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ก ำหนดกำรเดินทำง 

28 ธนัวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 “เทศกาลปีใหม”่ 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG626 23.15-07.05+1 - - - 
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วนัศุกรท์ี ่28 ธนัวาคม 2561 (1) กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ  ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้

หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ทีท่ีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         

23:15  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626  

 *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง ดงันั้น

ผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัเสารท์ี ่29 ธนัวาคม 2561 (2)   สนามบนินาริตะ  – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั  - โอวาคุดานิ – โอชิโนะ ฮกัไก  

07:05  ถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

นาํท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซกุซ่อน

อยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่นํา้ฮายากาวะกบัซคุุโมะไหลมาบรรจบกนัถงึ 16 แห่ง...นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศ

ของการเดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่เกดิจากการระเบิดของ

ภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอกีแห่งหน่ึงด้วย อสิระให้ท่านชื่น

ชมความงดงามของธรรมชาติอนัแสนบริสทุธิ์ตามอธัยาศัย...  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ ” (น่ังกระเช้า)  โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกดิขึ้นจากการปะทุขึ้นมา

ของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทาํให้เกดิควันและบ่อนํา้ร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํา้และควันเหล่านี้จะ

มีส่วนผสมของกาํมะถนัที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุดขึ้นมาน้ันสามารถต้มไข่ให้สกุได้

วนัที่สอง 

สนามบินนาริตะ –ฮาโกเน่ – ลอ่งเรือโจรสลดั – โอวาคุดานิ (รถบสั) 

หม่บา้นโอชิโนะ ฮกัไก  

 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS            “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 

- ✓ HTL  

 

วนัที่สาม 

ลานสกี ฟจูเิทน (รวมกระดานเลื่อนหมิะ) –หมู่บา้นอยิาชิโนะ ซาโตะ  

ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ ✓ ✓ ✓ 

 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        

วนัที่สี่ 
คาวาโกเอะ – รถไฟสายเอโนะเดน – วดัคามาคูระ – โอไดบะ  

✓ ✓ ✓ 
 RYOKOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
วดัอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า 

สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG677 17.30-22.30 
✓ - - 
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และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็นสดีาํ โดยกล่าวกนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้นอกีเจด็ปีเลย

ทเีดียว ... นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะ ฮกัไก” ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สดุอกีจุดหน่ึงซ่ึงเป็นที่

ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมากและที่น่ียังมีบ่อนํา้ศักด์ิสทิธิ์อนัแสนบริสทุธิ์ซ่ึงเกดิจาก

นํา้ฝนไหลผ่านด้านบนภเูขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามาภายในและสดุท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซ่ึงใช้เวลายาวนานถงึ 3 - 

4 ปี ซ่ึงนํา้ในบ่อน้ีชาวบ้านเช่ือกนัว่าถ้านาํมาด่ืมนอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการล้ิมรสนํา้อนับริสทุธิ์ ยังจะทาํ

ให้สขุภาพแขง็แรงและจะมีโชคดีอกีด้วย ที่น่ีท่านสามารถซ้ือของที่ระลึกจากร้านค้าที่ต้ังอยู่ภายในบริเวณน้ี

อย่างสาํราญใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

 ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่ นเชือ่กนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีขึ้ น**  
 

วนัอาทิตยท์ี ่30 ธนัวาคม 2561 (3)     ฟูจิเทน สกี รีสอรท์ – หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์ ” ลานสกทีี่เปิดรับ

นักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สมัผสัปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสมัผสั อสิระ

ให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทกึภาพความประทบัใจกบัลานสกี

ขนาดใหญ่ที่มีภเูขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง อสิระเลือกเล่นกฬีาเมือง

หนาวนานาชนิด ทั้ง สกหิีมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือ

เลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอธัยาศัย ***พิเศษ*** รวมค่าเข้า

ลานสกแีละกระดานเล่ือนหิมะสาํหรับทุกท่าน /ไม่รวมอปุกรณ์สก ีสโนว์บอร์ดและชุดสก ีฯลฯ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิยาชิ  โนะ  ซาโตะ ”ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ของ

หมู่บ้านเกษตรกรรมในอดีตบนชายฝั่งตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ  

ซ่ึงในอดีตได้ถูกพายุไต้ฝุ่ นถล่มในปี 1966 และอกี 40 ต่อมาจึงได้มี

การสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่โดยเลียนแบบมาจากของเดิมที่เป็นบ้าน

หลังคามุงจาก  และเปิดเป็นพิพิธภัณฑแ์ละหมู่บ้านหัตถกรรมแบบ

ด้ังเดิม  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้กบัวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอนั

เก่าแก่  นอกจากน้ันภายในยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกบั

ชีวิตประจาํวันของเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอยู่ในภมิูภาคน้ีในอดีต และยังมีร้านอาหารไว้คอยบริการด้วย ... จากน้ัน

นาํท่านเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง  “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกบัห้างสรรพสนิค้า  และร้านขายของนับเป็นพันๆ  ร้าน 

เชิญท่านเลือกชมสนิค้ามากมาย  อาทเิช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ , IPOD, MP-3, 

NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทนัสมัย  และเคร่ืองสาํอาง  

เป็นต้น  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร “ROKKASEN” บริการท่าน

ด้วยบุฟเฟต์บาร์บีคิวสไตล์ญ่ีปุ่ น ร้านดังจากรายการ TV 

CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง อาหารทะเลสดๆ 

อาท ิเช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์แบบสดๆ เน้ือสนัสไลด์

อย่างดี เน้ือไก่ผกัสดต่างๆ เพ่ือนาํมาย่างที่โตะ๊เคร่ืองเคียงเป็น ผกั
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สด สลัดผกั และผกัดองต่างๆแบบญ่ีปุ่ น ข้าวสวย พร้อมซปุชนิดต่างๆอาท ิสาหร่าย ซปุไข่ ให้ทุกท่านเลือก

รับประทานอย่างจุใจ  

   ทีพ่กั  SHINAKAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 

วนัจันทรท์ี ่31 ธนัวาคม 2561 (4) คาวาโกเอะ – รถไฟสายเอโนะเดน – วดัคามาคูระ – โอไดบะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านสู่ “เมืองคาวาโกเอะ ”ต้ังอยู่บริเวณทางใต้ของจังหวัดไซตามะ  ซ่ึงมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมแบบเก่าในสมัยเอโดะเอาไว้จนถงึปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นอาคารโกดังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปี  

รวมทั้งบ้านเรือน หรือร้านค้าต่างๆ  ซ่ึงยังให้บรรยากาศและกล่ินอายคล้ายย้อนกลับไปในสมัยอดีตของญ่ีปุ่ น  

จนทาํให้เมืองแห่งน้ีได้รับสมญาว่าเป็นลิตเต้ิลเอโดะ และมีชื่อเสยีงโด่งดังไปทั่วโลก นอกจากน้ันที่น่ียังเป็นที่ต้ัง

ของอตุสาหกรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งภาคการเกษตรที่มีพืชเศรษฐกจิที่ขึ้นช่ือคือมันหวานน่ันเอง 

 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านน่ัง “รถไฟสายเอโนะเดน”น่ังชมความงามริม อ่าวซางามิ ของเมืองคามาคูระ สมัผสับรรยากาศแบบโร

แมนติกและชมธรรมชาติ และยังเป็นรถไฟสายที่มีช่ือเสยีงสายหน่ึงที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมนาํท่านเดินทางสู่ 

“วดัคามากุระ” ที่มีพระใหญ่ไดบุทสแึห่งเมืองคามาคุระประดิษฐานอยู่ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระองค์หรือ

ที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้ จักกนัในช่ือว่าไดบุทสึ  แต่จริงๆ  แล้วพระองค์น้ีมีชื่อจริงๆ  ว่า พระอมิตพุทธ  นิโอยุราอิ  

ต้ังอยู่ภายในวัดโคโตกุอนิ  โดยสร้างจากสาํริดแล้วเสรจ็เมื่อปี  พ.ศ.1795 และมีความสงูรวมฐานอยู่ที่  13.35 

เมตร ส่วนนํา้หนักราว 122 ตัน สาํหรับสเีขียวขององค์พระที่เหน็น้ันไม่ใช่เพราะว่าทาสเีขียว  แต่เกดิจากการที่

สาํริดทาํปฏกิริิยาออกซิเดชั่นกบัฝนและหิมะมาอย่างยาวนานหลายพันปีจนทาํให้กลายเป็นสเีขียว  ซ่ึงหาก

สงัเกตให้ดีกจ็ะเหน็รอยเชื่อมต่อโลหะขององค์พระทั้งหมดถงึ  8 ชิ้น จากน้ันนาํท่านช้อปป้ิงยัง “Aquacity” 

และ “Decks” ที่ย่าน “โอไดบะ” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกยีว สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่ นที่

ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สดุ ” ของโตเกยีว สามารถมองเหน็ “สะพานเรนโบว์ ” ที่มีความยาว 570 

เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกยีว โดยมี 

“หอคอยโตเกยีว” สญัลักษณ์ของเมืองต้ังตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่ นยืนถอืคบเพลิง

อยู่ริมอ่าว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

   ทีพ่กั  SHINAKAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

  

วนัองัคารที ่01 มกราคม 2562 (5)    วดัอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) - ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า  

      สนามบนินาริตะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเที่ยวชม “วดัอาซากุสะ ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการ

องค์เจ้าแม่กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํ

รณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก ” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ ” ถนน

ร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่ม

ญ่ีปุ่ น หรือ “ขนมอาเกมันจู ” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ...จากน้ันนาํท่าน

เดินทางสู่จุดถ่ายรูป “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (แวะถ่ายรูป) หอคอยแห่งใหม่ที่สงูที่สดุของโลก  ริมแม่นํา้สุ

มิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กบัทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทนัสมัย  ใช้เป็นหอคอยส่งสญัญาณวิทยุ  

โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่งใหม่...ได้เวลา

อนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่  “เอออน  พลาซ่า ” ช้อปป้ิงกนัต่อที่ศูนย์รวมแห่งสนิค้าช้ันนาํนานาชนิด  อาทิ 

นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สนิค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศ

ญ่ีปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ  “เลือกชมและซ้ือ ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็น

ฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

อิสระอาหารกลางวันเพือ่ใหท่้านใชเ้วลาในการท่องเทีย่วไดอ้ย่างเต็มที ่

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17:30  ออกเดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG677 

22:30  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่ 30 ท่านข้ึนไป***  
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่านละ 

28ธ.ค. 61 – 01ม.ค. 62 66,900.- 63,900.- 60,900.- 9,000.- 

***กรณีมตีั๋วเครือ่งบนิแล้วลดท่านละ 30,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไม่รวมค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 2,000 เยน/ท่าน/ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกนั 
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2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

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

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม*์* 

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

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี 

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

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาํ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจาํนวนผู้เดินทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเล่ือนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ 

เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติใ น 

การเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปน้ี 

1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น  

3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ  

4.  กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทาํงาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสือเดินทางอเิลก็ทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่าน้ัน  

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


