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Day 1 สนามบินสุวรรณภุมิ
21.00 น. พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 6 เคาน์ เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เจ้ าหน้ าที่ จาก
บริษัท คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกด้ านเอกสาร และสัมภาระ

Day 2

สนามบินนาริตะ – ลานสกี ณ YETI [กิจกรรม ณ ลานสกี]-โกเท็มบะ เอ้ าท์ เล็ต

00.30 น. เดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 808
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นาท่ านผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นาท่ านเดินทางสู่เมือง Shizuoka มุ่งหน้ าสู่ ลานสกี เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบ๊ คกราวน์ เป็ นภูเขาไฟ
ฟูจิ..ให้ ท่านได้ สนุกไปกับการถ่ ายรู ปกับลานหิมะสีขาวตระการตา หรื อจะเลือกจ่ ายเงินเพิ่มเพื่อ เล่ น
กระดานลื่นแบบญี่ปุ่น หรื อที่เรียกว่ า “โซริ” (Sori) แบบเต็มที่อีกทัง้ ยังมีกิจกรรมต่ างๆมากมายให้ ท่านได้
เพลิดเพลินซึ่งเป็ นประสบการณ์ ท่ จี ะทาให้ ท่านสนุกสนานอย่ างไม่ ร้ ู ลืม
(ราคานี ้ ไม่ ได้ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ เล่ นสกี ชนิดอื่น รวมไปถึงชุดเล่ นสกี แต่ อย่ างใด และ หิมะจะมากหรือ
น้ อย ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ ในช่ วงเวลานัน้ ๆทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานที่เล่ นสกีโดย
รั กษาสิทธิ์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
บ่ าย
นาท่ านเดินทางสู่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้ าท์ เล็ต แหล่ งรวมสินค้ านาเข้ าและสินค้ าแบรนด์ ญ่ ีปุ่นที่ดังไปทั่ว
โลก พบกับคอลเลคชั่นเสือ้ ผ้ าใหม่ ล่าสุด เลือกซือ้ กระเป๋าแบรนด์ เนมยี่ห้อดัง เลือกดูเครื่ องประดับ และ
นาฬิกา และ รองเท้ าแฟชั่นอย่ างมากมาย
ค่า
เดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก ATAMI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่ า / รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรม ผ่ อนคลาย
กับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปุ่น

Day 3
เช้ า

แหลมอิซ-ุ ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสุ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่ อโตไดบุตสึ-เมืองโตเกียว-พิพธิ ภัณฑ์
ราเมน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่เมืองคาวาซุ นาท่ านชมเทศกาลซากุระบานที่คาวาซุจัดขึน้ ริมฝั่ งแม่ นา้ คาวาซุรวม
ระยะทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร เทศกาลจะเริ่มจัดช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ -ต้ นเดือนมีนาคมเป็ นประจา
ทุกปี จัดขึน้ เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองการออกดอกซากุระและดึงดูดนักท่ องเที่ยวเกือบสองล้ านคนมา
ท่ องเที่ยวและชมซากุระ ต้ นซากุระในเมืองนีม้ ีหลากหลายสายพันธุ์ และมักจะเริ่มบานในต้ นเดือน
กุมภาพันธ์ ขนึ ้ อยู่กับอุณหภูมิในแต่ ละปี เช่ น ซากุระคาวาซุ ที่ถูกค้ นพบครั ง้ แรกในเมืองคาวาซุปี 1950
ปลูกมากที่สุดบริเวณริมแม่ นา้ คาวาซุ ซึ่งปั จจุบันมีอายุกว่ า 60 ปี แล้ ว โดยในเทศกาลจะมีการตัง้ บูธ
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เที่ยง
บ่ าย

เย็น

จาหน่ ายอาหารปรุงสุก อาหารแห้ งจาพวกผลไม้ ท้องถิ่น ของที่ระลึก ให้ ทุกท่ านได้ เพลิดเพลินกับการชม
ซากุระและถ่ ายรู ปตามอัธยาศัย
(เทศกาลซากุระที่คาวาซุจะเริ่มตัง้ แต่ วันที่ 10FEB’18-04MAR’18 ทัง้ นีท้ งั ้ นัน้ ต้ องขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ
ในช่ วงเวลานัน้ ๆทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานที่ชมซากุระโดยรั กษาสิทธิ์ของลูกค้ าเป็ น
สาคัญ)
รับประทานอาหาร ณ ร้ านอาหาร
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้ อมด้ วยขุนเขาและป่ าไม้ ท่ คี งความอุดมสมบูรณ์ แลเป็ นเมืองที่
ติดทะเล ซึ่งเป็ นทาเลที่ถูกต้ องตามหลัก ฮวงจุ้ย นาท่ านชม พระพุทธรู ปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิ
โอยุราอิ แปลว่ า พระพุทธรู ปองค์ ใหญ่ สร้ างจากสาริ ด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์ พระ 11.35 เมตร
มีนา้ หนัก 122 ตัน ตัง้ อยู่กลางลานโล่ งแจ้ ง หันหน้ าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์ พระได้
ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ เนื่องจากเกิดสึนามิทาให้ วิหารได้ พังทลาย แต่ องค์ พระไม่ ได้ รับความเสียหาย
แต่ อย่ างใด จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน ให้ ท่านได้ ตามรอยความอร่ อยของสุดยอด
ราเมงในรายการ TV CHAMPION และ เป็ นศูนย์ รวมร้ านราเมงที่มีช่ ือเสียงทั่วทัง้ ประเทศไว้ ท่ นี ่ ี
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ พิพธิ ภัณฑ์ ราเมน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่ า

Day 4 อิสระเต็มวัน หรื อ เลือกซือ้ ทัวร์ โตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ อิสระทุกท่ าน ตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบัสบริการ) ซือ้ ทัวร์ เสริม ตั๋วดิสนีย์แลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่ านละ 2,700
บาท / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไม่ ได้ รวมค่ ารถไฟสาหรับเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ [ราคานีอ้ าจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ] โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland) ดินแดนที่ไม่ จากัดอายุของผู้มาเยือน สวน
สนุกนีส้ ร้ างขึน้ ในปี 1983 และ เป็ นดิสนีย์แลนด์ แห่ งแรกที่ให้ สร้ างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา
ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่ นนานาชนิดในโซนต่ างๆ และ หากว่ าเหนื่อยกับเครื่องเล่ นแล้ ว ท่ านสามารถพัก
ดูโชว์ พาเหรดตระการตาของเหล่ าตัวการ์ ตนู ดิสนีย์ Mickey & Minnie, Donald Duck, และผองเพื่อนที่มี
คิวมาเปิ ดตัวให้ ชมกันได้ ตามเวลาที่ทางสวนสนุกกาหนดไว้ อีกด้ วย (ซึ่งมีทัง้ รอบบ่ าย และ หัวค่า) สาหรั บ
ท่ านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่ านสามารถสอบถามข้ อมูลก่ อนการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อ
ความสะดวกในการเดินทาง และสามารถซือ้ ตั๋วรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่ านช้ อปปิ ้ งต่ างๆของโตเกียวได้ เช่ น
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ย่ านกินซ่ า, อูเอโนะ, โดยท่ านสามารถถามข้ อมูลแต่ ละสถานที่ได้ จากไกด์ เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
*เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่ จึงไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า*
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่ า

Day 5 วัดอาซากุสะ – ถ่ ายรู ปกับกันดัม้ ยูนิคอร์ น ณ โอไดบะ – ห้ างจัสโก้ อิออน – สนามบินนาริตะ –
กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรื อ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่ า เก่ าแก่ ท่ สี ุดใน
กรุ งโตเกียว ซึ่งเคยเป็ นวัดที่เหล่ าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรั ทธาเป็ นอย่ างมากในอดีต นาท่ าน
นมัสการ องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่ านกัน้ ) และ ถ่ ายภาพ
เป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่ าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ ท่ สี ุดในโลก”
มีความสูงใหญ่ ถงึ 4.5 เมตร อีกทัง้ ยังมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ านค้ าแหล่ งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่ างๆ
มากมาย จากนัน้ จะขอพาทุกท่ านไปยืนถ่ ายรู ป กับ กันดัม้ ตัวใหม่ ร่ ุ น “RX-0 ยูนิคอร์ น ที่ได้ รับการ
ประกอบเสร็จอย่ างสมบูรณ์ เเล้ ว ที่บริเวณหน้ าห้ างสรรพสินค้ าไดเวอร์ ซิตี ้ โตเกียวพลาซ่ า โดยมีพธิ ีเปิ ด
ตัวอย่ างเป็ นทางการแล้ วเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยหุ่นกันดัม้ ตัวใหม่ ร่ ุน RX-0 ยูนิคอร์ น มีความ
สูง 19.7 เมตร นา้ หนัก 49 ตัน ขนาดเท่ าของจริง ซึ่งมาแทนตัวเก่ ารุ่ น RX-78-2 ความสูง 18 เมตร ที่
ถูกรื อ้ ถอนไปเมื่อเดือนมีนาคม 2017 ที่ผ่านมา จากนัน้ นาท่ านเดินทางต่ อไปช้ อปปิ ้ งยังห้ างสรรพสินค้ า
ขนาดใหญ่ ของนาริตะ ห้ างจัสโก้ อิออน ให้ ท่านได้ ซือ้ ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่ น ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม้ ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้ าน 100 เยน ทีทุกอย่ างในร้ านราคาเพียง 100 เยนเท่ านัน้

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ

18.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 805
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23.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ


SAKURA KAWASU & FUJI SNOW 5D3N BY NH
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่พ ักห้อง

เด็กมีเตียงพ ักก ับ

เด็กไม่มเี ตียงพ ัก

ละ 2 ท่ำน

ผูใ้ หญ่ 1-2 ท่ำน

ก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน

[อำยุ 8-12 ปี ]

[อำยุ 2-7 ปี ]

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

15-19 กุมภาพันธ์ 2561

35,991

35,991

34,991

7,900

21-25 กุมภาพันธ์ 2561

35,991

35,991

34,991

7,900

*** รำคำเด็กทำรก [เด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บำท / ท่ำน***
***รำคำท ัวร์ขำ้ งต้นย ังไม่รวมค่ำทิปคนข ับรถ ห ัวหน้ำท ัวร์ และม ัคคุเทศก์
ท่ำนละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่ำน*** (เก็บทิปก่อนกำรเดินทำง ที่ สนำมบินสุวรรณภูม)ิ
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปร ับเปลีย
่ นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล **

เงื่อนไขการใช้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
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3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทังหมด
้
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 บางสายการบินมีการการันตี
มัดจาที่นงั่ กับสาย การบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัด
จา หรื อ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ **
**สาคัญ!! บริษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปนุ่ โดยผิด
กฎหมายและ
ในขันตอนการผ่
้
านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญี
้
่ปนุ่ ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่
เท่านัน้
ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆ
ได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง
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พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ที ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหาร
ห้ องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ ไลน์และออล
นิปปอน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
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ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ประกาศยกเลิกวีซา่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่
ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทาง
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิม่ ในการขอวีซา่ ตามที่สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)

8

4. ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสาหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ
สนามบิน)
6. ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการ
้
ตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริษัท
จะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
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คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานัก
ระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ า
ประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่ วงเทศกาลหรื อวันหยุดของญี่ปนุ่ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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