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วันที่ โปรแกรมการเดนิทาง รถ ที่พกั อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็ 

วันที่หน่ึง นดัพบ 23.00น. ณ สนามบินดอนเมือง - - - 

วันที่สอง 
สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ– วดัอาซากซุะ – โก
เทมบะ พรีเมีย่ม เอ้าเล็ท – ออนเซน 

BUS 
Jiragon no Fuji no Yakata

หรือเทียบเทา่ 
- /ยากินิค ุ/ - 

วันที่สาม 
ฟจิู (พีเรียดตรงกบัช่วง 15 มิ.ย.-16ก.ค. พาไปชมลาเวน
เดอร์ ทีโ่ออิชิ ปาร์ค) – โอชิโนะฮกัไก–ชินจกุ–ุ นาริตะ 

BUS 
NARITA HOTEL  
หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม / -  / - 

วันที่สี่ ตลาดปลาซกิึจิ–ชิโมะคิตะซาวา่– ชิบยูา่ BUS 
NARITA HOTEL  
หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม / - / - 

วันที่ห้า วดันาริตะ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง BUS - โรงแรม / - / - 
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รายละเอียดโปรแกรมการเดนิทาง 

 

23.00 น.คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบนิ NOK SCOOT (XW) 
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (ไกด์ทวัร์แนะน าการเดนิทาง) 

 

02.30 น.ออกเดนิทางสูส่นามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ NOKSCOOTเท่ียวบนิท่ี XW102 
10.30น.เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ส ำคญั!!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำรสด จ ำพวก เนื้อสตัว์ พืช ผัก

ผลไม้ เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนจะมีโทษจับและปรับหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋าและท า
ภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.)   (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำ
ทอ้งถ่ินเพือ่ควำมสะดวกในกำรนดัหมำย) 
น าท่านเดินทางสู่“มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นโตเกียวหมายถึงนครหลวงตะวันออกเป็นเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดในโลกเมืองหนึ่งจึงท าให้กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศเศรษฐกิจการ
คมนาคมเทคโนโลยี (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ2 ชัว่โมง) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร (1) 
น าท่านเดินทางไปนมสัการเจ้าแม่กวนอิมทองค าณวัดอาซากุซะวัดท่ีได้ช่ือว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัดิ์สิทธ์ิและได้รับความ
เคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิและมีผู้คนนิยมมา
กราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปีประกอบกับภายในวดัยงัเป็นท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ณประตู
ทางเข้าด้านหน้าสดุของวดัช่ือประตฟู้าค ารณและถนนจากประตเูข้าสู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองค านัน้มีช่ือ
ว่าถนนนากามิเซะซึ่งเป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลึกพืน้เมืองต่างๆมากมายจากท่ีน่ีท่านจะสามารถเก็บภาพความ
ประทบัใจคูก่บัหอคอยTOKYO SKY TREE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหน่ึง สนามบินดอนเมือง  

วันท่ีสอง สนามบินดอนเมือง– สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุซะ – โกเทมบะ เอ้าเล็ท – โรงแรม ออนเซน 

วดัอาซากซุะ Tokyo Sky Tree 
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จากนัน้พาท่านเดินทางไปยังGOTEMBA FACTORY OUTLETภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมายมีสินค้า
หลากหลายประเภทผลดัเปล่ียนกันลดราคาอาทิเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายรองเท้ากระเป๋านาฬิกาจากหลากหลายแบรนด์ดงั
อาทิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯเลือกซือ้กระเป๋าแบรนด์เนมย่ีห้อดงัได้ท่ีร้าน
BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯเลือกดเูคร่ืองประดบัและนาฬิกาหรูอย่างTAG 
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน่HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
 

 
 
 
 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรมJiragon no Fuji no Yakataหรือเทียบเท่า 

หลงัเข้ำสู่ที่พกัให้ท่ำนได้ แช่น ้าแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ จะท ำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้
ผิวพรรณสวยงำน (แช่ครั้งละประมำณ 20 นำที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง) 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
น าท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสูง3,776เมตรจากระดบัน า้ทะเลน าท่านขึน้ชม
ความงามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ“ช้ัน5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของ
ภเูขาไฟท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิถ่ายภาพท่ี
ระลกึกบัภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลกซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิทและมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(พีเรียดตรงกับช่วง 15 มิ.ย.-16ก.ค. พาไปชมลาเวนเดอร์ ท่ีโออิชิ ปาร์ค) – โอชิโนะฮกั
ไก– ชินจุกุ – นาริตะ 

ภูเขาไฟฟจิู 
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**พีเรียดที่ตรงกับช่วง 15 มิ.ย.-16ก.ค. พาท่านไปชมลาเวนเดอร์ ที่งานFujikawaguchiko Herb 

Festivalเดนิทางสู ่Oishi Parkนัน้ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบคาวากชูิโกะฝ่ังเหนือ ซึ่งจะสามารถมองข้ามทะเลสาบไปเห็น
แมกไม้เชิงภูเขาไฟและยงัจะเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างโดดเดน่เต็มตาท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นซึ่งมาพกัผ่อน
ตากอากาศชมวิวแบบชิวๆด่ืมด ่ากบัความงามของทิวทศัน์ในชว่งลาเวนเดอร์บานนัน้ท่ีOishi Park แห่งนีก็้จะน าลาเวนเดอร์
มาท าเป็นไอศกรีมสีม่วงกลิ่นหอมกรุ่นไว้ให้นกัท่องเท่ียวได้น า้ลายสออดใจท่ีจะซือ้หามาลองชิมกันไม่ได้โดยจะท าเป็น
ไอศกรีมแบบSoft-served ซึง่จะนุม่ละมนุละลายในปากได้กลิ่นตดิลิน้ไปทัง้วนัเลยทีเดียว 

เดนิทางสูห่มู่บ้านบ่อน ้าศักดิสิ์ทธ์ิโอชิโนะฮักไกเป็นจดุท่องเท่ียวท่ีสร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆประกอบด้วยบอ่น า้8 บอ่ในโอชิ
โนะตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจูิโกะ (Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanakako) ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งท่ี6 ท่ีแห้งขอดไปเม่ือ200-300 ปีท่ีผ่านมาบอ่น า้ทัง้8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดรู้อนท่ี
ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายกุว่า80 ปีท าให้น า้ใสสะอาดเป็นพิเศษในวนัฟ้าใสท้องฟ้า
เปืด เราจะสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ยา่นดงัย่านชินจุกุให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิดให้เต็มอ่ิมได้จากท่ีน่ีไม่ว่า

จะเป็นร้านซานริโอะร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์กล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกาเคร่ืองส าอางตา่งๆกนัท่ีร้านMATSUMOTO 

แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมายอาทิมาร์คเต้าหู้ , โฟมล้างหน้าWHIP FOAM ท่ีราคาถกูกว่าบ้านเราครีมกัน

แดดชิเซโด้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี และสินค้าอ่ืนๆ หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซือ้สินค้าแบรนด์ดงัอาทิ

LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮิตBAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือก

ซือ้รองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงัอาทิNIKE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯท่ีร้านABC MART 

ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NARITAHOTEL หรือเทียบเท่า 

 

OISHI PARK โอชิโนะฮกัไก 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ(Tsukiji Fish Market) ตลาดสดกลางเมืองโตเกียวเป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 
และเป็นตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกอีกด้วยในแตล่ะวนัจะมีการซือ้ขายปลาจ านวนมากถึง 2,000 ตนั พืน้ท่ีในตลาดมีทัง้
สว่นขายสง่ และขายปลีก สินค้าท่ีขายในตลาดนอกจากปลาแล้วยงัมีอาหารทะเล ผลไม้ และร้านอาหารประเภทปลาดิบ ซู
ชิ และร้านรวงตา่งๆหลากหลายประเภทให้ทานได้เดินเลือกซือ้เลือกรับประทาน **“ตลำดปลำซึกิจิ” (Tsukiji Fish Market) 
จะย้ำยไปยงัตลำดปลำแห่งใหม่ชื่อ “โทโยส”ุ (Toyosu) โดยตลำดปลำแห่งเก่ำจะเปิดขำยจนถึงวนัที่ 6 ตลุำคม 2018 เป็น
วนัสดุทำ้ย  

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ชิโมะคิตะซาว่าเป็นยา่นเล็กๆ บรรยากาศคกึคกัเป็นท่ีช่ืนชอบของทกุเพศทกุวยัเมืองท่ีครึกครืน้

ไปด้วยโรงละคร แกลเลอร่ี ไลฟ์เฮาส์ คาเฟ่ ร้านท้องถ่ิน ร้านมือสอง โดยเฉพาะเสือ้ผ้ารองเท้าตา่งๆ  จนอาจจะเรียกยา่นนี ้

วา่ยา่นฮิปสเตอร์ของโตเกียวก็ได้  

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัชิบุย่าท่ีได้รับฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่ น ท่ีโดง่ดงัไปทัว่โลก 
เป็นแหล่งรวมความบนัเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าตา่งๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDท่ีถือว่าเป็น
สาขาท่ีใหญ่ท่ีสดุ, PARCO, LOFTสาขาชิบยูา่ท่ีเตม็ไปด้วยของเก๋ๆ และถนนท่ีจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดงัมากมาย อาทิ 
UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบยุ่า มีแยกท่ีเรียกได้ว่าวุ่นวายท่ีสดุใน
โลกเป็นอีกหนึง่สถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ ก็ต้องแวะมา HACHIKO SQUARE ท่ีมีผู้คนพลกุพล่านข้ามถนนกนัแทบจะ 24 ชม. 
เลยทีเดียว จดุไฮไลท์อีกจดุในยา่นนีไ้ด้แก่รูปปัน้ของ HACHIKOสนุขัผู้ ซ่ือสตัย์อนัโดง่ดงัไปทัว่โลก 

 
 
 
 

วันท่ีส่ี ตลาดปลาซึกิจิ–ชิโมะคิตะซาว่า– ชิบูย่า– นาริตะ 

ตลำดปลำซึกิจิ 
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ค ่า เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระค ่าตามอัธยาศัย 

 น าเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม NARITAHOTELหรือเทียบเท่า 

 
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
เดนิทางสูวั่ดนาริตะซันชินโชจิเป็นวดัขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กวา่หนึง่พนัปีซึง่ตัง้อยูใ่นเมืองนาริตะจงัหวดัจิบะวดันา
ริตะซนัเป็นวดัพทุธนิกายชินงอน (Shingon) ท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมากในแถบคนัโตและเป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพ่ือเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

14.00น.ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสายการบนินกสกู๊ตNOKSCOOT (XW)เท่ียวบนิท่ี XW101 

19.00 น.ถึงสนามบินดอนเมือง... โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 

 

 

วันท่ีห้า วัดนาริตะ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 

วดันำริตะ 

ชิโมะคิตะซำว่ำ ชิบูย่ำ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กเสริมเตียง 
/ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
เด็กทารก 

(ไม่เกนิ 2 ขวบ) 

HNJT4.1 3 – 7 กรกฎาคม 2561 ลาเวนเดอร์ 20,900.- 20,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.2 17 – 21 กรกฎาคม 2561 20,900.- 20,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.3 23 – 27 กรกฎาคม 2561 20,900.- 20,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.4 16 – 20 สิงหาคม 2561 22,900.- 22,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.5 22 – 26 สิงหาคม 2561 22,900.- 22,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.6 5 – 9 กนัยายน 2561 24,900.- 24,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.7 11 – 15 กนัยายน 2561 24,900.- 24,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.8 19 – 23 กนัยายน 2561 24,900.- 24,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.9 3 – 7 ตลุาคม 2561 28,900.- 28,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.10 9 – 13 ตลุาคม 2561 28,900.- 28,900.- 7,500.- 7,000.- 

HNJT4.11 17 – 21 ตลุาคม 2561 28,900.- 28,900.- 7,500.- 7,000.- 

 
ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 

 

 
 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมที่พกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามทีร่ะบใุนรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มัน ซ่ึงมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคงจะ

รักษามาตรฐานการบริการและค านึงถงึความต้องการ ,ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ..... 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม         

 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั  
 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซน็ต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ หรือ
จดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆใน
กรณีที่สญูหายสญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวสิยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  

4. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศเป็นท่ี
เรียบร้อย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคญั และ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ ความ
ประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไมอ่าจคืนเงินให้ทา่นได้ไมว่า่ทัง้หมด
หรือบางสว่น  ทัง้บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าวที่
พ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 

5. มคัคเุทศก์พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัท
ฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

6. เมื่อทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000  บาท 

 สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 



HNJT4 TOKYO FUJI 5D3N BY XW JUL-OCT 2018 

 
กรณี ยกเลกิการเดินทาง 
 แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  
 แจ้งลว่งหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  
 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ  

 คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆทา่นละ 10,000 บาท 

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดนิทาง 

จากการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่ น ประกาศยกเว้นวซีา่เข้าประเทศ ซึง่มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้องผา่นการพิจารณา
จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกอ่นจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวซีา่กบัทางสถานทตูฯ)  

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถงึวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่น ามาเช่นตัว๋เคร่ืองบินขากลบัหรืออื่นๆสาหรับ
รายละเอียดของเอกสารทีจ่ะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 
(1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 

(2) สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่นเงินสดบตัรเครดิตเป็นต้น) (3) ช่ือที่อยูแ่ละ
หมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่นคนรู้จกัโรงแรมและอื่นๆ)  

(4) ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
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คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูอ่ยา่งน้อย 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย แลเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคุณสมบตัิที่จะถกู
ปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 


