
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2560 

ผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ2ท่ำน) 

เด็กเสริมเตียง 

(พักผู้ใหญ่2ท่ำน) 

พักเดี่ยว ทำรกอำยุ  

(ไม่เกิน2ปี) 

 JTP 71 23-27 พฤศจิกำยน 2560 23,900 23,900 7,500. 7,000. 

 JTP 72 28 พฤศจิกำยน - 2 ธันวำคม 2560 25,900 25,900 7,500. 7,000. 

 JTP 74  5-9 ธันวำคม 2560 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

 JTP 75  7-11 ธันวำคม 2560 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

 JTP 76  12-16 ธันวำคม 2560 28,900 28,900 7,500. 7,000. 

 JTP 77  14-18 ธันวำคม 2560 28,900 28,900 7,500. 7,000. 

JTP 80 26-30 ธันวำคม 2560 33,900 33,900 10,500. 7,000. 

JTP 81 28 ธันวำคม - 1 มกรำคม 2560 36,900 36,900 10,500. 7,000. 

 

 

 

 



  

 

วนัที ่ โปรแกรมกำรเดนิทำง  เชำ้/กลำงวนั/เยน็ ทีพ่กั รถ 

วนัที ่1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)   - - - 

วนัที ่2 สนำมบินนำริตะ(โตเกียว) -  ล่องเรอืทะเลสำบอำชิ –โอวำคุดำนิ - รร. บนเครื่อง / เซทญี่ปุน่ / ขำปไูมอ่ั้น JIRAGONNO  

หรือเทียบเท่ำ 
รถโคช้ 

วนัที ่3 ลำนสกีลำนสกี  YYeettii  --  หำกมีเวลำพำชมหมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์หำกมีเวลำพำชมหมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์  โอชิโนะฮัคไค โอชิโนะฮัคไค --  

โตเกียวโตเกียว  --  วัดอำซำกุซ่ำ วัดอำซำกุซ่ำ ––  ชินจูกุชินจูกุ  --  นำริตะ 

โรงแรม / หมูย่ำงหินภูเขำไฟ / –  NARITA  EXCEL 

หรือเทียบเท่ำ 
รถโคช้ 

วนัที ่4 อิสระฟรีเดย์ หรือ เลือกซื้อ ดิสนี่ รสีอร์ท (ดิสนี่แลนด์หรือดิสนี่ซี) 

รำคำ 2500 บำท  

โรงแรม / -  / – NARITA EXCEL 

หรือเทียบเท่ำ 

- 

วนัที ่5 สนำมบินนำริตะ – ประเทศไทย กรงุเทพ (ดอนเมือง) โรงแรม / บนเครื่อง  / –  รถโคช้ 

 

วันแรก วันแรก           สนำมบินดอนเมอืง ––  สนำมบินสนำมบินนำริตะนำริตะ  

20.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำน์เตอร์สำยกำรบิน AIR ASIA X                   

เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ คอยให้กำรต้อนรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะน ำกำรเดินทำง) 

23.45 น.    ออกเดินทำงสู่ สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ600 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X เครือ่งล ำใหญ ่337 ทีน่ัง่ ทีน่ัง่ระบบสุ่มทุกทีน่ัง่ (Random) โดยสำยกำรบิน 

 

 

 

 

 

 

      

วันที่สองวันที่สอง  สนำมบินนำริตะ สนำมบินนำริตะ ––  อุทยำนแห่งชำติอุทยำนแห่งชำติฮำโกเน่ ฮำโกเน่ ––  ล่องเรือล่องเรือทะเลสำบอำชิ ทะเลสำบอำชิ ––  หุบเขำโอวำคุดำนิ หุบเขำโอวำคุดำนิ ––ออนเซน ออนเซน           ((--//LL//DD)) 

08.00 น.  เดินทำงถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำท้องถ่ินเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำ

เมืองและศุลกำกร รับกระเป๋ำและท ำภำระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...        ส ำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตใหน้ ำ 

อำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เข้ำประเทศ หำกฝำ่ฝืนจะมโีทษจับและปรับ 

 (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถ่ินเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบอะชิเป็นทะเลสำบที่สำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำงสวยงำม อีกทั้งโดยรอบทะเลสำบ

ยังเรียงรำยไปด้วยรีสอร์ทบ่อน้ ำพุร้ิอน เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชำวญ่ีปุ่นและชำวต่ำงชำตินิยมไปเยือน มีบริกำร

เรือข้ำมฝำก เรือชมวิว จุดเด่นที่ส ำคัญของเรือในทะเลสำบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมำจำกเรือโจรสลัดของทำง

ตะวันตก ล่องเรอืโจรสลดัชมทะเลสำบอะช ิ(Lake Ashi) ทะเลสำบที่สวยงำม ชื่อดังของญ่ีปุ่น หำกใครล่องเรือในวันที่

ฟ้ำใสสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อีกด้วย เรือทุกล ำจะมีดำดฟ้ำให้นักท่องเที่ยวสำมำรถขึ้นมำเดิน ยืนชมวิวชน

ยอดเสำกระโดงเรือ หรือถ่ำยรูปเล่นได้ แต่อยำกจะบอกว่ำข้ำงบนดำดฟ้ำเรือลมแรงและหนำวมำก หำกใครเดินทำงมำ

ช่วงหน้ำหนำว หรืออำกำศเย็น อย่ำลืมเตรียมถุงมือมำใส่นะครับ เดี๋ยวมือจะแข็งเอำได้ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) 

   จำกนั้น เดินทำงสู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ เกิดจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟฮำโกเน่เม่ือประมำณ 3000 ที่แล้ว ปัจจุบันนั้น

ภูเขำไฟนี้ยังคงไม่ดับ จึงท ำให้มีบ่อน้ ำร้อนและถ้ำก ำมะถันหลงเหลืออยู่ และที่หุบเขำนี้ยังมองเห็นภูเขำไฟฟูจิอีกด้วย 

  แนะน ำซื้อไข่ด ำจำกร้ำนค้ำ ไข่ต้มบ่อก ำมะถัน (ไข่ด ำ) คนญ่ีปุ่นมีควำมเชื่อกันว่ำเม่ือกินไข่ด ำ 1 ฟอง จะท ำให้อำยุยืน

ยำวขึ้น 7 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม FUJI AREA                



  

 

ค่ ำ รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พิเศษ อรอ่ยกับเมนูบฟุเฟต ์ขำปยูักษ์ (2) 
 หลังอำหำรให้ท่ำนได้   แช่น้ ำแร่ (ออนเซ็น) เพื่อผ่อนคลำยควำมเม่ือยล้ำ จะท ำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้

ผิวพรรณสวยงำน (แช่ครั้งละประมำณ 20 นำที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)  

  

วันที่สำม  วันที่สำม        ลำนสกีลำนสกี  YYeettii  --  หำกมีเวลำพำชมหมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์หำกมีเวลำพำชมหมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์   โอชิโนะฮัคไค โอชิโนะฮัคไค --  โตเกียวโตเกียว  --  วัดอำซำกุซ่ำ วัดอำซำกุซ่ำ ––  ชินจูกุชินจูกุ            ((BB//LL//--))    

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)  

 **ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึง 22 พฤศจิกำยน พำชมลำนสกี สัมผัสควำมหนำวเย็นของหิมะเทียม** 

 เริ่มเล่นลำนสกีตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน ช่วงต้นหิมะอำจจะน้อยขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ลำนสกีรีสอร์ท(YETI OR Fujiten Snow Resort) เป็นสกีรีสอร์ทเล็กๆตั้งอยู่บนฐำนทิศเหนือของ

ภูเขำไฟฟูจิ บริเวณทะเลสำบฟูจิทั้งห้ำ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกครบครัน และมีมุมมองที่ดีในกำรชมภูเขำ บริเวณรี

สอร์ทมีพื้นที่ทั้งส ำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีควำมลำดชันต่ ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึง

พื้นที่สวนขนำดใหญ่ส ำหรับเด็กเล็ก รวมค่ำเล่นกระดำนเล่ือน หรือเรียนรู้กำรเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะ  

 (รวมค่ำกระดำนเล่ือน **ไม่รวมค่ำอุปกรณ์กำรเล่นสกี**) 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 หำกมีเวลำพำชมหมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮัคไค 

  เดินทำงสู่หมู่บ้ำนน้ ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai เป็นจุด

ท่องเที่ยวที่สร้ำงเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ ำ 8 บ่อในโอชิโนะ 

ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสำบยำ

มำนำคำโกะ(Lake Yamanakako) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่ำของทะเลสำบแห่งที่ 6 

ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่ำนมำ บ่อน้ ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ ำจำกหิมะที่

ละลำยในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมำจำกทำงลำดใกล้ๆภูเขำไฟฟูจิผ่ำนหินลำวำ

ที่มีรูพรุนอำยุกว่ำ 80 ปี ท ำให้น้ ำใสสะอำดเป็นพิเศษ ในวันฟ้ำใสท้องฟ้ำ

เปืด เรำจะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อีกด้วย  

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4)  

  จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น  น ำท่ำนเดินทำงไปนมัสกำร เจ้ำแม่กวนอิ

มทองค ำ ณ วัดอำซำกุซะ วัดที่ได้ชื่อว่ำเป็นวัดที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ และได้รับควำมเคำรพนับถือมำกที่สุดแห่งหนึ่งใน



  

 

กรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้คนนิยมมำกรำบไหว้ขอพรเพื่อควำมเป็น

สิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภำยในวัดยังเป็นที่ต้ังของ โคมไฟยักษ์ ที่มีขนำดใหญ่ ณ ประตูทำงเข้ำด้ำนหน้ำสุด

ของวัด ชื่อ ประตูฟ้ำค ำรณ และถนนจำกประตูเข้ำสู่ตัววิหำรที่ประดิษฐำน  เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำน้ัน มีชื่อว่ำถนน นำ

กำมิเซะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้ำนค้ำขำยของที่ระลึกพื้นเมืองต่ำง ๆ มำกมำย   

 

 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิงย่ำนดัง ยำ่นชินจุกุ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรจับจ่ำย

ซื้อสินค้ำนำนำชนิด ได้จำกที่นี่ ไม่ว่ำแบรนด์ดัง อำทิ NIKE, CONVERSE, 

NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้ำน ABC MART 

หรือให้ท่ำนได้สนุกกับกำรเลือกซื้อสินค้ำ แบรนด์ดังอำทิ LOUIS VULTTON, 

UNIQLO, กระเป๋ำสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES 

GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้ำหลำกหลำย 

** เพือ่สะดวกในกำรช้อปปิง้ของทำ่นอสิระอำหำรค่ ำตำมอธัยำศยั**  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML  

 

 

 

 

วันที่สี่  วันที่สี่    อิสระช้อปป้ิงในเมืองโตเกียว หรือ อิสระช้อปป้ิงในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สำมำรถเลือกได้ ระหว่ำง ดิสนี่แลนด์ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สำมำรถเลือกได้ ระหว่ำง ดิสนี่แลนด์ 

หรือ ดิสนี่ย์ซีหรือ ดิสนี่ย์ซี      ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวัน / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวัน / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน   (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทัวร์(ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทัวร์))      ((BB//--//--))  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

 ***ไกด์แนะน ำเที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทัวร์) *** 

  ทัวร์เสริม เพิ่มท่ำนละ 2,500 บำท โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) หรือเลือกโตเกียว ดิสนีย์ซี (Tokyo 

DisneySea)  

 โตเกียวดิสนีย์แลนด์(Tokyo Disneyland) เป็นสวนสนุกที่มี

นักท่องเที่ยวต่อปีเกือบ 20 ล้ำนคนต่อ ซึ่งมำกที่สุดในประเทศ

ญ่ีปุ่น และมำกเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้ำงขึ้นโดยบริษัทผลิต

ภำพยนตร์กำร์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปิดให้บริกำรในปี 1983 ซึ่ง

เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้ำงขึ้นนอกประเทศ

สหรัฐอเมริกำ ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม โดยตกแต่งตำม

ฤดูกำล และมีกำรเดินขบวนพำเหรดที่สนุกสนำน  

 โตเกียวดิสนีย์ซี(Tokyo DisneySea) เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่ง

ในโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท(Tokyo Disney Resort) โดยได้รับแรงบันดำลใจในกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงจำกเทพนิยำย

และต ำนำนแห่งท้องทะเล ประกอบด้วยธีมหลักๆ 7 ธีม ได้แก่ ท่ำเรือเกำะเมดิเตอร์เรเนียน(Mediterranean Harbor) 

เกำะลึกลับ(Mystery Island) ทะเลสำบนำงเงือก(Mermaid Lagoon) ชำยฝ่ังอำรำเบียน(Arabian Coast) แม่น้ ำ

เดลต้ำที่สำบสูญ(Lost River Delta) พอร์ทดิสคัฟเวอรี่(Port Discovery) และอเมริกันวอเตอร์ฟร้อนท์(American 

Waterfront) 

 ** เพือ่สะดวกในกำรเที่ยวสวนสนุกของทำ่นอสิระอำหำรกลำงวันและค่ ำตำมอธัยำศยั**  

 ** ค่ำรถไฟไม่รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์ **  ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML  

   

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพั่กเทา่นัน้ 

 



  

 

  

 

วันที่วันที่ห้ำห้ำ              สนำมบินสนำมบินนำริตะนำริตะ  ––  ประเทศไทยประเทศไทย      ((BB//--//--))  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

09::1155  น.น.  ออกเดินทำงจำกออกเดินทำงจำกสนำมบินนำริตะ สนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบิน โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ XJ601  

1133::5500  น.น.  ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง.... โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ.. โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ  

ค่ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่ำนละ 3,000 เยน ตลอดกำรเดินทำง   

หมำยเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 

และสำยกำรบิน (โดยเฉพำะภำษีน้ ำมัน ซึ่งมีกำรผันผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมืองภัยทำงธรรมชำติแต่ยังคง

จะรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรและค ำนึงถึงควำมต้องกำร ,ควำมปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ..... 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  

 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทำงที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนำจร (ไป–กลับทั้งคณะ)  

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ 

 โรงแรมที่พักตำมระบุ หรือเทียบเท่ำในรำคำเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่ำน)  

 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร  

 ค่ำรถ-รับส่ง น ำเที่ยวตำมรำยกำรพร้อมคนขับที่ช ำนำญเส้นทำง 

 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมที่ระบุในรำยกำร  

 ค่ำประกันอุบัติเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 

 หัวหน้ำทัวร์ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไมร่วม         

 ค่ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่ำนละ 3,000 เยน ตลอดกำรเดินทำง  

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำเครื่องดื่มในห้องพัก  

 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ำนอำหำร นอกเหนือจำกที่บริษัทจัดให้ ในรำยกำรทัวร์ 

 ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 เปอร์เซ็นต์ 

 

หมำยเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปได้อย่ำงน้อย 20 ท่ำน ซึ่งในกรณีนี ้ทำงบริษัทฯ 

หรือจัดหำคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้ำต้องกำร 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสัย จนไม่อำจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆในกรณทีี่สูญหำยสูญเสียหรือได้รับบำดเจบ็ที่นอกเหนือควำม รบัผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสดุวิสัยบำงประกำรเช่น กำรนัดหยุด

งำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

3. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์นี้เปน็แบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรอื ถกูปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ใน

กรณใีดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ี 

4. รำยกำรนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้ส ำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ

เป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมเนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ และ บริษัทฯ จะ 

5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงเนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมน ำเข้ำประเทศ หรือ เอกสำรเดินทำง

ไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว  ทำงบริษัท ฯไม่อำจ

คืนเงินให้ท่ำนได้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมือง

ให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำพักอยู่ในประเทศไทย 

6. มัคคเุทศก์ พนักงำน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในกำรให้ค ำสัญญำใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ

ของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำนั้น 

7. เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยทั้งหมด  

 

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพั่กเทา่นัน้ 

 



  

 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

 กรุณำจองล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พรอ้มช ำระงวดแรก 10,000  บำท  

 ส่วนที่เหลือช ำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ 

 
กรณี ยกเลกิกำรเดินทำง 

 แจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 45 วันก่อนเดินทำง คืนเงินมัดจ ำทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้ำ 31 – 44 วันก่อนกำรเดินทำง หักค่ำมดัจ ำต๋ัวท่ำนละ 10,000 บำท  

 แจ้งล่วงหน้ำ 16 - 30 วันก่อนกำรเดินทำง หักค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวมท่ำนละ 20,000 บำท 

 แจ้งล่วงหน้ำ 1- 15 วันก่อนกำรเดนิทำง หักค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100 %  

 ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดินทำง ,ถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด 

 กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรบัรอง ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรเลื่อนกำรเดินทำง

ของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำต๋ัวและอ่ืนๆท่ำนละ 10,000 บำท  

 

เอกสำรทีล่กูคำ้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทำง 

จำกกำรที่รัฐบำลญี่ปุ่น ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1กรกฎำคม 2556 ผู้ที่จะเข้ำประเทศได้นั้น จะต้องผ่ำนกำร

พิจำรณำจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองก่อนจึงจะสำมำรถเข้ำประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ำกับทำงสถำนทูตฯ)  

ทำงเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองจะสอบถำมถึงวัตถุประสงค์ในกำรเข้ำประเทศ หรือขอตรวจเอกสำรที่น ำมำ เช่น ต๋ัวเครื่องบินขำกลับ หรืออ่ืนๆ 

สำหรับรำยละเอียดของเอกสำรที่จะต้องใช้ในกำรพิจำรณำได้แก่ 

(1) ต๋ัวเครื่องบินขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น  

(2) สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นในระหว่ำงที่พำนักในประเทศ ญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ 

ที่อยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหวำ่งที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ)  

(4) ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงทีพ่ ำนักในประเทศญี่ปุน่  

คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น   (ส ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่อย่ำงน้อย 6  เดือน 

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท ำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย แลเข้ำข่ำยคุณสมบัติกำรพ ำนักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนของกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่จะ

ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 


