วันแรก

08.00 น.
11.15 น.

19.40 น.
21.00 น.
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ) –สนามบินนาริตะ

นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง, อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4
สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ๊ กซ์ ( Thai Air Asia X ) ... โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การ
ต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 606
** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ .. เนื่องจาก
ต้ องเป็ นไปตามกฏระเบียบของสายการบินสําหรับการสุม่ จับที่นงั่ ว่างบนเครื่ อง
ให้ กบั ลูกค้ า .. โดยหากท่านมีความประสงค์จะระบุที่นงั่ บนเครื่ องหรื อต้ องการ
เปลี่ยนที่นงั่ ใหม่ จะมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม
(สามารถดูอตั ราค่าบริ การได้ ในท้ ายรายการ) ** [ บริ การอาหารร้ อน บนเครื่ อง ]
เดินทางถึง สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น ...
นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ าสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว ...
ไกด์จะนําท่านไปขึ ้นรถบัสที่เตรี ยมไว้
เข้ าสูท่ ี่พกั ....HEDISTAR NARITA HOTELหรื อเทียบเท่า
นาริตะ –วัดนาริตะซัง-ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]–ศูนย์ จาํ ลองแผ่ นดินไหว - โรงแรม + แช่ ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ไกด์จะนําท่านไปขึ ้นรถบัสที่เตรี ยมไว้ เพื่อเดินทางสู่ วัดนาริ ตะซัง (Naritasan Temple)
เป็ นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ของลัทธิชินกอน (Shingon) และมีชื่อเสียงมากของเมืองนา
ริ ตะ ภายในวัดมี อ าคารที่ หลากหลายตัง้ อยู่ใ นบริ เ วณที่ กว้ า งขวาง เช่น ห้ อ งโถงหลัก
ภายในประดิษฐานรู ปปั น้ ของ เทพฟุโด เมียวโอ (Fudo Myoo)ซึ่งเป็ นเทพผู้ปกปั กรักษา
ของลัทธินี ้เจดีย์ 3 ชันสไตล์
้
Tahotoมีชื่อว่า Great Pagoda of Peace นอกจากนี ้ยังมี
สวนญี่ปนุ่ และสวนยุโรปอีกด้ วย
อิสระอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง
ช่วงบ่าย นําท่านไปยังภูเขาไฟฟูจิซึ่งถือกันว่าเป็ นภูเขาที่สวยที่สดุ และมีความศักดิ์สิทธิ์
สําหรับชาวญี่ปนเป็
ุ่ นอย่างมาก โดยจะมีความสูงอยู่ที่ 3,776 เมตร และรถบัสสามารถพา
ท่านขึ ้นไปยังชัน้ 5 จากทังหมด
้
10 ชัน้ เพื่อขึ ้นไปชมศาลเจ้ าฟูจิ และได้ ถ่ายรู ปจากบนนัน้
พร้ อมกับยังมีร้านค้ าขายของที่ระลึกให้ ท่านได้ เลือกซื ้อมากมาย ... **(หากสภาพอากาศ
ไม่เอื ้ออํานวย หรื อ เส้ นทางการขึ ้นภูเขาปิ ด ทางบริ ษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นําท่าน
ขึ ้นภูเขา ) **
ต่อจากนัน้ ขอนําท่านไปยัง ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว หรื อ FUJINOEKIซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริเวณ
ใกล้ ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้ อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุม
โลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสัน่ สะเทือนในระดับริค

คํ่า

วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

เข้ าสูท่ ี่พกั
วันที่ส่ ี
เช้ า

เตอร์ ตา่ งๆกัน .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่ กีดขวางต่างๆ หลังจาก
เกิดแผ่นดินไหวไปแล้ วเป็ นต้ น
เข้ าสูท่ ี่พกั FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTELหรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม ** พิเศษ ขาปูยกั ษ์ ไม่อนั ้ **
หลังอาหาร .. ให้ ท่านได้ ดื่มดํ่ากับบรรยากาศการแช่ออนเซ็นหรื อ แช่นํ ้าแร่ ในแบบฉบับ
ชาวญี่ปนุ่ โดยที่มีความเชื่อว่า จะคลายความเหนื่อยล้ า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่ง
ปลัง่ กลับมามีชีวิตชีวาได้ ตามเดิม
โตเกียว–วัดอาซากุสะ-ถ่ ายรู ปกับโตเกียวสกายทรี – ช้ อปปิ ้ ง ชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ทําการเช็คเอาท์ และตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทางมายังกรุ งโตเกียว มหา
นครของประเทศญี่ปนุ่ ในอดีตใช้ ชื่อว่า “เอโดะ” .. เป็ นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ และเป็ น
ศูนย์รวมทางด้ านเทคโนโลยีเอาไว้ อย่างมากมาย ....นําท่านเข้ าชม วัดอาซากุสะหรื อ วัด
เซนโซจิ (Sensoji Temple)วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุ งโตเกียว ซึ่งเคยเป็ นวัดที่
เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมากในอดีต นําท่านนมัสการองค์
เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ทองคํ า ที่ ป ระดิ ษ ฐานในวิ ห ารหลัง ใหญ่ (อยู่ห ลัง ฉากม่ า นกัน้ ) และ
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริ มง (ประตูฟ้าคํารณ)” ซึง่ มีโคมไฟสีแดงที่ได้ ชื่อว่าเป็ น
“โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกทังยั
้ งมี“ถนนนากามิเสะ”
ถนนร้ านค้ าแหล่งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
จากนันจะขอพาทุ
้
กท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREEที่บริ เวณสะพานข้ ามแม่นํ ้า
สุมิดะ (ใกล้ วดั อาซากุสะ)โดยเป็ นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุ งโตเกียว
เปิ ดให้ เข้ าชมเมื่อ 22 MAY 2012 มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้ าโตเกียวทาวเวอร์ ไป
301 เมตร) เป็ นหอคอยส่งสัญญาณที่สงู ที่สดุ ในโลกขณะนี ้
หลังจากนัน้ ... ไปเดินเล่นที่ย่านชินจูก(ุ Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาด
ใหญ่ ใจกลางเมืองหลวงโตเกี ยวเป็ นศูนย์ รวมแฟชั่นเก๋ๆเท่ห์ๆของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิ
สต้ ามีสถานีรถไฟชินจูกทุ ี่เป็ นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี ้ซึง่ เป็ นหนึ่งในสถานีที่คกึ คัก
ที่สดุ ในญี่ปนุ่
** อิสระ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
KICHIJOJI TOKYU REIHOTELหรื อเทียบเท่า
โตเกียว – อิสระ เต็มวัน ( หรื อซือ้ ทัวร์ เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เพิ่ม )-สนามบินนาริตะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สามารถซื ้อตัว๋ รถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้ อปปิ ง้ ต่างๆ ของ โตเกียว ได้ ... เช่น ย่านกินซ่า ,
ฮาราจูกุ ,โดยท่านสามารถถามข้ อมูลแต่ละสถานที่ได้ จากไกด์ เพื่อการเดินทางที่สะดวก

16.30 น.
18.30 น.
20.55 น.
วันที่ห้า
01.35น.

ที่สดุ
*** สามารถซื ้อทัวร์ เสริม ตัว๋ ดิสนีย์แลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000
บาท
โดยไม่ได้ รวมค่ารถไฟสําหรับเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ แต่อย่างใด [ ราคานี ้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ]
โตเกียวดิสนีย์แลนด์( Tokyo Disneyland )ดินแดนที่ไม่จํากัดอายุของผู้มาเยือน ... สวน
สนุกนี ้สร้ างขึ ้นในปี 1983 และเป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่ให้ สร้ างนอกอาณาบริเวณของ
สหรัฐอเมริกา .. ตื่นตาตื่นใจกับเครื่ องเล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ และหากว่าเหนื่อยกับ
เครื่ องเล่นแล้ ว
ท่านสามารถพักดูโชว์พาเหรดตระการตาของเหล่าตัวการ์ ตนู ดิสนีย์
Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิ ดตัวให้ ชมกันได้ ตามเวลา
ที่ทางสวนสนุกกําหนดไว้ อีกด้ วย (ซึง่ มีทงรอบบ่
ั้
าย และ หัวคํ่า)
** อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย **
พร้ อมกันที่ล็อบบี ้โรงแรมที่พกั นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ เพื่อจะกลับสู่ประเทศ
ไทย
ถึง สนามบินนาริตะ .. ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้ นํ ้าหนักกระเป๋ าต่อท่าน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม )
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ 607
สนามบินดอนเมือง (กรุ งเทพฯ)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ

หมายเหตุ

1. บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้
้
ที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทาง
เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทังในกรณี
ราชการ (เล่มสีนํ ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่
2. บริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ

กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ ขอรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

SUGOI JAPAN TOKYO FUJI -A
5 วัน 3 คืน
สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

กําหนดการเดินทาง

ท่ าน

1 ท่ าน

2 ท่ าน

เพิ่ม

18,991.-

19,991.-

18,991.-

7,900.-

19,991.-

20,991.-

19,991.-

7,900.-

กรกฎาคม:
วันที่ 21-25 ก.ค.
วันที่ 22-26ก.ค.
วันที่ 29 ก.ค.-2

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ]6,000 บาท / ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***(เก็บทิปก่ อนการเดินทางที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ใช้ ระบบการจองที่นงั่ เป็ นแบบสุม่ ที่นงั่ ว่าง อาจจะทําให้ ครอบครัวที่มาด้ วยกันไม่ได้ นงั่ ติดกัน หากลูกค้ า
เท่าได้ ประสงค์จะจองที่นงั่ ติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้ จ่ายในการซื ้อที่นงั่ เพิ่ม
** โปรดติดต่อสายการบินด้ วยตัวท่านเอง **

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3. การชําระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชําระเต็มจํานวน
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
้
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบินและ
ค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือง ทัง้ ไทยและญี่ปุ่น ขึน้ อยู่กับการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่ านัน้

ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ทงั ้ สิน้ **
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทําที่
เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทีท่ ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่ อนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้
ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยนต่อท่าน / ทริป
* (เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) *
6. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสําหรั บครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน, รั กษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี **
[รั กษาพยาบาล 2 ล้ าน, รั กษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติใน
การเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่

คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
้
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อ
มารดาแนบมาด้ วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

