TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มีนาคม - เมษายน 2563
เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | พักโตเกียว 2 คืน | วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | ภูเขาไฟฟูจิ
โอชิโนะฮัคไก | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | พระใหญ่ อุชคิ ุ ไดบุทสึ | ช้อปปิ ้งชินจูกุ
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

29,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (XJ600/ 23.45-08.00+1)
วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดนาริตะ-วัดอาซากุสะ- โตเกียว สกายทรี - โอชิโนะฮัคไก –แช่ออนเซ็น- บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ-โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต -พิธีชงชาญี่ปนุ่ - โตเกียว-ช้อปปิ ้งชินจูกุ
วันที่ 4. ชมซากุระ สวนอุเอโนะ-โอไดบะ– ไดเวอร์ซิต-ี ้ อควาซิต-ี ้ พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ – อิออน มอลล์
วันที่ 5. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.)
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วันที่ 1
20.00 น.
23.45 น.

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ )
(XJ600/ 23.45 - 08.00+1)
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูป
่ ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โตเกี ย ว (สนามบิ น นาริ ต ะ) - วั ด นาริ ต ะ - วั ด อาซากุ ส ะ - ถ่ า ยรู ป กั บ โตเกี ย ว
สกายทรี - โอชิโนะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์

08.00 น.

่ ุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีป
ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [สาคั ญมาก!!ไม่อนุ ญาตให้น าอาหารสด
จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตร์อนั เก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน
ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึง่ เป็ น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โตที่ได้สร้างขึน้ อุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กบั เทพเจ้าฟูดเู มียวโอะ วัดนีถ้ ือ
ได้วา่ เป็ นวัดที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์มากทางด้านการขอพรเรือ่ งความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอุบตั ิเหตุต่างๆ รวมทัง้ เรื่อง
ความรัก หน้าที่การงาน
้ อยูก่ ับสภาพอากาศ)
(ช่วงปลายมีนาต้นเมษาท่านจะได้ชมซากุระสวยๆภายในบริเวณวัดได้อีกด้วย ขึน

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุ งโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิมทองคา ท่านยัง
จะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่ แขวนอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือก
ซือ้ เครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกั บ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขายของที่
ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปนชื
ุ่ ่นชอบ แม้กระทั่งองค์
จักรพรรดิอ์ งค์ปัจจุบนั ยังเคยเสด็จอีกด้วย
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เดินสู่ริม แม่นา้ สุมิดะ อิสระให้ท่า นได้ถ่า ยรู ปเก็ บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สดุ ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
(Tokyo Sky tree) ที่เปิ ดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทาลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกว่างโจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร

โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึง่ เป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สดุ อีกจุดหนึง่ ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างมาก และที่นี่ยงั มีบ่อนา้ ศักดิ์สิทธิ์อนั แสนบริสทุ ธิ์ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่
พืน้ เบือ้ งล่างผุดขึน้ เป็ นตานา้ และบ่อนา้ ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้านานา้ ใน
บ่อนีม้ าดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิม้ รสนา้ อันบริสทุ ธิ์ ยังจะทาให้สขุ ภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ที่นี่ท่าน
สามารถซือ้ ของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตงั้ อยูภ่ ายในบริเวณนีอ้ ย่างสาราญใจ

ค่า
ที่พกั
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รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
้ รสเด็ด
ท่านจะได้อ่ม
ิ อร่อยกับมือ้ พิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลม
ิ้ ลองรสชาติขาปูพร้อมน้าจิม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
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วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
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ภูเขาไฟฟูจิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว ช้อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตงั้ ตระหง่านอยูเ่ หนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับนา้ ทะเล นาท่านขึน้ ชมความงาม
กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทัง้ ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้
ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีค วามสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
้ ได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน
ทัวร์เป็ น Fuji Visitor Center ซึง่ ท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ ของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้
และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว

ช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Gotemba Premium Outlet) เป็ นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เลตที่
กระจายครอบคลุมประเทศญี่ ปนุ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งอย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ ในประเทศ และ ต่างประเทศ
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
สัมผัสวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาวญี่ปนุ่ นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปนนั
ุ่ น้ มีขนั้ ตอน
มากมาย เริม่ ตัง้ แต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดืม่ ชา ทุกขัน้ ตอนนัน้ ล้วนมีขนั้ ตอนทีม่ ีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็ นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึง่ ก่อนกลับให้ทา่ นอิสระเลือกซือ้ ของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย
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เมืองโตเกียว (Tokyo) นาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่หๆ์ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกทุ เี่ ป็ นเหมือนศูนย์กลางของของ
ย่านนี ้ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสถานีทคี่ กึ คักที่สดุ ในญี่ปนุ่ ในแต่ละวันมีผคู้ นจานวนมากถึง 2.5 ล้านคนทีใ่ ช้บริการสถานีแห่งนี ้ ทางด้าน
ตะวันตกย่านนีท้ เี่ ต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทงั้ โรงแรมชัน้ นา และในส่วนทางด้านตะวันออกนัน้ คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo)
เป็ นย่านทีเ่ ต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya)

ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก APA Hotel Tokyo Bay Makuhari หรือเทียบเท่า

ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - พระใหญ่ อุชิคุ ได
บุทสึ - อิออน มอลล์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทงั้ วัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีตน้ ไม้
มากมาย ให้บรรยากาศร่มรืน่ จึงเป็ นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี สวนอุเอโนะจะได้รบั
ความนิยมเป็ นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมี ตน้ ซากุระเรียงรายอยู่ทงั้ สองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มี
จานวนมากกว่า 1,000 ต้น ทาให้ดงึ ดูดผูค้ นจานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานามิ
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขน
ึ้ อยูก่ ับสภาพอากาศ)

โอไดบะ (Odaiba) เป็ นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ทเี่ กิดจากการถมทะเลขึน้ มาเป็ นเกาะ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1850 เกาะนีเ้ ป็ นที่แสดงให้เห็นถึง วิสยั ทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปนุ่ ที่สามารถสร้าง สิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไปได้ขนึ ้ มา
ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ ง้ สินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึง่ ภายในมีรา้ นค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ ตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึง่ มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีรา้ นค้าสาหรับคอ
5
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กันดัม้ อย่างกันดัม้ คาเฟ่ และใหม่ลา่ สุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
มอน หรือ Doraemon Future Department ขึน้ ชื่อว่าเป็ น ร้านค้าของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบด้วยโซนร้านค้าที่จาหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ทงั้ หมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมีสนิ ค้าหายากที่มวี างจาหน่าย
เฉพาะที่นี่เท่านัน้ เรียกได้วา่ มีสนิ ค้าให้แฟนๆ ได้เลือกซือ้ กันอย่างจุใจเลยทีเดียว ว่ากันว่า นี่คือสถานที่ที่เหล่าสาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสักครัง้ ในชีวติ เพราะจะได้สมั ผัสกับประสบการณ์สดุ พิเศษ ราวกับยกออกมาจากการ์ตนู ไม่วา่ จะเป็ นโซน
“Secret Gadgets Lab” ที่จาลองบรรยากาศภายในให้ผมู้ าเยือนรูส้ กึ ราวกับว่ากาลังได้สมั ผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋ า
ของโดราเอม่อนอย่างที่ปรากฎอยูใ่ นเรือ่ ง รวมถึงโซน “Customization” ที่ให้แฟนๆ ของโดราเอม่อนได้ สร้างของวิเศษ ที่จะมี
เพียงหนึง่ เดียวเป็ นของตัวเองอีกด้วย
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ ห้างดังของย่านนีท้ ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ ร้านค้าไม่วา่ จะเป็ นเสือ้ ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน
่ ี่อยูท
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถงึ 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของทีน
่ ี่ชน
ั้ 5 เป็ น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆ
จากทั่วประเทศญี่ปนมาไว้
ุ่
ที่นี่ สาคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ ได้อย่างชัดเจน

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็ นพระพุทธรูปที่สงู ที่สดุ ในโลก ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค
(Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยุ่บนกลีบดอกบัวบาน นา้ หนักถึง 4,000 ตัน
โดยข้างใน เป็ นห้องจัด แสดงถึง ความโลภโกรธหลง คาสั่ง สอนของพระพุทธเจ้า และยัง มี หอ้ งเก็บพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจ้า ห้องจาลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคาองค์เล็กๆประดิษฐานอยู่ถึง 3400 องค์ และเป็ นที่เก็บพระไตรปิ ฏก
ภาษาบาลีอีกด้วย ที่สาคัญตรงหน้าอกพระพุทธรูป เป็ นจุดที่สามารถมองเห็นวิวได้อย่างสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขา
ไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ได้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรู ปด้านใน) นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนา
้ อยูก่ ับสภาพอากาศ)
ต้นเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระได้อย่างจุใจอีกด้วย (ขึน

อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยูท่ ่วั ประเทศญี่ปนุ่ มีรา้ นค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่าน
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 5

ได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บา้ นได้อย่างครบครันเต็มที่
อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม APA Hotel Tokyo Bay Makuhari หรือระดับใกล้เคียงกัน

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(XJ601 09.15 -14.05)

เช้า

นาท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ
ถึง สนามบินนาริตะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
09.15 น. นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
่ ุกครั้งก่อนทาการ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีท
๋
่
่
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ราคาแนะนาเพียง : TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 26-30 มี.ค. 63
วันที่ 27-31 มี.ค. 63
วันที่ 28 มี.ค.- 01 เม.ย.63
วันที่ 29 มี.ค.- 02 เม.ย.63
วันที่ 10-14 เม.ย. 63
วันสงกรานต์
วันที่ 11-15 เม.ย. 63
วันสงกรานต์
วันที่ 12-16 เม.ย. 63
วันสงกรานต์
วันที่ 13-17 เม.ย. 63
วันสงกรานต์

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

32,900.29,900.32,900.32,900.-

32,900.29,900.32,900.32,900.-

31,900.28,900.31,900.31,900.-

7,900.7,900.7,900.7,900.-

24,900.21,900.24,900.24,900.-

37,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

25,900.-

37,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

25,900.-

37,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

25,900.-

37,900.-

37,900.-

36,900.-

7,900.-

25,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
่ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน
หัวหน้าทัวร์ที่ดแู ลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครือ่ งบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามมือ้ ที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด พร้อมค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นา้ มัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน
- กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่ นระดับชัน้ ที่น่งั จาก ชัน้ ประหยัด (Economy Class)
เป็ นชัน้ ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7
วัน
และ หากมีต้อ งการช าระเงิน เพื่อ อัพ เกรดที่น่ั ง ต้ อ งด าเนิ น การที่เคาน์เตอร์ข องสายการบิน ณ วั น
เดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น
- ในการเดินทาง ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็ นหมูค่ ณะ
หากต้องการเลือ่ นวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร
- การจัดที่น่งั บนเครือ่ งบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่
อย่างใด
- ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครัง้
เพื่อตรวจสอบว่า กรุ ๊ปมี การออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนัน้ ทางบริษั ทจะไม่รบั ผิดชอบใ ดๆ หากกรุ ๊ปไม่
สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว
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1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก
- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ ปนแตกต่
ุ่
างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว
(Single) , ห้องพักคู่ ( Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้ เดียวกัน หรือ
อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [ 1 TWN + 1
SGL ] แทน **
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในตัวเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลีย่ น หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ
- สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ น
สิทธิของสายการบิน
ที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครือ่ งได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46
เซนติเมตร (18 นิว้ )
- กรณีที่ตอ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั
ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนา้ หนัก
เกิน (ท่านต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร ในทุกกรณี
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบตั ิเหตุ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใด สนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย
กว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
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1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปนประกาศยกเลิ
ุ่
กวีซา่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์
จะพานักระยะสัน้ ใน ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
ุ่
กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซา่ ตามที่ สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนา้ หนักเกินกว่าที่
สายการบินนัน้ ๆ กาหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
3. ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้อง
ชาระส่วนต่างเพิ่ม
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชาระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง
สาหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หวั หน้าทัวร์ที่ดแู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควรขึน้ อยูก่ บั ความพึ งพอใจในบริการ

เงือ่ นไขการจอง การชาระเงิน และการยกเลิก
1. การทาการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทาการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายังบริษัทฯ
กรณีลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
โดยทุกการจองจะได้รบั การยืนยันสิทธิ์สารองที่น่งั เมื่อมีการชาระมัดจา เท่านัน้
*** สาหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล มัดจาท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการ
ทัวร์นั้น ***
1.2 กรุ ณาช าระค่า ทัว ร์ส่วนที่เ หลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่กาหนด ทางบริษัทฯถื อว่าท่า น
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สทิ ธิ์การจองแก่ลกู ค้าท่านอื่นที่อยูล่ าดับถัดไป
1.3 เมื่อชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อม
ทั้งส่งรายชื่อ สารองที่น่ั ง ผูเ้ ดินทางต้องส่ง สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชื่ อพร้อมยืนยันว่า ต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่สง่ สาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจอง
ตั๋วเครือ่ งบิน
** กรุ ณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
้ ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่ม่น
มากกว่า 6 เดือนขึน
ั ใจโปรดสอบถาม
** การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุ ณาต้องทาในวันเวลาทาการของ
ทาง บริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
** กรุ ณาศึกษารายการทัว ร์ และเงื่ อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงู สุดในการใช้บริการของท่า น
เนื่องจาก เมื่อท่านชาระเงินครบจานวนหรือมัดจาบางส่วนแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทงั้ หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ ๆ

เงือ่ นไขการยกเลิก
กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
ตัวแทนจาหน่าย(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง
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เพื่อเป็ นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่
ว่ากรณีใดๆ)
กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย ต้องการขอรับเงินค่า บริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย (ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงิ นค่า บริการคื น โดยแนบหนัง สือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการช าระเงิ น
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทงั้ หมด
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นกั ท่องเทีย่ วตามข้อกาหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่ งจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่
่ กั และ ค่าใช้จ่าย
ได้จ่ายจริงเพือ่ การเตรียมการจัดนาเทีย่ วไปแล้ว เช่น การมัดจาทีน่ ง่ ั บัตรโดยสารเครือ่ งบิน การจองทีพ
ทีจ่ าเป็ นอืน่ ๆ เป็ นต้น **
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่ , สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมดที่ชาระแล้ว ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชาระมาแล้ว เต็มจานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถถี่ ว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ***
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
** สำคัญ !! บริษัททาธุรกิจเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปนโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและ
ในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและญีป่ นุ่ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

หมายเหตุ
1. จานวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่า 10 ท่านขึน้ ไปต่อกรุ ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่ว งหน้า นอกจากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่ นต่อไป
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.เมื่ อท่า นตกลงช าระเงิ นมัดจ าหรือ ค่า ทัว ร์ทงั้ หมดกับทางบริษั ทฯ แล้ว ทางบริษั ท ฯ จะถื อว่า ท่า นได้ยอมรับเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. อัตราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ ขึน้ ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่ งบิน ค่าภาษีเชือ้ เพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฏหมายประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทัง้ โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ี อานาจของบริษัทกากับเท่านัน้

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่
จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **
1. ตั๋วเครือ่ งบินขาออก จากประเทศญี่ปนุ่
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกั ตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมให้กบั ลูกค้า แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การ
พิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ อีกครัง้ )
3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ ปนุ่ (เช่น คน รู จ้ ัก โรงแรม และอื่นๆ) และ
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่

คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะ
สัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน้ เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่ นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบินเท่านัน้
2. สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ ปนุ่ มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนือ้ สัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนือ้ สัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สงู มาก
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