานคัปปะ (สะพานขวัญใจช่างภาพ และมักถูกถ่ายภาพมากที�สุด) ล้อมรอบด้วยผืน

ป่าเขียวขจี และฉากหลังของยอดเขาสูงตระหง่านระดับ 3,000 เมตร เป็นทัศนียภาพที�สวยงาม

มากที�สุดแห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่ นที�จะทําให้ท่านหลงรักและเพลิดเพลินไปกับการเก็บภาพ

เป็นที�ระลึกว่าได้มาเยือนสักครั 4งหนึ�งของการมาเที�ยวญี�ปุ่น นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอช ิ

โนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) โอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อนํ 4า 8 บ่อในโอ

ชิโนะ ตั 4งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อนํ 4าทั 4ง 8 นี 4เป็นนํ 4า

จากหิมะที�ละลายในช่วงฤดูร้อน ที�ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที�มีรูพรุน
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อายุกว่า 80 ปี ทําให้นํ 4าใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี 4ยังมีร้านอาหาร ร้านจําหน่ายของที�

ระลึก และซุ้มรอบๆ บ่อที�ขายทั 4งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ�นอื�นๆ 

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื 4อของที�ระลึกตามอัธยาศัย 
เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (4) (พ ิเศษ!! อ ิ6มอร่อยกับบ ุฟเฟ่ต์ขาป ู)  
ที6พ ัก Yukari No Mori หร ือเทียบเท่าระดับเดยีวกัน 

ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ 4าแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่นํ 4าแร่แล้ว จะทําให้

ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ 4น 

 

 

 

 

 

เช้า   ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั 4นนําท่านสู่ ฟูจิช ิบ ะซากุระ  (Fuji Shibazakura Matsuri) ท่านจะได้ชมความสวยงาม

ของดอกชิบะซากุระในทุ่งกว้างเชิงภูเขาไฟฟูจิที�บานพร้อมกันกว่า 800,000 ดอก ซึ�งจะปลูกอยู่

บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ�งมีจํานวนมากที�สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั 4งสีขาว สีชมพู 

วนัที�ส ี�    ฟูจิชิบะซากรุะ-ภูเขาไฟฟูจิ ช ั (น 5-เรียนร ู้พิธ ีชงชาญี�ปุ่ น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูก -ุ
ถ่ายร ูป Cat 3D 
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และสีแดง ซึ�งสีของดอกจะเข้มขึ 4นตามอายุที�ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บภาพ ความ

ประทับใจตามอัธยาศัย (ดอกพิงค์มอสจะบานหรือไม่นั 4น ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับสภาพอากาศ) (วัน

เดินทางที	 27-31 พ.ค., 28 พ.ค.-01 มิ.ย., 29 พ.ค.-02 มิ.ย. และ 30 พ.ค.-03 มิ.ย. จะ

เปลี	ยนไปสวน Yamanakako Hananomiyako แทน) หลังจากนั 4นนําท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั  น  

5 ให้ท่านสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที�บริเวณขั 4นที� 5 ซึ�งเป็นจุดที�รถโดยสารสามารถขึ 4น ไป

จอดได้ ภูเขาไฟฟูจินั 4น เป็นภูเขาไฟที�สูงที�สุดในญี�ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี�ปุ่ น

อีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั 4งปี เพราะในแต่ละฤดู ภูเขาไฟฟูจิ

จะมีความงดงามที�แตกต่างกัน อีกทั 4งยังเป็นเป็นภูเขาไฟที�สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็

ตาม (**หมายเหตุ การขึ 4นชมภูเขาไฟฟูจิชั 4น 5 นั 4น ขึ 4นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั 4นนําท่าน

สัมผัสประสบการณ์พิเศษ เร ียนร ู้ พ ิธ ีชงช าแ บบญี6ป ุ่ น  ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรม

เนียมญี�ปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี�ปุ่นตั 4งแต่การวอร์มอุปกรณ์ การชง และขั 4นตอน

การดื�ม อีกทั 4งยังเป็นการชงชาที�วิวทิวทัศน์ดีมากๆ ท่านจะได้มองเห็นทั 4งวิวภูเขาไฟฟูจิ และ

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (6) 

หลังจากนั 4นนําท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียวอีกครั 4ง นําท่านสู่ โอไ ดบะ  และ Diver City Plaza 

เป็นเกาะจําลองขนาดใหญ่ซึ�งสร้างขึ 4นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ 4นอย่าง

รวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที� 1990 โอไดบะ ได้กลายเป็นย่านการค้า มี

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที�พักอาศัย และแหล่งนันทนาการที�ใหญ่โตแห่งหนึ�ง ให้ท่านได้ชม 

Unicorn Gundam หุ่นกันดั 4มตัวใหม่เป็นรุ่น RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็น

หุ่นสีขาว-แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร และช้อปปิ4งตาม

อัธยาศัย จากนั 4นนําท่านสู่ ย่านช ินจูก ุ (Shinjuku) และถ่ายร ูปกับ  Cat 3D ย่านช้อปปิ 4งซึ�ง

เต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั�น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ 

Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย อีกทั 4งยังให้ท่านได้ชม และถ่ายรูปกับ Cat 3D ซึ�งเป็นที�สนใจ

ของทั 4งคนญี�ปุ่ น และต่างชาติที�ผ่านมายังแยกชินจูกุ บริเวณตึก Cross Shinjuku จะเจอแมว

ยักษ์โผล่มาให้เห็น ซึ�งเป็นป้ายโฆษณาแบบ 3 มิติ “Cross Shinjuku Vision” ที�ความคมชัด

ระดับ 4K นั�นเอง แมวยักษ์ขนาดใหญ่ที�ขยับตัวไปมาเสมือนจริง สร้างความฮือฮาให้คนญี�ปุ่น
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ต่างถ่ายคลิปแชร์กันในโลกออนไลน์กันเป็นอย่างมาก และบริเวณทางออกฝั�งตะวันออกของ

สถานีชินจุกุ ยังมีห้างร้านให้นักท่องเที�ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ 4งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะ

เป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื�องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki หรือจะ

เป็น Shinjuku Subnade ซึ�งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ 4งกันตามอัธยาศัย  

เย็น อิสระอาหาร เย ็นตามอัธยาศัย 
ที6พ ัก  Hotel Welco Narita หร ือเท ียบเท่าระด ับเด ียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า   ร ับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7) 
  ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ... 

 09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กร ุ ง เ ท พ ฯ  ป ร ะเ ทศ ไ ทย  โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เที�ยวบินที� XJ 601 (บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6.45 ชั�วโมง 

14.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบ ินสุวรรณภูมิ กร ุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ห้า   กร ุงโตเกียว-สนามบินนาริตะ-กร ุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
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กําหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็กอายตํุ*ากว่า 2 ปี พกัเดี*ยว 
16-20 เมษายน 66 ABDNJR 41,888.- 6,900.- 9,900.- 

01-05 พฤษภาคม ?? RVL56Y 39,888.- 6,900.- 9,900.- 
07-11 พฤษภาคม 66 LBTGME 39,888.- 6,900.- 9,900.- 
08-12 พฤษภาคม 66 CC59KB 39,888.- 6,900.- 9,900.- 
09-13 พฤษภาคม 66 MYNLJH 39,888.- 6,900.- 9,900.- 
15-19 พฤษภาคม 66 A4CCXZ 39,888.- 6,900.- 9,900.- 
16-20 พฤษภาคม 66 OY8F8H 37,888.- 6,900.- 9,900.- 
21-25 พฤษภาคม 66 E2V9JP 37,888.- 6,900.- 9,900.- 
22-26 พฤษภาคม 66 I2M9QP 37,888.- 6,900.- 9,900.- 
27-31 พฤษภาคม 66 D71PPQ 37,888.- 6,900.- 9,900.- 

28 พฤษภาคม-01 มิถนุายน 66 W41BGP 37,888.- 6,900.- 9,900.- 
29 พฤษภาคม-02 มิถนุายน 66 J9UCTK 37,888.- 6,900.- 9,900.- 
30 พฤษภาคม-03 มิถนุายน 66 QTKCRR 36,919.- 6,900.- 9,900.- 

สําหรบัล ูกค้าท่านที�ไมต่ ้องการใช้ต ั Fวเคร ื�องบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์ 7,000.-/ท่าน 
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*** กรุณาศ ึกษารายละเอียดทั  งหมดก่อนท ําการจอง เพ ื6อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบร ิษัทฯ  เมื6อท่านตกลงช ําระเงินมัดจํา หรือค่าท ัวร์ท ั  งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าท่านได้ยอมร ับเงื6อนไขข้อตกลงต่างๆ ท ั  งหมด *** 

**ท่านใดมีเท ี6ยวบนิภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบ ิน แอร์เอ เช ีย เท ่านั  น ** 

** ท ั  งน ี  หากสายการบ ิน หร ือเท ี6ยวบ ินหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบ ินภายในประเทศที6เป็นสายการบิน เครอื เดียวกันกับเท ี6ยวบ ินห ลักเท่าน ั  น นอกเหนือจากสายการบ ินท ี6ทาง
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บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธ ิsในการไม่ร ับผิดชอบ และพ ิจารณาท ุกๆ  กรณี เน ื6อ งจากทางบร ิษัทฯ  ได้จ ําหน่าย
โปรแกรมท ัวร์ท ี6เริ6มเด ินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่น ับรวมการเด ินทางจากสนามบ ินอ ื6นๆ  และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท ําการซื  อบัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร ั ง เน ื6อ งจากต้องได้ร ับการยืนยนั เท ี6ยวบ ินห ลัก 
และก รุ๊ปคอนเฟิร์ม เพ ื6อประโยชน์ของต ัวท่าน เอง ** 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิs รายการทัวร์สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่นตามกฎหมายของ

ประเทศญี�ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั�วโมง มิอาจเพิ�มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั 4นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิnในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตาม

สถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อ ัตราค่าบริการรวม 

� ค่าตั}วเครื�องบิน ไป-กลับ ตามรายการที�ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ 4ามัน  

� ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  

� โรงแรมที�พักตามที�ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

� ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ    

� ค่าอาหาร ตามรายการที�ระบุ   

� ค่าเบี 4ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจําตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรรมธรรม์)  

� ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% 

 

อ ัตราค่าบริการนี  ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื�องดื�ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน

ห้อง และค่าพาหนะต่างๆ ที�มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื�นร้องขอวีซ่าอีกครั 4ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่นได้ประกาศ

ยกเว้นการยื�นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที�ประสงค์พํานักระยะสั 4นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่นประกาศให้ยื�นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นร้อง

ขอวีซ่า 
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ 4าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั 4นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํ 4ามันที�ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ�มในภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั}วเครื�องบินไปแล้ว 

× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�น และหัวหน้าทัวร์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าท ิปห ัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน  

 

เดินทางข ั  นต ํ6า 30 ท่าน  หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที�จะชําระค่าบริกา รเพิ�ม

เพื�อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที�จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnในการ

งดออกเดินทาง และเลื�อนการเดินทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

1. เงื6อนไขการจอง และการชําระเงิน  (เฉพาะการส่งจอยท ัวร์เท ่านั  น  ไม่รวมการต ัดกรุ๊ป  หร ือกรุ๊ปเหมา) 

� มัดจ ําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน กรณีลูกค้าท ําการจองน้อ ยกว่า วัน

เดินทาง 25 วัน  ทางบร ิษัทฯ  ขอสงวนสิทธ ิsในการเก็บค่าทัวร์ เต ็มจํานวนท ันท ีในวันจองเท่านั  น    

� ส่วนที�เหลือ ชําระก่อนวันเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)  

• หากไม่ชําระมัดจําตามที	กําหนด ขออนุญาตตัดที	นั	งให้ลูกค้าท่านอื	นที	รออยู่ 

• หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื	อนไข 

• เมื	อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทัEงหมด หรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื	อนไขและข้อตกลงต่าง ทีๆ	ได้

ระบุไว้ทัEงหมดนีEแล้ว 

• หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื*อพนักงานขายมาทางอี เมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองที*นั*งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงื6อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางไม่น ้อยกว่า 30 วัน ค ืนเงินบางส่วน  (ห ักจากค่าใช้จ่ายท ี6เกิดข ึ  นจร ิงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ ําบ ัตรโดยสารเคร ื6องบ ิน และมัดจําค่าบร ิการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 30 วัน ค ืนเงินค่าทัวร์  50% (จากราคาท ัวร์ท ี6ซื  อ ) 

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 15 วัน  ไม่สามารถค ืน เงิน ได้ / สามารถเปลี6ยนแปลงผู้เด ินทางได้ (เปลี6ยน
ช ื6อ) ต้องแจ้งให้บร ิษัทฯ  ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน   

 

     1.2    เ งื6อนไขยกเลิกการจอง / เด ินทางวันหยุด หร ือเทศกาล และโปรแกรมท ี6เดินทางด้วยเที6ยวบินพิเศษ  
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Charter Flight 

กรุ๊ปท ี6เด ินทาง ในช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ท ี6ต้องการ ันต ีค่าบ ัตรโดยสารท ั  งหมด และท ี6น ั6 งกับสายการ บิน   
ห รือ ก รุ๊ป ที6ม ีการ การ ัน ตีค่าที6พ ักท ั  งหมด แ ละอ ื6นๆ โดยต รง หร ือ โด ยการ ผ่าน ตัวแ ทน ใน ป ระเ ทศ ห รือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืน เงินได้ รวมถึงเที6ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ ิsไม่มีการ คืน
เงินท ุกกรณี ท ั  งมัดจ ํา หรือค่าท ัวร์ท ั  งหมด เน ื6อ งจากเป็นการเหมาจ่ายใน เที6ยวบิน  และโปรแกรมน ั  นๆ  ซ ึ6งไม่
สามารถใช้เงื6อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อท ี6 1.1 ได้ 

 

      2.      เงื6อนไขการจอง และการช ําระเงิน  (เฉพาะการต ัดกรุ๊ป หร ือกรุ๊ปเหมา ซึ6งเป็นข้อตกลง  

   ระห ว่างบร ิษัทท ัวร์ผู้ขาย และบริษัททัวร์ ผู้ซ ื  อ เท ่านั  น ) 

� มัดจ ําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านได้รับอินวอยซ์การจอง 3 วัน (กรณีลูกค้าท ําการจองน้อยกว่า วัน

เดินทาง 30 วัน  ทางบร ิษัทฯ  ขอสงวนสิทธ ิsในการเก็บค่าทัวร์ เต ็มจํานวนท ันท ีในวันจองเท่านั  น )   

� ส่วนที�เหลือ ชําระก่อนวันเดินทาง 35 วัน (นับรวมวันเสาร์ และอาทิตย์)  

� หากไม่ชําระมัดจําตามที	กําหนด ขออนุญาตตัดที	นั	งให้ลูกค้าท่านอื	นที	รออยู่ 

� หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื	อนไข 

� เมื	อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทัEงหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื	อนไขและข้อตกลงต่าง ทีๆ	ได้ระบุไว้

ทัEงหมดนีEแล้ว 

2.1 เงื6อนไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางไม่น ้อยกว่า 45 วัน  ค ืน เงิน เต็มจ ํานวน  

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 45 วัน  คืน เงินบางส่วน (ห ักจากค่าใช้จ่ายท ี6เกิดขึ  นจริงแล้ว เช่น  ค่ามัดจ ํา
บ ัตรโดยสารเครื6อ งบิน  และมัดจ ําค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืน เงินได้  

        

     2.2     เ งื6อ นไข ยกเ ลิกการ จ อง / เ ด ินท างวัน หยุด  ห ร ือ เ ท ศกาล แ ละโปร แ กร มที6เ ด ินทางด้วยเท ี6ยวบ ินพ ิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปที6เด ินทาง ใน ช่วงวันหยุด หร ือ เทศกาล ที6ต้องการันต ีค่าบ ัตรโดยสารท ั  งหมด และท ี6น ั6 งกับสายการ บิน  
ห รือ ก รุ๊ป ที6ม ีการ การ ัน ตีค่าบร ิการ ท ี6พ ัก  ท ั  งหมด  แ ละอ ื6นๆ โดยต รง หร ือ โด ยการ ผ่าน ตัวแ ทน ใน ป ระเ ทศ ห รือ
ต่างป ระเ ทศ แ ละไม่อ าจขอ คืน เงินได้ ร วมถึงเท ี6ยวบ ินพ ิเศษ CHARTER FLIGHT ข อ สงวนสิทธ ิsไม่มีการ ค ืนเงินทุก
กรณี ท ั  งมัดจ ํา ห ร ือค่าทัวร์ ท ั  งหมด  เน ื6 อ งจ ากเ ป็นการเ หมาจ่ายในเ ท ี6ยวบ ิน แ ละโป รแ กรมนั  น ๆ  ซ ึ6งไ ม่สามร ถใช้
เงื6อนไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที6 2.1 ได้ 
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3.  เงื6อนไขกร ณีเกิดภัยพิบ ัต ิ 

     ไม่ว่ากรณีใดๆ  หากเกิดภัยพ ิบัต ิตามธรรมชาต ิ หร ือภัยพิบ ัต ิอนั ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น  พายุไต้ฝุ่น  

แผ่นด ินไหว สึนามิ หร ือ โรคระบาดในประเทศ หร ือนอกประเทศ หรอืเมืองท ี6ท่าน เดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถที6จะนํา

เหต ุการณ์ดังกล่าวมาขอยกเ ลิก หร ือขอเงินค ืน ได้ และบร ิษัทฯ  จะไม่คืน เงินใดๆ ท ั  งสิ  น  แต่จะขอสงวนสิทธิsในการ

พ ิจารณาเลื6อนการเดินทางออกไปได้ตามที6บร ิษัทฯ  ได้แจ้ง จนกว่าภัยพ ิบ ัติน ั  นจะสิ  นสุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ 4นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างตํ�า 2 

หน้า หากไม่มั�นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหต ุ กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 4งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิnที�จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 4งสิ 4น รวมถึงเมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้า

ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิn ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทั 4งสิ 4น 

 

ข้อมูลเพ ิ6มเต ิม เร ื6อ งตั~วเคร ื6อ งบ ิน  

ในการเด ินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน ไม่สามารถเลื�อนวันเดินทางกลับได้ และการจัดท ี6น ั6 ง

ข องก รุ๊ป  เ ป็น ไปโดยสายการบ ินเ ป็นผู้ก ําหนด  ซึ�งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกร ณียกเ ลิกการ

เดินทาง บัตรโดยสารไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินบางส่วนได้ 

 

ข้อมูลเพ ิ6มเต ิม เร ื6อ งโรงแรมที6พ ัก 

� เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว (Single) และ

ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

� กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ 4นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิnในการปรับเปลี�ยน หรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพ ิ6มเต ิมเรื6อ งสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
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� สําหรับนํ 4าหนักของสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื�องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร

ชั 4นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ 4าหนักเพิ�มเป็นสิทธิของสายการบินที�ท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได้ (ท่านต้องชําระในส่วนที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 

� สําหรับกระเป๋าสัมภาระที�ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ 4นเครื�องได้ ต้องมีนํ 4าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ

กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ 4ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ 4ว) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิ 4ว)  

� กรณีที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ 4าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ�ากว่ามาตรฐานได้ ทั 4งนี 4

ขึ 4นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที�สัมภาระนํ 4า หนัก

เกิน (ท่านต้องชําระในส่วนที�โดนเรียกเก็บเพิ�ม) 

� ทางบริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารท ุกกรณี 

หมายเหตุ… (สําค ัญมาก!!! ผู้โดยสารควรร ับทราบก่อนการเด ินทาง) 

1. รายการอาจมีการเปลี6ยนแป ลงตามความเห มาะสม เนื�องจาก การยกเลิกเที�ยวบิน ความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรม ที�พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที�ท่านเดินทางไป หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็

ตาม (ซึ6งเป็นเหตุการณ์ที6นอ กเหนือ การค วบคุมจากทางบร ิษัทฯ ) โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัย

ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลิกท ัวร์  เนื�องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที�ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บริการทางประเทศที�ท่านเดินทางท่องเที�ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิsในการไม่คืน ค่า

ท ัวร์ท ั  งหมด หร ือบางส่วนให้กับท่าน  

3. หากในวันเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวใดที�ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานท ี6

ท ่องเที6ยวใหม่ทดแทน หร ือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน ั  นให้  

4. บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิnในการไม่ค ืนค่าทัวร์ท ั  งหมด หร ือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี 4 

� กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของห้ามนําเข้าประเทศ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที�ทางกองตรวจคนเข้า

เมืองห้ามเดินทาง 

� กรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื�องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
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� กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที�พํานัก

อยู่ในประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี6ป ุ่ น ให้กับคนไทย ผู้ท ี6ประสงค์จะพ ําน ักระยะสั น ในประเทศญี6ปุ่ น ไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัต ถุปร ะสงค์เพ ื6อการท่อ งเท ี6ยว เยี6ยมญาติ หร ือธ ุรกิจ จะต้องยื6นเอกสารในข ั  นตอนการตร วจเ ข้าเ มือ ง 

เพ ื6อยืนยันการมีค ุณสมบัต ิการเข้าประเทศญี6ป ุ่ น ด ังต่อ ไปน ี   

1. ตั}วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

2. สิ�งที�ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ 4นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น) 

3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

 

คุณสมบัต ิการเข้าประเทศญี6ปุ่ น  (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี6ปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ�งที�ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั 4น 

3. ในขั 4นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที�ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที�จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหต ุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั  งห มด ก่อนทําการจอง เพื6อความถูกต้องและค วามเข้าใจตร งกันระห ว่าง

ท่านลูกค้าและบร ิษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ ิsท ี6จะเ ลื6อน การเดินทาง หร ือปร ับราคาค่าบร ิการข ึ  น ในกรณีท ี6ม ีผู้ร่วมค ณะไม่ถึง 30 

ท่าน   

2. ขอสงวนสิทธิnการเก็บค่านํ 4ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ 4นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิnในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 4งสิ 4น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั 4งสิ 4น หากเกิดสิ�งของสูญหายอันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง  
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6. เมื6อท่านตกลงชําระเงินมัดจ ําหร ือค่าทัวร์ท ั  งหมดกับทางบ ร ิษัทฯ  แล้ว ทางบร ิษัทฯ จะถือ ว่าท่านได้ยอมรับ

เงื6อนไขข้อตกลงต่างๆ  ทั  งหมด  

7. รายการนี 4เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั 4งหนึ�ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื�องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที�เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี� / ปลอด

บุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแ รม 

และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์  กรุณาแจ้งบร ิษัทฯ  อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั 4นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าให้ได้ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใดๆ ทั 4งสิ 4นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั 4น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี�ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ�ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี�ปุ่น หรือวันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา

ในการท่องเที�ยว และช้อปปิ4งแต่ละสถานที�น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา 

ซึ�งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั 4งที�ต้องเร่งรีบ เพื�อให้ได้ท่องเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ 4าดื�มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวันเริ�มในวันที� 2 ของการเดินทาง ถึงวันที� ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั 4นๆ มิ

อาจเพิ�มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั 4งนี 4ขึ 4นอยู่กับสภาพการจราจรใน

วันเดินทางนั 4นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิnในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกท่านที6มอบความไว้วางใจให้กับเรา ดูแลเร ื6อ งการท่องเที6ยว และบร ิการ  *** 

 


