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DE-JP09 :  ญี่ปุ่น โตเกยีว ฟูจิ 5 วนั 4 คืน 
โดยสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ 

  
 เทีย่วสบายๆ เดินทางถึงพกัผ่อนคลายความเม่ือยล้า ก่อน 1 คืน 
 บินสบายกบัการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ พร้อมสะสมไมล์ในเครือการบินไทยได้ 
 สัมผสัความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 [ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ]  
 เท่ียวหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ชิมน ้าซ่ึงเกิดจากหิมะบนยอดเละลายและไหลผา่นภูเขาไฟฟูจิ 
 ล่องเรือชมทศันียภาพอนังดงามท่ีทะเลสาบอาชิพร้อมชมความสวยงามของศาลเจ้าฮาโกเน่ 
 ชมความสวยงามของใบไม้เปลีย่นสี ณ ถนนอโิชนามิก ิ[ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ] 
 นมสัการขอพรจากวดัโคมแดงวดัเจา้แม่กวนอิมช่ือดงัแห่งกรุงโตเกียว ณ วดัอาซะกุซ่า  
 ชอ้ปป้ิงจุใจในแหล่งช้อปป้ิงช่ือดังในกรุงโตเกียว และเดินเล่นซ้ือของฝาก ณ ห้างจัสโก้ออิอน 
 ผอ่นคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)  

 
 

วนัแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ 

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน 
เจ้าหน้าที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

 

06.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี  
NH 806 

 

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแลว้ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย  
 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั  NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่องของการเดินทาง         ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮักไก – อาบน า้แร่  

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็น

ท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถือวา่เป็น
สัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยอืนญ่ีปุ่น
ตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ช้ันที ่5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็น
ถึงความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผสักบัความหนาวเยน็ ใหทุ้ก
ท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟ
ฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไก ซ่ึงเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามท่ีสุดอีกจุดหน่ึง ซ่ึง
ไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเป็นอยา่งมาก และท่ีน่ียงัมีบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิอนัแสน
บริสุทธ์ิซ่ึงเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบ้ืองล่างผดุข้ึนเป็นตาน ้า
และบ่อน ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซ่ึงใชเ้วลายาวนานถึง 3 - 4 ปี  ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัวา่ถา้น าน ้าใน
บ่อน้ีมาด่ืมนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการล้ิมรสน ้าอนับริสุทธ์ิ ยงัจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง และ
จะมีโชคดีอีกดว้ย ท่ีน่ีท่านสามารถซ้ือของท่ีระลึกจากร้านคา้ท่ีตั้งอยูภ่ายในบริเวณน้ีอยา่งส าราญใจ 

 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั NEW STAR YAMANAKAGO HOTEL หรือเทยีบเท่า  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมุนเวยีนโลหิตดีอกีด้วย 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่- เมืองโตเกยีว – 
                                               ถนนอโิชนามิก ิ– ช้อปป้ิง   
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ช่ือเสียงในดา้นน ้ าพุร้อนซ่ึง

เกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยงัมีทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม น าท่านล่องเรือ
ทะเลสาบอาชิ กบัเรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก่้อตวั
จากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ 
จากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยูด่า้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ 
สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยูใ่นทะเลสาบ และทางเดินไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้ง
ทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยูต่ลอดทาง ภายในศาลเจา้นั้นมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยูท่่ามกลาง
ตน้ไมใ้หญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโตเกยีว น าท่านเดินทางสู่ ถนนอโิชนามิก ิซ่ึงเป็นถนนอีกสายหน่ึงท่ีคน

ญ่ีปุ่นใหค้นนิยมมาชมใบไมเ้ปล่ียนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ต้นเดือน
ธันวาคมของทุกปีจะตรงกบัฤดูใบไม้เปลีย่นสี [ขึน้กบัสถานทีใ่นแต่ละภูมิภาคของญีปุ่่น] ถนนแห่ง
น้ีปลูกตน้แป๊ะก๊วยไวต้ลอด 2 ขา้งทางในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีใบของตน้แปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสี
เหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่านจะไดถ่้ายรูปและชมความงามของใบไมท่ี้เปล่ียนสีพร้อมกบั
บรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศท่ีเยน็สบาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิง ให้
ท่านอิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้  แบรนด์เนม 
เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยีห่้อดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย  
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง              อสิระเต็มวนั หรือ เลือกซ้ือทวัร์โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ 
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เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นใหท้่านไดเ้ลือก ซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ เต็มวนั เพิม่ท่านละ 2,900 บาทรวมค่า

รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง] เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ย
เสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถม
ทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศ
ไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง, ต่ืนเตน้กบั 
SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบั
การ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินนิเมา้ส์, โดนลัดัก๊ ฯลฯ หรือชอ้ปป้ิง
ซ้ือของท่ีระลึกภายในวนสนุกอยา่งจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ท่ี ให้
ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ ส าหรับท่านที่เลือกทีจ่ะอสิระในเมือง
โตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากมคัคุเทศก ์เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
หรือชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศูนยร์วมวยัรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงช่ือดงั ย่าน
ฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกบัการแต่งตวัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญ่ีปุ่น การแต่งกาย
เลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆท่ีแต่ละคนแต่งมาโชวต์ามทอ้งถนนเพลิดเพลินกบัการชอ้บป้ิง
กบัร้านคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซนัโด ร้าน Kiddyland ศูนยร์วมของเล่น
หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปป้ี 
คิตต้ี คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นท่ีหลากหลายใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือหาอยา่งจุใจ  
อิสระชอ้ปป้ิงต่อยา่น“ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบั
แฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมาย มากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 
109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... พร้อมทั้ง “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายอาทิ 
เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และท่ีควรพลาดชม “ของเล่นส าหรับผูใ้หญ่” ท่านท่ีช่ืนชอบ
ของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาด “ร้าน 100 เยน 

* เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง           วดัอาซากุซะ – ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุซะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว น าท่าน

นมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟ
ขนาดยกัษท่ี์มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบ่ริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซ้ือ
เคร่ืองรางของขลงัไดภ้ายในวดั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ห้างจัสโก้ออิอน ใหท้่านไดซ้ื้อของฝาก
มากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัร้าน 100 
เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

 

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
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18.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี NH 805  
23.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

 
** สายการบินออลนิปปอนเป็นสายการบินทีไ่ม่สามารถระบุทีน่ั่งติดกนัได้... 
กรณลีูกค้าต้องการทีน่ั่งติดกนักรุณาส่งหน้าพาสปอร์ตพร้อมขณะทีจ่่ายมัดจ าค่าทวัร์ 
เพ่ือทางบริษัท  

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ  
     ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
 4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 4.5 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

 4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและใน
ข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  
4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยช าระเงินท่านตอ้งการการท่ีเคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
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 2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ 
     สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า  
 รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
  เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 
และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีุณสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 


