
 

5 Days 3 Nights  

 

เที่ยวเกาะอโีนชิมะ คามาคุระ ชมปราสาทโอวาระ  
น่ังรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง ชมธรรมชาติ 

ชมซากุระบาน งานเทศกาล คะวะซุ เฟลติวลั 
ฟูจิเทนสกรีีสอร์ท 

อสิระเที่ยวช้อปป้ิงตามอธัยาศัยตลอดทั้งวัน 
เที่ยวชมหมู่บ้านนาริตะ ไหว้พระขอพรวัดนาริตะ 

***พกัโรงแรมระดบั 3+ ดาว*** 

ชา่งภาพมอือาชพีบรกิารถา่ยรปูใหต้ลอดเสน้ทาง 



 
รายการทัวร์ 

**ก าหนดเดินทาง 16 – 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
วันแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินดอนเมือง  

20.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน 

Air Asia   เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองโตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี XJ 600 

วันท่ีสอง   สนามบินนาริตะ –คามาคุระ – เกาะอโินชิมะ – ปราสาทโอวาระ – นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง       
 

  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

เรียบร้อยแลว้ (เวลาท่ีญ่ีปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน

การนัดหมายเวลา) ***ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะอีโนชิมะ  เกาะเล็ก ๆ นอกชายฝ่ังของเมืองคามาคุระ ตัวเกาะจะเช่ือมต่อกับ
แผน่ดินใหญ่ดว้ยสะพาน ภายในเกาะมีศาลเจา้เลก็ ๆ ตั้งอยูบ่ริเวณรอบ ๆ เกาะ ถึง 3 แห่ง ใหท้่านไดข้อพร 



โดยมีศาลหลกัท่ีเป็นอาคารทรงแปดเหล่ียมและเป็นท่ีประดิษฐานของเทพผูคุ้ม้ครองอีโนชิมะ ซ่ึงศาลเจา้
แต่ละแห่งอยูไ่ม่ไกลกนันกั ทั้งน้ียงัมีสวนสาธารณะ หอชมวิว ถ ้า ใหเ้ท่ียวชม และมีร้านคา้ ร้านขนมใหไ้ด้
ซ้ือสินคา้เป็นของฝาก ของท่ีระลึกมากมายดว้ย 

ä รับประทานอาหารม้ือกลางวัน ณ ห้องอาหาร                 

บ่าย น าท่านสู่ ปราสาทโอดาวาระ หน่ึงในปราสาทท่ีเป็นต านานเล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ในยุคสมยัโฮโจ ผูซ่ึ้ง
ปกครองบา้นเมืองในแถบคนัโตในสมยัอดีต ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1447 เป็นสถานท่ีท่ีเป็น
ดัง่อนุสรณ์สถานสุดทา้ยแห่งตระกูลโฮโจ อุจิมาสะและไดถู้กขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางประวติัศาสตร์
ของประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1860  เพื่อให้เป็นโบราณสถานของชาติ ภายใน
ปราสาทรวบรวมโบราณวตัถุท่ีส าคัญในอดีตไว้มีทั้ งหมด 3 ส่วนแบ่งเป็น 5 ชั้น ชั้นบนสุดเปิดให้
นกัท่องเท่ียวไดช้มวิวไดร้อบ 360 องศา และยงัมีจ าหน่ายของท่ีระลึกดว้ย  ท่ีส าคญัของปราสาทคือสวนท่ี
อยู่รอบ ๆ ท่ีมีคู่น ้ าและสะพานสีแดง และดอกซากุระท่ีบานสพร่ังสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บเป็นท่ี

ระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางโดย รถไฟสายฮาโกเน่โทซัง ไปยังสถานนี ฮาโกเน่ ยูโมโต ซ่ึงรถไฟจะว่ิงไป
ตามเส้นทางภูเขาท่ีเต็มไปดว้ยป่าไม ้สะพาน และอุโมงค์ และตน้ซากุระท่ีออกดอกบานสะพร่ังสองขา้ง
ทาง ใหท้่านสัมผสัทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีสวยงามไปจนสุดสถานีฮาโก่เน่ ยโูมโต 

 ä รับประทานอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหาร                 

ãพกัท่ี IZU HOTEL หรือเทียบเท่า 

*** ท่านสามารถพักผ่อนอย่างเตม็อ่ิมด้วยการ “อาบน ้าแร่ธรรมชาติ” หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือให้
ท่านได้คลายความเหน่ือยล้า *** 

วันท่ีสาม  คะวะซุ ซากุระ เฟสติวัล - -  ฟูจิเทนสกรีีสอร์ท                    
  

  
ä รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เชา้  น าท่านสู่เมืองคะวะะซุ เท่ียวงานเทศกาลซากุระคาวาซุ เฟสติวัล ท่ีบานสะพร่ังกวา่ 8,000 ตน้ เลียบแม่น ้ า
คะวะซุกว่า 4 กิโลเมตร ขึ้นช่ือว่าเป็นซากุระท่ีออกดอกบานเร็วท่ีสุดในแถบคนัโต ซ่ึงจะเร่ิมบานช่วง
ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ – ตน้เดือนมีนาคม นอกจากดอกซากุระแลว้ยงัมีนาโนฮานะดอกสีเหลืองบานใต้



ต้นซากุระด้วย และในช่วงกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟ Light Up ช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. ท่ีบริเวณ
สะพานโฮเซนบาชิ และสะพานยาคาตะบาชิ  ท่ีอยูไ่ม่ไกลจากสถานีคะวะซุ 
รับประทานอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหาร                 

บ่าย  น าท่านเขา้ชม พิธีชงชาหมายถึง “วิถีแห่งชา” ซะโดจะเรียกอีกอย่างว่า”ฉะโนะยุ” ซ่ึงเป็นประเพณีท่ี
เก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ตน้แบบของพิธีชงชาซ่ึงความหมายวา่ความสามคัคีในการเคล่ือนไหว ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองง่าย 
 ฟูจิเทนสกรีีสอร์ท ตั้งอยูบ่นฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้าและบนฐานทางตอน
ใตเ้ป็นท่ีตั้งของ Snow Town Yeti อีกดว้ย เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงรีสอร์ท่ีไปเชา้เยน็กลบัโตเกียวไดส้บายๆ 
ท่ีน่ีเป็นสกีรีสอร์ท แต่บอกเลยวา่มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยงัมีวิวดีงามไม่แพท่ี้ไหนๆเชียว
ค่ะ คนท่ีอยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจิจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชินจูกุ ยา่นชอ้ปป้ิงในกลางเมืองโตเกียวท่ี
ประกอบไปดว้ย ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า อ่ืน ๆ อีกมากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง และรับประทานอาหารม่ือค ่าตามอธัยาศยั    
ä รับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

ãพกัท่ี TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า             

วันท่ีส่ี    อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย หรือ เลือกซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์              
 

  
ä รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม  

***อสิระท่องเท่ียวเต็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะน าการเดินทางให้ท่าน 

ท่านใดท่ีมีความประสงคจ์ะ เลือกซ้ือดิสนีย์แลนด์บัตรผู้ใหญ่เพิ่มราคาท่านละ 2,700 บาทบัตรเด็กอายุ 8-

12 ปี เพิม่ท่านละ 2,400 บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดิสนียแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกท่ีมีนกัท่องเท่ียวต่อปีเกือบ 20 
ล้านคนต่อ ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ น และมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สร้างขึ้ นโดยบริษัทผลิต
ภาพยนตร์การ์ตูนวอลทดิ์สนีย ์เปิดให้บริการในปี 1983 ซ่ึงเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งแรกท่ีสร้างขึ้น
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม World Bazaar / Tomorrowland /Toontown 

/Fantasyland /Critter Country /Westernland /Adventureland โดยตกแต่งตามฤดูกาล และมีการ
เดินขบวนพาเหรดท่ีสนุกสนาน หรือ อิสระช้อปป้ิง หรือเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยมีไกด์คอย
ใหค้  าแนะน าในการเดินทางอาทิ 



• ย่านชินจุกุ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็น ร้านซานริโอะ 

ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนั  และร้านดองกี ้ท่ีมีทุก

อยา่งใหเ้ลือกสรรค ์ทั้งยงัเป็นร้านท่ีสามารถยืน่ขอคืนภาษีไดอี้กดว้ย 

• ชิบูย่า ย่านวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาว

ชาวแดนปลาดิบจากร้านคา้มากมาย มากกว่า 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ

ยา่นนั้น  

• ฮาราจูกุ อยู่ที่สถานีฮาราจกู ุที่นี่เป็นสถานที่นดัพบของกลุม่วยัรุ่นที่ชอบแต่งตวัแบบหลดุโลกมาอวดโฉม

กัน เลียนแบบตัวการต์ูน หรือแบบฉบับของตัวเอง และยังเป็นรวมสินคา้กิ๊ฟช๊อปน่ารกัๆ มากมาย ให้

เลือกซือ้หาเป็นของฝากได ้ 

ãพกัท่ี TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า             

วันท่ีห้า  สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ               

   

 ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เชา้ น าท่านเดินเท่ียวชม หมู่บ้านนาริตะ บริเวณดา้นหน้าวดันาริตะ ซ่ึงบริเวณริมทางจะมีรูปป้ันหิน 12 นัก
กษตัรวางเรียงรายอยู่ตามทาง อาคารบา้นเรือนเก่าแบบญ่ีปุ่ นให้ชม และร้านอาหาร ร้านขนมขึ้นช่ือของ

ญ่ีปุ่ นให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกช้อป ทั้งยงัมีร้านขายปลาไหลท่ีสามารถดูการย่างปลาไหลท่ีหน้าร้าน  
จากนั้นน าท่านไหวพ้รขอพร วัดนาริตะซัง ชินโชจิ เป็นวดัพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ท่ีมีช่ือเสียงมากของ
เมืองนาริตะ  สร้างขึ้ นในปี 940 ตั้ งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาตินาริตะ  ภายในวัดมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีกวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลกั เจดีย ์3 ชั้นสไตล ์Tahoto มีช่ือวา่ Great Pagoda 
of Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญ่ีปุ่ น และสวนยโุรปอีก 

 ä รับประทานอาหารกลางว้นตามอธัยาศัย 

12.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน นาริตะ  เพื่อเตรียมตวักลบัประเทศไทย 

14.25 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี XJ 603     
19.55 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ก าหนดวนัเดนิทางอตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30+1 ท่านขึน้ไป 
ผูใ้หญ่ 24,900  

เด็กอาย ุ7-11 ปี / มีเตียง 22,900 
เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 15,000 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 
เด็กทารก อายตุ ่ากวา่ 2  (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าจอง 

 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 
สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
✓ ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 
✓ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์เม่ือมีผูร่้วมทาง 30 ท่าน) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
หอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศให้กลบัมายื่นร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยส าหรับผูท่ี้ประสงค์พ  านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 
วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรับการยื่น
ร้องขอวีซ่า หรือมากกวา่ 2,000 บาท ตามท่ีสถานทูตก าหนด และมีค่าบริการวีซ่าต่างหาก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 



× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500  บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 
เดินทางขึ้นต ่า 30 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์ห้ท่านต่อไป ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้  
เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากท าการจอง กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 15 วนั 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เตม็จ านวน  

 ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่าง ๆท่ี
ได้ระบุไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

• ส่งรายช่ือส ารองท่ีน่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกบัใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา
ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ -นามสกุล 

และอื่น ๆ เพือ่ใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินท้ังส้ิน 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนา้กระดาษ
อยา่งต ่า 2 หนา้หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
เง่ือนไขยกเลิกการจอง :  เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ 
ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดั
จาคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในข้ันตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯจดัการให)้ 



2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัจดัการให)้ 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบริษทัฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านัก

ระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

1. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู ้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

2. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

3. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 
การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันั้น 
ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัฯ  



5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี 
/ ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ี
ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 
เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเท่ียวและ ช้อปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขยัรถในการ
บริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังท่ีตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. การบริการของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนั
นั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ
การจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

 


