
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ2ท่ำน) 

เด็กเสริมเตียง 

(พักผู้ใหญ่2ท่ำน) 

พักเดี่ยว ทำรกอำยุ  

(ไม่เกิน2ปี) 

JTP 60 17 - 21 ตุลำคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 62 24 - 28 ตุลำคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 63 26 - 30 ตุลำคม 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

JTP 64 31 ตุลำคม 04 พฤศจิกำยน 29,900 29,900 7,500. 7,000. 

 

 

 

 



  

 

วันที่ โปรแกรมกำรเดนิทำง  เชำ้/กลำงวนั/เยน็ ที่พัก รถ 

วันที่ 1 กรุงเทพ (ดอนเมือง)   - - - 

วันที่ 2 สนำมบินนำริตะ(โตเกียว) -  วัดอำซำกุซ่ำ -  ล่องเรือทะเลสำบอำชิ – 

โอวำคุดำนิ  - โกเทมบะ –  ออนเซน 

บนเครื่อง / เซทญี่ปุน่ / ขำปไูมอ่ั้น JIRAGONNO  

หรือเทียบเท่ำ 
รถโคช้ 

วันที่ 3 ภูเขำไฟฟูจ ิ -  หมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักสทิธิ์ - โตเกียว  - ชินจูก-ุนำริตะ โรงแรม / หมูย่ำงหินภูเขำไฟ / –  NARITA  EXCEL 

หรือเทียบเท่ำ 
รถโคช้ 

วันที่ 4 อิสระฟรีเดย์ หรือ เลือกทัวรเ์สริม บริกำรรถรบัส่งฟรี  

อิบำรำกิ – พระพุทธรูปใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ –  แหล่งช็อปปิ้งกลำงเมือง 

โรงแรม / -  / – NARITA EXCEL 

หรือเทียบเท่ำ 

รถโคช้ 

วันที่ 5 สนำมบินนำริตะ – ประเทศไทย กรงุเทพ (ดอนเมือง) โรงแรม / บนเครื่อง  / –   

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง  

วันแรก      สนำมบนิดอนเมอืง  

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     

ทีน่ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ัง่ (Random) โดยสำยกำรบนิ 

 

 

 

 

 

วันที่สองวันที่สอง  สนำมบินนำริตะ สนำมบินนำริตะ ––  วัดอำซำกุซ่ำวัดอำซำกุซ่ำ    ––  ล่องเรือทะเลสำบอำชิ ล่องเรือทะเลสำบอำชิ --  หุบเขำโอวำคุดำนิ  หุบเขำโอวำคุดำนิ  --  โกเทมบะ โกเทมบะ ––    ((--//LL//DD)) 

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

เมืองและศุลกำกร รับกระเป๋ำและท ำภำระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...   ส ำคัญ!!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญำตให้น ำ อำหำร

สด จ ำพวก เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เข้ำประเทศ หำกฝำ่ฝนืจะมโีทษจับและปรับ 

     (กรุณำปรับนำฬิกำของท่ำนเป็นเวลำท้องถ่ินเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

   น ำท่ำนเดินทำงไปนมัสกำร เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำ ณ วัดอำซำกุซะ วัดที่ได้ชื่อว่ำเป็นวัดที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ และได้รับ

ควำมเคำรพนับถือมำกที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภำยในประดิษฐำนองค์เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำที่ศักดิ์สิทธิ์ และมี

ผู้คนนิยมมำกรำบไหว้ขอพรเพื่อควำมเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภำยในวัดยังเป็นที่ตั้งของ โคมไฟยักษ์ ที่มี

ขนำดใหญ่ ณ ประตูทำงเข้ำด้ำนหน้ำสุดของวัด ชื่อ ประตูฟ้ำค ำรณ และถนนจำกประตูเข้ำสู่ตัววิหำรที่ประดิษฐำน  

เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำนั้น มีชื่อว่ำถนน นำกำมิเซะ ซึ่งเป็นที่ต้ังของร้ำนค้ำขำยของที่ระลึกพื้นเมืองต่ำง ๆ มำกมำย   

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน (1) อำหำรเซทญ่ีปุ่น  

  น ำทำ่นเดนิทำงสู่ทะเลสำบอะชิเป็นทะเลสำบที่สำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อย่ำงสวยงำม อีกทั้งโดยรอบทะเลสำบ

ยังเรียงรำยไปด้วยรีสอร์ทบ่อน้ ำพุร้ิอน เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชำวญ่ีปุ่นและชำวต่ำงชำตินิยมไปเยือน มีบริกำร

เรือข้ำมฝำก เรือชมวิว จุดเด่นที่ส ำคัญของเรือในทะเลสำบอะชิคือเลียนแบบลักษณะเรือมำจำกเรือโจรสลัดของทำง

ตะวันตก ล่องเรอืโจรสลดัชมทะเลสำบอะชิ (Lake Ashi) ทะเลสำบที่สวยงำม ชื่อดังของญ่ีปุ่น หำกใครล่องเรือในวันที่

ฟ้ำใสสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อีกด้วย  



  

 

   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   

 

 

 

 

 

 

  จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงไปยัง GOTEMBA FACTORY 

OUTLET ภำยในแบ่งออกเป็นร้ำนค้ำต่ำงๆมำกมำย มีสินค้ำ

หลำกหลำยประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดรำคำ อำท ิ  เสื้อผ้ำ เครื่อง

แต่งกำย รองเท้ำ กระเป๋ำ นำฬิกำ จำกหลำกหลำยแบรนด์ดัง 

อำท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 

ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ำแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้ำน 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, เป็นต้น  

  น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม JIRAGONNO หรอืเทยีบเท่ำ             

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

ผิวพรรณสวยงำน (แช่ครั้งละประมำณ 20 นำที ไม่ควรเกิน 1 ชัว่โมง)  

 

วันที่สำม  วันที่สำม    ภูเขำไฟฟูจิ ภูเขำไฟฟูจิ   --  โอชิโนะฮักไคโอชิโนะฮักไค  หมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักสิทธิ์ หมู่บ้ำนบ่อน้ ำศักสิทธิ์ --  โตเกียวโตเกียว    --––  ชินจูกุชินจูกุ                          ((BB//LL//--))  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)  

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขำไฟฟูจ ิที่ตั้งตระหง่ำนอยู่เหนือเกำะญ่ีปุ่นด้วยควำมสูง3,776เมตร จำกระดับน้ ำทะเล น ำท่ำนขึ้น

ชมควำมงำมกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขำไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ) เพื่อชมทัศนียภำพ

โดยรอบของภูเขำไฟที่ สำมำรถมอง เห็นทะเลสำบทั้งห้ำกระจำยอยู่โดยรอบ ให้ท่ำนได้สัมผัสอำกำศอันบริสุทธิ์บน

ยอดเขำฟูจ ิถ่ำยภำพที่ระลึก กับภูเขำไฟที่ได้ชื่อว่ำมีสัดส่วนสวยงำมที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขำไฟที่ยังดับไม่สนิท และมี

ควำมสูงที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น  

   เดินทำงสู่หมู่บ้ำนน้ ำศกัดิส์ทิธิโ์อชโินะฮกัไก Oshino Hakkai เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้ำงเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ประกอบด้วย

บ่อน้ ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบคำวำกูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสำบยำมำนำคำโกะ(Lake 

Yamanakako) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่ำของทะเลสำบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผ่ำนมำ บ่อน้ ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ ำ

จำกหิมะที่ละลำยในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมำจำกทำงลำดใกล้ๆภูเขำไฟฟูจิผ่ำนหินลำวำที่มีรูพรุนอำยุกว่ำ 80 ปี ท ำให้น้ ำ

ใสสะอำดเป็นพิเศษ ในวันฟ้ำใสท้องฟ้ำเปืด เรำจะสำมำรถมองเห็นภูเขำไฟฟูจิได้อีกด้วย   

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) หมูย่ำงหินภูเขำไฟ  

 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “มหำนครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น 

โตเกียว หมำยถึง นครหลวงตะวันออก เป็นเมืองที่มีประชำกรมำกที่สุดในโลก

เมืองหนึ่ง จึงท ำให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลำง กำรเงินระหว่ำงประเทศ 

เศรษฐกิจ กำรคมนำคม เทคโนโลยี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) 



  

 

   จำกนั้นน ำท่ำนช้อปป้ิงย่ำนดัง ยำ่นชินจุกุ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรจับจ่ำยซื้อสินค้ำนำนำชนิด ได้จำกที่นี่ ไม่ว่ำ

จะเป็น ร้ำนซำนริโอะ ร้ำนขำยเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เครื่องส ำอำง ต่ำงๆ กันที่ร้ำน 

MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่ำบรรดำเครื่องส ำอำงมำกมำย อำท ิมำร์คเต้ำหู้, โฟมล้ำงหน้ำ WHIP FOAM ทีร่ำคำ

ถูกกว่ำบ้ำนเรำ 3 เท่ำ, ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่ำที่คนไทยรู้จักเป็นอย่ำงดี  และสินค้ำอื่น ๆ  หรือให้ท่ำนได้สนุก

กับกำรเลือกซื้อสินค้ำ แบรนด์ดังอำทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ำสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, 

เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้ำหลำกหลำย 

  แบรนด์ดัง อำท ิNIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่ร้ำน ABC MART 

 ** เพือ่สะดวกในกำรช้อปปิง้ของทำ่นอสิระอำหำรค่ ำตำมอธัยำศยั**   

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML 

 

 

 

 

  

วันที่สี่  วันที่สี่  อิสระฟรีเดย์ หรือ เลือก อิสระฟรีเดย์ หรือ เลือก OOPPTTIIOONN  11  บริกำรรถรับส่งฟรีบริกำรรถรับส่งฟรี  อิบำรำกิ อิบำรำกิ ––  พระพุทธรูพระพุทธรูปใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึปใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ  --      

                        แหล่งช็อปป้ิงแหล่งช็อปป้ิงใจใจกลำงเมืองกลำงเมือง                                                                                  ((BB//--//--))  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

อิสระฟรีเดย์ตำมอัธยำศัยอิสระฟรีเดย์ตำมอัธยำศัย  หรือ หรือ เลือกทัวร์ พิเศษฟรี ไกด์ พร้อมรถเลือกทัวร์ พิเศษฟรี ไกด์ พร้อมรถบัสบัส  เดินทำงสู๋ เดินทำงสู๋ จังหวัด อิ

บำรกิ  

น ำท่ำนสักกำระพระพุทธรูปปำงยืน ที่ใหญ่ติดอันดับโลก ในปีค.ศ. 1995 ได้รับกำรบันทึกจำกกิน

เนสบุ๊คว่ำ เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปำงยืน ที่หล่อจำกทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร 

(ส่วนของรูปป้ันสูง 100 เมตร ส่วนฐำนสูง20เมตร) พระพุทธรูปปำงยืนนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ถ้ำ

เทียบระดับควำมยิ่งใหญ่นี้ พระพุทธรูปไดบุทสึที่จังหวัดนำรำ (ส่วนสูง 14.98 เมตร) มีขนำดเพียงฝ่ำมือ

ไปเลย และเม่ือเข้ำไปดูใกล้ๆ ก็จะรู้สึกได้ถึงควำมยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปป้ันพระพุทธรูปปำงยืนนี้ 

 

** เพื่อสะดวกในกำรท่องเที่ยวของท่ำนอิสระอำหำรกลำงวันและค่ ำตำมอัธยำศัย**  

 

จำกนั้นจำกนั้นรถบัสพำท่ำนสู่แหล่งช้อปปิ้งใจกลำงเมือง รถบัสพำท่ำนสู่แหล่งช้อปปิ้งใจกลำงเมือง   

ชิบุย่ำ ได้รับฉำยำว่ำเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญ่ีปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่ง

รวมควำมบันเทิงหลำกหลำยชนิดไม่ว่ำจะเป็นห้ำงสรรพสินค้ำต่ำงๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่

ถือว่ำเป็นสำขำที่ใหญ่ที่สุด, PARCO, LOFTสำขำชิบูย่ำที่เต็มไปด้วยของเก๋ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้ำนค้ำแบรนด์

ดังมำกมำย อำทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่ำ มีแยก

ที่เรียกได้ว่ำวุ่นวำยที่สุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ต้องแวะมำ HACHIKO SQUARE ที่มีผู้คน

พลุกพล่ำนข้ำมถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่ำนนี้ได้แก่รูปป้ันของ HACHIKOสุนัขผู้

ซื่อสัตย์อันโด่งดังไปทั่วโลก 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพั่กเทา่นัน้ 

 



  

 

 

 ** เพื่อสะดวกในกำรท่องเที่ยวของท่ำนอิสระอำหำรกลำงวันและค่ ำตำมอัธยำศัย**   

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML  

  

 

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

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6) 

09::1155  น.น.  ออกเดินทำงจำกออกเดินทำงจำกสนำมบินนำริตะสนำมบินนำริตะ  โดยสำยกำรบิน โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ เที่ยวบินที่ XJ601  

1133::5500  น.น.  ถึงท่ำอำกำศยำนถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองดอนเมือง... 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 และมคัคเุทศกท์่ำนละ 3,000 เยน ตลอดกำรเดนิทำง  

 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 

ภาพจ าลองบรรยากาศทีพั่กเทา่นัน้ 

 



  

 

6. มัคคเุทศก์ พนักงำน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธิ์ในกำรให้ค ำสัญญำใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ

ของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำนั้น 

7. เมื่อท่ำนได้ช ำระเงินมัดจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะขอ

ถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯที่ได้ระบไุว้โดยทั้งหมด  

 

เงื่อนไขกำรส ำรองที่นั่ง 

 กรุณำจองล่วงหน้ำก่อนกำรเดินทำง พรอ้มช ำระงวดแรกทำ่นละ 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 


