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วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

19:00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

 *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

22:10 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง สนามบินนาริตะ - นิกโก ้– น ้ าตกเคง่อน – นัง่กระเชา้อะเคจิไดระ – ทะเลสาบซูเซนจิ  

06:15 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระ...นาํท่านเดินทางสู่ “นิกโก”้ เมืองที่มีช่ือเสยีงมากในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม

และแสนสงบ ทาํให้ผู้ที่มาเยือนได้รับกล่ินไอของวัฒนธรรมในแบบดั่งเดิมตลอดจนอากาศที่บริสุทธิ์จาก

ธรรมชาติที่อุดมสมบูณ์ จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมือง

แห่งมรดกโลก” ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ... เพ่ือนําท่าน

เดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตินิกโก”้ เมืองที่ถูกจัดอันดับ

ความสวยงามไว้เป็นระดับโลกโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปล่ียนสีที่

ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสสีนัหลากหลาย ประหนึ่งดังแวน

โก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหน่ึงที่

งดงามมาก ... สมควรแก่เวลานาํท่านชมความงามของนํา้ตก 

“น ้ าตกเคง่อน” นํา้ตกที่ใหญ่และยาวที่สดุของประเทศญ่ีปุ่น 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบินนารติะ – นิกโก ้– น ้าตกเคงอ่น – นัง่กระเชา้อะเคชิไดระ  

ทะเลสาบซูเซนจ ิ– คินูกาว่า  

 SUNSHINE KINUKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS  

- ✓ HTL  

 
วนัที่สาม 

หมู่บา้นโบราณโออจุจิุค ุ– ปราสาทนกกระเรยีน – ทะเลสาบ 5 ส ี– ถนนอจิบิงัโจ  
✓ ✓ - 

 APA VILLA SENDAI HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่สี ่
ลอ่งเรอือา่วมตัสชิึมะ – ภเูขาไฟซาโอะ(ผ่านชม) – หมูบา้นสนุขัจิ้งจอก  

✓ ✓ ✓ 
 FUKUSHIMA HILLS HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ ศาลเจา้โทโชก ุ– โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ ✓ ✓ - 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-05.25 - - - 
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... เดินทางสู่ “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท”์ ไปช้ันล่าง ท่านสามารถดื่มดํ่ากบัภาพของนํา้ตกแห่งนี้ โดยเฉพาะ

สายนํ้าท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้ นไปอีก โดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติเพ่ือชมความงามของฤดูกาลที่กาํลังผลัดใบพร้อมสมัผสักบัสายนํา้ที่เยน็ช่ืนฉํ่าใจ ...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารนาํท่านเปล่ียนอริิยาบสเป็นการ “นัง่กระเชา้อะเคจิ

ไดระ” เพ่ือชมวิวมุมสงูแบบพาโนราม่าของทะเลสาบชูเซน็จิ 

ที่ตั้ งอยู่เชิงเขานันไต ... (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร่้วง ซ่ึง

อาจจะมีลมพดั ท าให้รูส้ึกหนาวมากข้ึน ควรเตรียมเสื้ อ

หนาวและเสื้ อกันลมมาให้พร้อม)  ... นําท่านเดินทางสู่ 

“ทะเลสาบชูเซนจิ” อยู่ทางตะวันตกของเมืองนิกโก้ ข้างกับ

ภเูขาศักดิ์สทิธิ์ นันไต (Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบกม็ักจะ

อยู่ตั้งบนพ้ืนราบ แต่กับ ทะเลสาบซูเซนจิ ( Chuzen-ji) นั้น

ตั้งสงูกว่าระดับนํา้ทะเลตั้ง 1,269 เมตร นับว่าเป็นทะเลสาบ

ธรรมชาติที่ตั้งอยู่สงูที่สดุในญ่ีปุ่นเลยทเีดียว  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ที่พกั : SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  

 **จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ที่คนญีปุ่่ นเช่ือกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง หมู่บา้นโบราณโอะอุจิจุคุ - ปราสาทนกกระเรียน - “ทะเลสาบ 5 สี” – โกะชิคินุมะ 

     เซนได - ถนนอิจิบงัโจ  

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณโอะอุจิจุคุ” หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสาํคัญในยุคเอโดะถูกสร้าง

เม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝั่งกนิระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง (ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านหรือพิพิธภัณฑบ์างหลังทมีี

ค่าใช้จ่าย) ... ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทาง สาํหรับคนเดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ ... 

หมู่บา้นโออุจิจูคุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอนัทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบันหมู่บ้าน

โบราณหลายหลังในโอะอุชิ จูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสนิค้าพ้ืนเมือง 

ร้านอาหารและที่พักแบบญ่ีปุ่น ... อาหารที่ขึ้นช่ือและมีช่ือเสยีงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหน่ึงต้น

เป็นตะเกยีบและเวลาทานกต้็องทานต้นหอมไปด้วย ... ปัจจุบันมีนักท่องมาเย่ียมชมหมู่บ้านน้ีกว่า 1.2 ล้านคน

ต่อปี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทสึรุกะ” หรืออกีช่ือหนึ่งคือ “ปราสาทไอซึวาคามตัสึ” ความหมายคือ 

“ปราสาทนกกระเรียน” ... ปราสาทนี้ ถูกสร้างขึ้นคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทาง
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ประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งนี้ ถูกทาํลาย และสร้างขึ้นใหม่หลายต่อหลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสดุถูกสร้าง

ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ... ปัจจุบันปราสาททสรึุกะจัดเป็นพิพิธภัณฑแ์สดงเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของเมือง

ไอสวุะคะมะทส ึรวมทั้งเคร่ืองเขิน ดาบ และอาวุธโบราณต่าง ๆ และช้ันบนสดุ (ช้ันที่ 5) ของปราสาทเป็นจุด

ชมวิว ... ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาล้อมรอบ ... จากนั้นนําท่านสู่ 

“ทะเลสาบโกะชิคินุมะ” หรือเป็นที่รู้จักกนัในนามของทะเลสาบ 5 ส ีอนัที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นที่รวม

ทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง ... ท่านจะประทบัใจกบัความงามของธรรมชาติที่ให้ความสวยงามโดดเด่นประทบัใจ 

... สขีองนํา้จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภมิูอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในนํา้น่ันเอง ทะเลสาบแห่งน้ี

เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟ ซ่ึงเกดิขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมือง “เซน

ได” เมืองแห่งต้นไม้ ซ่ึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตโตโฮกขุ ... เพ่ือนาํท่าแวะนช้อปป้ิง ณ “ถนนอิจิบงัโจ” 

แหล่งช้อปป้ิงที่อยู่ติดๆ กบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไป

ถงึห้างสรรพสนิค้า กบัสนิค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซ้ือ   

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ที่พกั : APA VILLA SENDAI HOTELหรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  
 

วนัทีส่ีข่องการเดินทาง   มตัสึชิม่า – ล่องเรืออ่าวมตัสึชิม่า – ภูเขาไฟซาโอะ (ผ่านชม) – หมูบา้นสุนขัจ้ิงจอก  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองมตัสึชิม่า” เมืองที่ถือได้

ว่าเป็น 1 ใน 3 เมือง  ที่มีบรรยากาศที่คงความเป็น

ธรรมชาติไว้มากที่สุดโดยอีกสองเมืองก ็คือ เกาะ

มิยาจิม่าในจังหวัดฮิโรชิม่า และอามะโนะฮาชิดา

เทะ ในจังหวัดเกียวโต ... ด้วยความสวยงามของ

บรรดาหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า  200 เกาะ รอบ

อ่าวมัตสึชิม่า ทาํให้เมืองแห่งนี้ มีวิวทิวทัศน์ที่ไม่มี

เมืองไหนมาเสมอเหมือนได้  ... เพ่ือนาํท่าน “ล่อง

เรือมตัสึชิม่า” ล่องเรือชมอ่าวแล่นลัดเลาะผ่านเกลียวคล่ืน สัมผัสความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ระหว่างผืน

ทะเลกับท้องฟ้าในบรรยากาศตามฤดูกาลทั้ง 4 ... พร้อมทั้งให้อาหารเหล่านกนางนวลแสนรู้  ซ่ึงพอมีเรือแล่น

ออกไปในอ่าวกจ็ะพากนับินตาม เรียกร้องผู้ใจบุญบริจาคอาหารเป็นข้าวเกรียบกุ้งคาลบี้  ที่มีบริการวางขายอยู่

บนเรือด้วยเช่นกนั ...  

 เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นาํท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองซาโอะ (Zao) เมือง

ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแนวเทอืกเขาโออุ ผ่านชม  ชม

ความงามของ “ภูเขาไฟซาโอะ” หรืออกีช่ือหนึ่ง

คือ “โอคามะ Okama” เทอืกเขาที่สวยงามเล่ืองช่ือ

ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่น ทอด

ผ่านจังหวัดมิยากิและจังหวัดยามากาตะ ขึ้นสู่ยอด

เขาซาโอะที่มีความสงู เหนือจากระดับนํา้ทะเลถึง 

1,700 เมตร ภเูขาไฟซาโอะ นั้นเคยเกดิการประทุ

คร้ังล่าสดุ เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ ์1895 จากนั้น

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นสุนขัจ้ิงจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กบัเมืองชิโรอชิิในภเูขาของจังหวัด
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มิยาก ิเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสตัว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสนุัขจิ้ งจอก 6 สายพันธุ์

ที่ว่ิงไปมาได้อย่างอิสระในพ้ืนที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อน

อาหารได้อกีด้วย แต่กค็วรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ที่พกั : FUKUSHIMA HILL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง  ศาลเจา้โทโชกุ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม  

 (กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศาลเจ้าประจาํ

ตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น “สุสาน

ของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตา

ชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ... พร้อมสักการะ “เทพเจ้า” ผู้

คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดา

ผู้เลื่อมใส ... ชม “เจดีย ์ 5 ชั้น” สถานที่เกบ็พระธรรม

คาํสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ... แล้วชม “งาน

แกะสลกั” อันเป็นโบราณวัตถุที่ลํา้ค่า ที่มีมากกว่า 

5,000 ช้ิน ... แล้วตื่นตากบั “ซุม้ประตูโยเมมง” อนัเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสาํคัญในแง่ประวัติศาสตร์

ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยังเป็น “ศิลปะช้ินเอก” และมีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น ...  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร 

สมควรแก่เวลานําท่านสู่ “กรุงโตเกียว” เพ่ือนําท่านสู่

ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของ

กรุงโตเกยีว ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้านขาย

ของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซ่ึงจะมี ผู้คนนับหมื่ นเดินกัน

ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่าน

เลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, 

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, 

รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง  

              สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661 

05.25  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / 

เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

อตัราคา่บรกิาร 
***สําหรบัผู้เดนิทางตัง้แต ่ 30 ทา่นขึน้ไป***  

 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

12 - 17 ตุลาคม 2561 

25 – 30 ตุลาคม 2561 
48,900.- 45,900.- 42,900.- 6,000.- 

08 - 13 พฤศจิกายน 2561 46,900.- 43,900.- 40,900.- 6,000.- 

 
***กรณมีตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 20,000.-บาท***(พเีรยีดวนัที ่ 12-17 / 25-30 ต.ค.61) 

***กรณมีตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท***(พเีรยีดวนัที ่ 08-13 พ.ย.61) 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / 

ทรปิ*** 
 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)ส าหรบัทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจาํนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง 

หรือคืนเงินได้ 
 

รายละเอียดเกีย่วกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบัติในการเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดินทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่าน้ัน 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


