
  
1 TOKYO – FUJI 4D3N. ON APRIL 2017. BY XJ (07-03-2017) 

           

           

           

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 1: กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ – นารติะ                                                      (XJ 606   10.45 – 18.45) 

DAY 2: อสิระฟรชีอ้ปปิ�งตลอดทั �งวนัหรอืเลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

DAY 3: ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจา้ฮาโกเน่ – พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ออนเซน็ 

DAY 4: ภเูขาไฟฟจิู – ช้อปกระหนํ �า ณ ชินจกู ุ– สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ          (XJ 607   20.15 – 00.55) 

*** ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิมะขาวโพลน ช้อปกระหนํ�าย่านชินจกู ุพิเศษให้ท่านได้ทาน   

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์และแช่ออนเซ็นสไตลญี์�ปุ่ นแท้ๆ!! *** 
 

กาํหนดการเดินทาง : เมษายน ���� 

    โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ์   
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วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ 

07.30  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 3 ประตทูางเข้าที� 1 – 3 

เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที�บริษัทฯคอยต้อนรบัและอํานวย

ความสะดวกใหท่้านก่อนขึ�นเครื�อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 ที� นั �งแบบ   

3-3-3 (377ที�นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางทั �งขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการ

เสิรฟ์อาหารร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั ** 

10.45  ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 606 

18.45 ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

จากนั �นนําท่านเขา้ที�พกั นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที�สองของการเดินทาง นาริตะ – อิสระฟรีช้อปปิ� งตลอดทั �งวนั หรือ เลือกซื�อทวัรเ์สริม  

                                      โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(ไม่รวมค่าเดินทาง)  

     ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท, เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํ�า ในย่านสรรพสินค้าทนัสมยัชั �นนํา

มากมาย 

ชินจกู ุ ตื�นตาตื�นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง ณ กรุงโตเกียวที�คราครํ�าด้วยผู้คนมากมาย และ

เทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง 

อะคิฮาบาร่า หรอื อีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื�อดงัที�สุดเกี�ยวกบัเครื�องไฟฟ้า, กล้องดิจติอล, เกมส์

ต่างๆ  

ชิบูย่า  ย่านช้อปปิ� งทันสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี�ปุ่ น รวมถึง

นักท่องเที�ยวผู้มาเยือนซึ�งมีทุกสิ�งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี� เองทําให้ย่านนี�

พลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืน 

กินซ่า ย่านช้อปปิ� งเก่าแก่ แต่คงทนัสมยัลํ�าหน้าแหล่งรวมสนิค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทํางาน

ระดบัไฮคลาสญี�ปุ่ น รวมถงึนักท่องเที�ยวผูม้าเยอืน สนิคา้แบรนดเ์นมระดบัตน้ๆ ทาํใหย้า่นนี�

พลุกพล่านดว้ยผูม้าเยอืนที�ดดูมีรีะดบั 
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ฮาราจกู ุ ย่านขายของกนิของใชแ้ละสถานที�เที�ยวของบรรดาวยัรุ่นวยัทนี โดยเฉพาะช่วงสุดสปัดาห์

นั �นละแวกบรเิวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจกู ุกบัถนน เมจิ โด

ริ เรยีกว่าแทบไมม่ทีี�หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนําทา่นใหเ้ขา้ไปชม ศาลเจ้าเมจิย ์

หรือเลือกซื�อทวัรพิ์เศษเที�ยว โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท 

เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด ์ใหท้่านสมัผสัความสนุกสนานในดนิแดน

แห่งความหฤหรรษ์อนัยิ�งใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ดว้ยเนื�อที�ได้จาก

การถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดิสนีย์แลนด์ มิกกี�เม้าส์ ที�พูดได้คล่องทั �ง

ภาษาญี�ปุ่ น และภาษาองักฤษพรอ้มเพื�อนการต์ูนมากมาย เชญิท่านสนุกสนานเพลดิเพลนิ

กบัความอลงัการของจนิตนาการตื�นตากบั WESTERNLAND ตื�นเต้นกบัการล่องเรอืผจญ

ภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกับการนั �งเรือบุกป่า 

JUNGLE CRUISE ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัว์ป่านานาชนิด ผ่อนคลายอริยิาบทกบัการ นั �ง

รถไฟชมความหลากหลายในดสินียแ์ลนด ์กระชากใจใส่ความสนุกเพิ�มกบั BIG THUNDER  

MOUNTAIN เร้าใจกบัรถไฟขนถ่านตะลุยความมนัส์ในเหมอืงแร่โบราณ BUZZ LIGHT 

YEAR’S  ASTRO BLASTER ที�จะนําเขา้ไปยงัโลกอวกาศ พรอ้ม บตัต์ ไลท์เยยีร์ ตวัละคร

เรื�อง TOY STORY เพื�อต่อสู้กบั เชริ์ค พรอ้มกบัเหล่าสมุนที�น่ากลวัปนความน่ารกั เขย่า

ขวญั กบั HAUNTED MANSION ปราสาทผสีงิ ที�มาของภาพยนตร์แนวสยองขวญัเรื�องดงั

แห่งปี  สนุกต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที�ท้าทายความกล้า เพลินใจกบัเหล่าตุ๊กตา

น่ารกัทั �งหลายใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื�องเล่นนานาชนิดอนัตื�นเต้นมากมายให้ท่านได้

สนุกสนานอย่างเต็มที� พร้อมเลือกซื�อหาสินค้าที�ระลึกสไตล์ดิสนีย์ ณ MAIN STREET 

ประทบัใจกบัความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอนัตระการตา บนัทกึภาพความ

ประทบัใจกบัการต์นูดงัของวอลท์ดิสนียท์ี�ท่านชื�นชอบ    

หมายเหตุ : กรณี ลูกค้าต้องการเดินทางไปโตเกียวดิสนีย์ซี  ต้องชําระค่ารถ 

MONORAIL DISNEY LINE เพิ�มเองท่านละ 520 เยน ไปกลบั 

***อาหารกลางวนัและคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําท่านเขา้ที�พกั นาริตะ ณ NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที�สามของการเดินทาง        นาริตะ – ล่องทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –   

  พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําทา่นสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานีฮาโกเน่

มาจิ สู ่สถานีโมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัที�อากาศแจ่มใสบนผนืนํ�าท่าน

สามารถมองเหน็เงาสะทอ้นสวยงามของ เม้าท์ ฟูจิ ความงามของทะเลสาบแห่งนี� เกดิจาก

การกอ่ตวัของลาวาภูเขาไฟฟูจทิาํใหปิ้ดทางออกของนํ�าในทะเลสาบ  

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ที�ตั �งอยู่กลางป่าทบึตามแนวชายฝั �งของทะเลสาบอาช ิเป็นศาล

เจา้ชนิโตที�สาํคญัของเมอืง สรา้งเมื�อปี ค.ศ. ��� โดยศาลเจา้ดั �งเดมินั �นตั �งอยูบ่นเขาโคมางะ

ทาเกะ บรเิวณรอบศาลเจา้มเีสาโทรอิขินาดยกัษ์เป็นสญัลกัษณ์ ผา่นเสาโทรอิเิขา้มาจะพบ

ตวัศาลเจา้ดา้นใน ตลอดสองขา้งทางเดนิมโีคมไฟประดบัอยูท่่ามกลางร่มไมข้นาดใหญ่สรา้ง

ความสงบใหแ้กผู่ม้าเยอืนกอ่นเขา้สูอ่าคารหลกัศาลเจา้ แมศ้าลเจา้จะไมใ่หญโ่ตมากนกั แต่ก็

ถอืว่ามคีวามงดงามไม่น้อยโดยเฉพาะในชว่งที�ถูกปกคลุมไปดว้ยหมอก รวมทั �งบรรยากาศ

รอบๆศาลเจ้าที�ช่วยสร้างความสงบในจิตใจได้ไม่น้อยสมกบัเป็นดนิแดนศกัดิ �สิทธิ �กลาง

ขนุเขา 

จากนั �นนําท่านเยี�ยมชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที�จําลอง

เรื�องราวของภเูขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื�องราวเกี�ยวกบั

แผ่นดินไหวที�เกิดขึ�นในประเทศญี�ปุ่ น หรือเลือกทดสอบบ้านจําลองสถานะการณ์

แผ่นดนิไหว รบัการสั �นสะเทอืนจากขั �นตํ�าสดุสู่ข ั �นสูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ใน

หอ้งจาํลองต่างๆ จากนั �นอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื�อของฝากที�ระลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้ที�พกับรเิวณ ออนเซน็ ณ ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น นํ�าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื�อผ่อนคลายความ

เมื�อยล้าเลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํี�ามนีวลชว่ยระบบ

การเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรย์แห่งการอาบนํ�าแร่แบบญี�ปุ่ น

นี�เองทาํใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ�าแร่ก็เหมือนกบัว่าท่านมา

ไม่ถึงญี�ปุ่ น ! 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง         ออนเซน็ – ภเูขาไฟฟจิู – ช้อปปิ� งชินจกู ุ– สนามบินนาริตะ –  

 กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟูจิ สมัผสัภูเขาไฟฟูจอิย่างใกล้ชดิที�บรเิวณขั �นที� � ซึ�งเป็นจุดที�

รถโดยสารสามารถขึ�นไปจอดได้ ฟูจเิป็นภูเขาไฟที�สูงที�สุดในญี�ปุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์
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ของประเทศญี�ปุ่ นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทั �งปี เพราะใน

แต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจจิะมคีวามงดงามที�แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที�สวยงามไม่ว่าจะมอง

จากมมุไหนกต็าม (การขึ�นชมภเูขาไฟฟจีูชั �น � นั �นขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศอาํนวย) 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั �นนําท่านสู ่โตเกียว ...นําท่าน ช้อปปิ� งชินจูก ุตื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง 

ณ กรุงโตเกยีวที�คราครํ�าด้วยผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นํา

ท่านสมัผสับรรยากาศย่านช้อปปิ� งชื�อดงัของญี�ปุ่ น ที�ท่านจะได้เพลดิเพลินกบัการจบัจ่าย

สนิค้าที�ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชินจูกุ ย่านช้อปปิ� งที�มคีวามเจริญอนัดับหนึ�งของ

โตเกยีวปัจจุบันถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที�สองแห่งนคร ศูนย์รวมรา้นค้าจดัแต่งอย่าง

หรูหราน่ารักหลาก สไตล์ รวมไปถึงร้านสินค้าชื�อดังเป็นที�นิยมทั �งชาวญี� ปุ่น  และ

นกัท่องเที�ยวที�มาเยอืน ร้าน ��� เยน เท่ากนัหมด (ยงัไมร่วมภาษ ี�%) มทีั �งเครื�องสาํอางค ์

กิ�ฟช๊อป ขนม และสนิคา้อื�นๆ  อกีมากมายที�ท่านสามารถเลอืกซื�อเป็นของฝากกลบับา้นได้

ในราคาสบาย กระเป๋า อสิระให้ท่านเพลิดเพลนิกบัการจบัจ่ายเลือกซื�อสินคา้ถูกใจ อาท ิ

สนิคา้แบรนดเ์นมดงั อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ 

เสื�อผา้แฟชั �นวยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสําอางค์ยี�หอ้ดงัของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  

SHISEDO KANEBO, SK–II ในราคาถกูกว่าเมอืงไทย 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่

สนามบินเพื�อกลบักรงุเทพฯ 

20.15 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ์ เที�ยวบินที� XJ 607 

00.55 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

********************************************************* 
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กาํหนดการเดินทาง  
 

กาํหนดการเดินทาง ราคาทวัร ์(พกัห้องละ �-� ท่าน 

ผู้ใหญ่ / เดก็  

พกัห้องเดี�ยว 
เพิ�มท่านละ 

�� – �� เม.ย.  ��,��� บาท / ท่าน  �,��� บาท 

�� – ��เม.ย. ��,��� บาท / ท่าน  �,��� บาท 

�� – �� เม.ย. ��,��� บาท / ท่าน �,��� บาท 

�� เม.ย. – � พ.ค.   ��,��� บาท / ท่าน  �,��� บาท 

�� เม.ย. – � พ.ค.   ��,��� บาท / ท่าน  �,��� บาท  
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 - �� ท่าน (แล้วแต่วนัเดินทาง) 

ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบั

อตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที �นั �ง, ซื� อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื� ออาหารเพิ �มหรือ

บริการต่างๆเพิ�มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

  คา่ที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   
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เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o เดอืนเมษายน มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืค่ามดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษทัฯต้องทาํการวางการนัตีค่ามดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที�ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทน

ในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของ

บริษทัฯเป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ถอืเป็น

เหตผุลซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น     การ

ยกเลกิไฟทห์รอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของ

สญูหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อน

ทุกครั �ง มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั �งสิ� น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที�มกีารขึ�นลง

ของเงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิด

จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของ

คณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบรกิารของรถบสันําเที�ยวตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถที�ประเทศญี�ปุ่น สามารถใหบ้รกิาร

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั �น อาทเิช่น เริ�มงาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) 
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การให้บรกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิ�มเวลาการใชร้ถบสัได้ ทั �งนี�มคัคุเทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนั �นๆเป็นหลกั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ �เมื�อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น

ไม่เกิน �� วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรอืธุรกิจ จะต้องยื�นเอกสารใน

ขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัต่อไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได ้เช่น 

เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางต้องมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ � เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบั

อยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัิ

การพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ �� วนั 

4. เป็นผูท้ ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิด้อยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่ห้

เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


