
 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11528 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วจดัเต็ม เทีย่วเต็ม 2 เมอืง พกัหร ู4 ดาว 2 คนื 
บนิ Full Service เบาะกวา้ง มจีอทกุทีน่ ัง่ 

เสริฟ์อาหารรอ้นและนํา้ดืม่บนเครือ่งไป-กลบั 
WIFI FREE ON BUS บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวด 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนทําการจองและขอความกรุณาใหท้่านซื้อต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น
การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล
เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 



 วนัแรก  กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิกวัลาลมัเปอร-์สนามบนิคนัไซ 

14.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ สนามบนิสวุรรณภูมเิคานเ์ตอร ์

สายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่ รายการ B L D HOTEL 
12 กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์

สนามบนิคนัไซ  
(MH783: 17.15-20.30 MH052: 22.10-05.40+1) 

    

13 สนามบนิคนัไซ-เกยีวโต-อาราชยิามะ-สวนป่าไผ ่ชงชา
แบบญีปุ่่ น-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิโอกาก-ิจ.กฟิ ุ
หา้งออิอนมอลล ์

   GIFU HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 
 

14 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่-ซนัมาชซูิจ ิ 
มตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นนอก)-นากาโน ่
(ขาปยูกัษ ์+ ออนเซ็นธรรมชาต)ิ 
 

   NAGONO 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

15 ผา่นชมภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นนํา้ใสโอชโินะฮกัไค-โตเกยีว
วดัอาซากสุะ ถนนนากามเิซะ มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์ 
 

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

16 อสิระฟรเีดยเ์ทีย่วเต็มวนั เลอืกชอ้ปป้ิงหรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ
โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

   KEISEI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

17 สนามบนินารติะ– สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์กรงุเทพฯ 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
(MH089: 10.20-16.45 MH780: 17.45-18.55) 

    

http://bit.ly/2NMk5YE


17.15 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที ่

MH783/MH052 (17.15-20.30/22.10-05.40 (+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง บรกิารอาหาร เครื่องดืม่ และพักผ่อนบนเครื่อง แวะเปลีย่นเครื่องที่เมอืง

กวัลาลมัเปอร ์ 

 

 

 

 

 

บนิ Full Service เบาะกวา้ง มจีอทกุทีน่ ัง่ 
 

วนัทีส่อง สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต - อาราชยิามะ - สวนป่าไผ ่- ชงชาแบบญีปุ่่ น  ศาล

เจา้ฟชูมิอินิาร ิ- โอกาก ิ- จ.กฟิ ุ- หา้งออิอน 

05.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทีญ่ ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศ
ไทย 2 ช ัว่โมง) หลงัจากผ่านข ัน้ตอนศุลกากร กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพือ่ความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา 
 นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ 

คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไป

ดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย จากนั้นเดนิทางสู่ สวนป่าไผ่ ที่ตัง้อยู่ที่อารา

ชยิามา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่ังมากๆของทีน่ี ่เชือ่วา่ถา้พดูถงึป่าไผปุ่๊ บตอ้งนกึถงึ

ที่นี่เป็นอันดับแรกแน่นอน ถา้คนที่ชื่นชอบวธิีชีวติเรียบง่ายและยังชอบเดินเล่นท่ามกลาง

บรรยากาศป่าๆตอ้งไม่พลาดอย่างเด็ดขาด เพราะทีป่่าไผ่แห่งนี้จะมเีสน้ทางเล็กๆทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยป่าไผ่ที่สดุสดุลูกหูลูกตาเดนิทีกลิน่ไผ่หอมนดิๆก็โชยมา นอกจากนี้ยังจะมรีา้นขายของที่

ระลกึทีเ่นน้สนิคา้ทีทํ่าจากตน้ไผแ่ละของทอ้งถิน่เป็นหลักไมว่า่จะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กลอ่ง

ใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้็อปป้ิงกันเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย จากน ัน้นําทา่น

สมัผสัประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวท่านเองและอสิระให ้

ท่านเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย นําท่านชมศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi 

Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดัง

จาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรือ เสาสแีดง ที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็น

ทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภูเขาอนิาร ิที่ผูค้นเชือ่กันวา่เป็นภูเขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทน

ของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจีิง้จอกเป็นสัตว์

คูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 



 จากนัน้นําทา่นเดอืนทางสูเ่มอืงโอกาก ิจ.กฟิ ุนําทา่นเดนิทางสู ่AEON TOWN SHOPPING 

MALL ใหท้่านไดล้ะลายเงนิเยน ใหท้่านไดอ้สิระซือ้สนิคา้ท่ัวไปของญีปุ่่ น เชน่ ขนม, อาหาร

วา่ง, ของเลน่, กระเป๋า , รองเทา้,เสือ้ผา้ รวมถงึรา้นรอ้ยเยน  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (3) 

พกัที ่ GIFU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ - ซนัมาช ิซูจ ิ- มตัสโึมโต ้- ปราสาท

มตัสโึมโต ้- ออนเซ็น 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแท ้

ดัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 

โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา

เหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กัสโช” และมผีูค้นจากท่ัวทกุมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว นําทา่นชม ทาคา

ยามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูและชมดา้นนอก) ซึง่เป็น

จวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลา

กวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO 

หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์

และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเกา่

ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัตสโึมโตะ เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ 

นําทา่นชมปราสาทมตัสโึมโตะ (ถา่ยรปูและชมดา้นนอก) ซึง่เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่

ยังคงสภาพสมบรูณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และสวยงามทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น เนื่องจากสรา้งอยู่บนพืน้ทีร่าบ ปราสาทแหง่นี้มเีอกลักษณ์

ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมืดทําใหเ้กดิ

ความรูส้กึทีย่ ิง่ใหญแ่ละสขุมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา ภายในตกแตง่ดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ 

ไดแ้ก ่บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตร ูชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชัน้ 6  

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (6) เมนบูฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์

พกัที ่ NAGONO HOTELหรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชน่ํา้แรอ่อนเซ็น
ธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน้ํ่าแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีน
โลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ ผา่นชมภูเขาไฟฟูจ ิ– หมูบ่า้นนํา้ใสโอชโินะฮกัไค - โตเกยีว – วดัอาซากุสะ  

มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

https://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 นําทา่นผา่นชม “ภเูขาไฟฟจู”ิ ซ ึง่เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น รอบๆ ภเูขาเต็มไปดว้ยธรรชาตอิัน

งดงามที่ลงตัว ความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตรซึง่เป็นสัญลักษณ์สําคัญของ

ประเทศญี่ปุ่ น พาท่านแวะถ่ายรูปววิภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง จากน ัน้นําท่านเดนิทางสู ่

“หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค” (Oshino Hakkai) เป็นแหลง่น้ําตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชิ

โนะ ใหท้า่นสมัผัสไดถ้งึอากาศบรสิทุธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น้ําธรรมชาต ิโดยในบอ่น้ําใสแจ๋วมี

ปลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์ อณุหภมูใินน้ําเฉลีย่อยูท่ี ่10-12 องศาฯ นอกจาก

ชมแลว้ก็ยังมน้ํีาผุดจากธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ําคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มขีองขึน้ชือ่อย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่

แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้นน้ําศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) 

 นําท่านเดนิทางสู ่“มหานครโตเกยีว” เพือ่นมัสการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ “วดัอาซากสุะ” 

วัดที่ไดช้ือ่ว่าเป็นวัดที่มีความศักดิส์ทิธิ์ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิทองคําทีศ่ักดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่

มักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น

ที่ตัง้ของโคมไฟยักษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึง่แขวนหอ้ยอยู่ ณ 

ประตูทางเขา้ทีอ่ยู่ดา้นหนา้สุดของวัด ทีม่ชี ือ่ว่า “ประตูฟ้าคํารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตัว

วหิารทีป่ระดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีือ่วา่ “ถนนนากามเิซะ” ซึง่เป็นทีต่ัง้ของรา้นคา้ขาย

ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ ตา่งๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที่

ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ นําทา่นเดนิทางสู ่“มติซุยเอา้ทเ์ลต พารค์” 

เป็นอกีหนึง่สถานทีช่อ้ปป้ิงทีญ่ ีปุ่่ น ทีป่กตจิะลดราคาสนิคา้อยู่ระหว่าง 30% - 80% 

เป็นแหลง่ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลายยีห่อ้ ท ัง้สนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ น

โกอนิเตอร ์นอกจากนีย้งัเป็นเอาทเ์ล็ททีม่รีา้นขายยาแหง่แรกในญีปุ่่ นทีไ่ดร้บัความนยิม

ท ัว่ประเทศมาเปิดรา้นอยูอ่กีดว้ย 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั  KEISEI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

ทีพ่กั KEISEI HOTEL MIRAMARE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
ที่พกัเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว อยู่ใจกลางเมืองชิบะ มีทําเลอยู่หน้าสถานีรถไฟ 

Chibachuo Train Station บรเิวณโรงแรมมรีา้นสะดวกซือ้ รา้นชอ้ปป้ิง เช่น ไดโซะ 

มตัสโึมโตะ รา้นขายยา ใหท้า่นเลอืกซือ้ของตามอธัยาศยั และมรีา้นอาหารใหเ้ลอืกลิม้รส

อยา่งหลากหลาย เชน่ รา้นราเม็ง ขา้วหนา้เนือ้ ป้ิงยา่ง เป็นตน้  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(หอ้งพกัทีโ่รงแรม KEISEI จะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa 

bed) เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีอ่ยูใ่นเมอืงและใกลส้ถานรีถไฟใตด้นิ **ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกั

แบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป หรอือาจมคีา่ใชจ้่ายบางสว่น

เพิม่เตมิ **) 

วนัทีห่า้ ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รถรบั-สง่ ฟรไีมม่คีา่ใชจ้่าย) หรอื อสิระชอ้ปป้ิง
เพลดิเพลนิในโตเกยีว (ขึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

 

 

 

 

OPTION A: นําทา่นเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ี 

                  รวมรถ รบั-สง่ ฟร ี!!!!!! ไมม่คีา่ใชจ้า่ย  

           (กรุณาระบุเวลาในการเดนิทาง เนือ่งจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงัน ัน้รถจะว ิง่เป็นเวลา) 

** ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ เด็กอาย ุ4-11 ปี 2,000 บาท อาย ุ12-17 ปี 2,400 

บาท 18 ปีข ึน้ไป ราคา 2,700 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 

 

 

 

 

 



เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย 

ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเลน่ในหลาย

รูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกับ 

HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากับ 

JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมพีูหต์ะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY 

เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอย่างจุใจ

และอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูน์ความมันสก์ันอย่างเต็มที ่ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครือ่งเล่น

นานาชนดิอยา่งจใุจ 

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่** 
 

OPTION B: อสิระชอ้ปป้ิงเพลดิเพลนิในโตเกยีว (ข ึน้รถไฟเทีย่วเอง มคีา่ใชจ้า่ยตามระยะทาง) 

   สําหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีวท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจาก

มัคคุเทศกเ์พื่อความสะดวกในการเดนิทางหรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง  

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วในโตเกยีว (ไมร่วมคา่เดนิทาง หรอืคา่ต ัว๋รถไฟ) 

 ยา่นฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น 

การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆ  

 โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และแปลกๆ เหมาะ

สําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ต่างๆ หรอื เกมส ์

ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจใุจ  

 ชบิูยา่ ย่านวัยรุ่นชือ่ดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับแฟชั่นทันสมัย

ของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึ

ชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัน้  

 สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญข่องโตเกยีว จุดชมซากุระยอดนยิม

ของกรุงโตเกยีว โดยจะมตีน้ซากุระเรยีงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มี

จํานวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ทําใหด้งึดูดผูค้นจํานวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระ 

หรอืทีเ่รยีกกันวา่ งานฮานาม ิ(โดยปกตซิากรุะจะบานชว่งประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึ

ตน้เดอืนเมษายน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดทีค่กึคักเกอืบตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหวา่งสถานี

อเุอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชมิาช ิ(Okachimachi Station) สนิคา้หลากหลาย

ชนดิทัง้ ของสด ของใช ้เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ น และของนําเขา้ที่

สว่นใหญ่จะมรีาคาถูกกวา่ในหา้งบางรา้นอาจจะต่อราคาเพิม่ไดอ้กี อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด 

รา้นขนมและของกนิเลน่  

 

 

 

 

 

 

 



แนะนําวธิกีารเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั KEISEI MIRAMARE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  สนามบนินารติะ – สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์กรงุเทพฯ สนามบนิสวุรรณภมู ิ
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

สมควรแกเ่วลานําทานเดนิทางสูส่นามบนินารติะ  
10.20 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอรป์ระเทศมาเลยเซยี โดยสายบนิ 

มาเลเซยี แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที่ MH089/MH0780 (10.20-16.45/17.45-18.55) ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง บรกิารอาหาร เครือ่งดืม่ และพักผอ่นบนเครือ่ง แวะ
เปลีย่นเครือ่งทีเ่มอืงกวัลาลมัเปอร ์

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 

และฤดกูาลโดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 2,000 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลูกคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 
อายตุํา่กวา่ 2 ปี 

พกัเดีย่ว 

12-17 เมษายน 62 52,888 12,900 15,900 



หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 
บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 
 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ สําหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมน้ํีาหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
 

เง ือ่นไขการสาํรองทีน่ ัง่ 
 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ช ัว่โมง 

หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

และไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 
 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวางกา

รนัตคีา่มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรชํ์าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ



คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กาํหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก

ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน

เดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีทํ่าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  



 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 

 

 


