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♥ โปรแกรมเที่ยวไมซํ้าใคร นิกโกเมืองแหงสีสันวัฒนธรรมญี่ปุน 
♥ Edo Wonderland ยอนยุคไปในสมัยเอโดะ  
♥ Kawagoe (คาวาโกเอะ) The Little Edo 
♥ เที่ยวชอบสนุกสนาน ชินจุกุ+ชินไซบาชิ+อิออน 
♥ บริการนําเที่ยวทุกวันไมมีฟรีเดย 
☺ อาบน้ําแร “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุนแทๆ  
� อ่ิมอรอยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟตขาปูยักษ 
� พักโรงแรมระดับ  3-4 ดาว ใกลแหลงชอปปง 
� บินโดยสายการบินไทย (TG)  
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วันที่ 22 ต.ค.    กรุงเทพฯ – โตเกียว          (-/-/-) 
 
19.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ช้ัน 4) ประตู 3 เคานเตอร D 

สายการบินไทย (TG) เจาหนาที่รอตอนรับและอํานวยความสะดวกทุกทาน 
22.45 น. เหิรฟาสู มหานครโตเกียว ประเทศญ่ีปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 (บริการอาหาร

และเครื่องดืม่บนเครื่อง) 
 

วันที่ 23 ต.ค.  โตเกียว – เมืองนิกโก – ศาลเจาโทโชกุ– หมูบานเอโดะ   (-/L/D) 

 
06.55 น. ถึงสนามบินฮาเนดะ โตเกียวหรือทาอากาศยานฮาเนดะ ประเทศญี่ปุน ในอดีตเคยเปนทา

อากาศยานนานาชาติหลักของญ่ีปุน กอนที่จะยายไปที่สนามบินนาริตะ ในชวงป 2521-2552 
สนามบินฮาเนดะ เปดใหบริการสําหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินแบบเชาเหมาลําเทาน้ัน 
จนกระทั่งในป 2553 จึงกลับมาเปดใหบริการสําหรับเที่ยวบินระหวางประเทศอีกครั้ง (เวลาทองถ่ิน
ญี่ปุนเร็วกวาไทย 2 ชม) หลังผานการตรวคนเขาเมือง และศุลกากรแลว   

 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองนิกโก เปนเมืองที่ตั้งอยูในทิวเขาในทิวเขาในจังหวัดโทะจิงิ เปน
เมืองทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง เปนเมืองมรดกโลก ที่มีประวัตศิาสตรความเปนมายาวนานตั้งแต
สมัยเอโดะ โชกุนตระกลูโทคุกาวา (Tokugawa) ไดวาง Nikko ใหเปนเมืองฝายเหนือ มีการสราง
วัดและศาลเจาสวยงามหลายแหง โชกุนก็ไดอาศยัอยูในเมือง Nikko หลังจากโชกุนไดเสียชีวิตมี
การสรางสุสานโชกุนที่ Nikko ซึ่งเปน 1 ในสุสานที่สวยงามของญ่ีปุน นอกจากเปนเมืองมรดกโลก
แลว Nikko ยังมีที่เที่ยวอีกมากมาย เชน อุทยานแหงชาติ Nikko ออนเซ็น สวนสนุกเอโดะ 

กลางวัน  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร 
นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาชินโตที่สรางข้ึนเพื่ออุทิศใหแดโชกุน
โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ โชกุนคนแรกของตระกลูโทะกุงะวะ เริ่มสรางในป พ.ศ. 
2160 ในชวงสมัยเอโดะ ระหวางที่ฮิเดะตะดะ บุตรชายของโทะกุงะวะ ดาํรง
ตําแหนงเปนโชกุน และไดรับการตอเติมขยายพื้นทีใ่นสมัยของอิเอะมิสึ โชกนุ
คนที่สามของตระกูล อาคารแตละหลังจะสรางมาจากไมลงลายสีทอง แกะสลกั
อยางสวยงามตามแบบญ่ีปุน บรรยากาศรอบๆ ศาลเจาเปนปาสนอากาศเย็น
สบาย (รวมตั๋วคาเขาชมเรียบรอยแลว) 
จากน้ันนําทานสู หมูบานเอโดะ (Edo Wonderland) หมูบานจําลอง
ยุคสมัยเอโดะ ตั้งอยูใกลกับนิกโก จังหวัดโทจิกิ ที่ไมวามองไปทางไหน 
ก็เจอแตคนญ่ีปุนแตงตัวตามแบบฉบับคนสมัยเอโดะ รวมไปถึงบานเรือน 
กิจกรรมภายในมากมาย ที่ใหนักทองเที่ยวไดรวมสนุก อาหารการกิน วิถี
ชีวิตคนสมัยเกา และที่สําคัญมีการแสดงตางๆที่ไมทําใหนักทองเที่ยว
ตองผิดหวัง (รวมตั๋วคาเขาชมเรียบรอยแลว) 

 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOTEL KINUGUWA GYOEN หรือเทียบเทา 
ค่ํา � รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภัตตาคาร ของโรงแรม 
 � พกัท่ี  HOTEL KINUGUWA GYOEN  หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 24 ต.ค.  เมืองคะวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – ชินจูกุ      (B/L/-) 
 
เชา � รับประทานอาหารเชา ณ.หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินสู เมืองคะวาโกเอะ จังหวัดไซตะมะ ในสมัยเอโดะ ที่เมืองน้ีเปนสถานที่สงสินคา

ทางการเกษตร เชน มันหวาน ไปใหเมืองเอโดะโดยทางเรือ ลองแมนํ้าอาระคาวา ซึ่งเปนแมนํ้าสาย
แยกยอยของแมนํ้าใหญชินกาชิคาวา และเปนสถานที่รับวัฒนธรรมความครึกครื้นของเมืองเอโดะ
เขามาตามสายนํ้าอีกดวย ซึ่งยังคงหลงเหลือมาจนปจจุบันใหพบเห็นอยูไดตามที่ตางๆในคาวะโก
เอะ 

กลางวัน  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู วัดอาซากุสะ ศูนยกลางแหงวัฒนธรรม เยี่ยม
ชมวัดเซ็นโซจิ หรือ อาซากุสะ วัดพุทธเกาแกที่สดุในภูมิภาคคันโตภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคําองคเจาแมกวนอิมทีช่าวญ่ีปุนนิยมมา
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สักการะ และพากันมาเทีย่วชมความยิ่งใหญของโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้ง
ตระหงานอยูกลางลานวัดแหงน้ีรวมถึงถนนนาคามิเซ ยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของ
ที่ระลกึมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คน
ญ่ีปุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน เพื่อซือ้ขนมกลับไปฝากคนที่บาน 

 นําทาน ชอปปงยานชินจูกุ ยานชอปปงที่มีชือ่เสียงมาก ทานจะไดพบกันสินคายี่หอแบรนดเนม 
ตางๆ มากมาย อาทิ เสื้อผาสุภาพบุรุษ,สุภาพสตร,ีรองเทา,เครื่องสําอางค ฯลฯ อิสระใหทาน 
จับจายเลือกซื้อของที่ระลกึอยางจุใจ และเรื่องซือ้สินคาหลากหลายชนิด ที่ราน100เยน (อิสระ
อาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน) 
� พกัท่ี  HOTEL VISTA KAMATA  หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 25 ต.ค.  ภูเขาไฟฟูจิ– โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเลท – ออนเซ็น – ขาปูยักษ            (B/L/D) 
 
เชา � รับประทานอาหารเชา ณ.หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูภูเขาไฟอันเปนสัญลักษณของประเทศญ่ีปุนภูเขาไฟฟู
จิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ข้ึนอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งไดชือ่วา
เปนภูเขาไฟศักดิ์สทิธ์ิและสวยงามที่สุดในโลก จนไดรับการยกยองวาเปน
ภูเขาไฟที่สวยขนาดไมมีลูกใดมาเทียบเคียงได และมีความสูงประมาณ 
3,776 เมตร (12,388 ฟุต)จากระดับนํ้าทะเล 

กลางวัน  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสู โกเท็มบะ พรีเม่ียม เอาทเลท เปนที่รวบรวมแบรนดระดับโลกมาไว
ดวยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหวางภูเขาไฟฟูจิ อุทยานแหงชาติฮาโกเน กับ
มหานครโตเกียว ใหทานไดอิสระกับการเลือกซือ้เลือกชมสินคาที่ไดรวบรวมกวา 165 แบรนดดัง ไม
วาจะเปน Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive 
Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา Intimate Apparel ไดแก Kid Blue และ Triumph 
หมวดสินคา Home Fashion ไดแก Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เปนตน 
นอกจากน้ียังมีหมวดสินคาอื่นๆ อยางรองเทา กระเปา เสื้อผาเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเปนของแท และ
ราคาถูกกวาในหางสรรพสินคา ที่รวมไวในพื้นที่กวา 400,000 ตารางฟุต ถือเปนสวรรคแหงการชอป
ปงของคนญ่ีปุนโดยเฉพาะ 
� พกัท่ี  HATOYA HOTEL   หรือเทียบเทา  

ค่ํา          รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน 
บริการทานดวย บุฟเฟตเมนูอาหารญ่ีปุน ใหทานไดลิ้มรสอาหารญ่ีปุนหลากหลาย  อิ่มเอมทั้งอาหาร
คาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญ่ีปุน***หลังรับประทานอาหารค่ําใหทานไดผอนคลาย
กับการแชน้ําแรธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุน  
 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 26 ต.ค.  ฮาโกเน –โอวาคุดานิ - โอไดบะ – กรุงเทพฯ     (B/L/-) 
 
เชา  � รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําทานเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน นําทุก
ทาน ลองเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบทีก่อตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ 
หากวันใดอากาศสดใสทานจะไดสัมผัสทศันียภาพ ในอีกมิติหน่ึงที่มคีวาม
งดงามราวกับภาพวาด สะทอนลงสูทะเลสาบ เปรียบดั่งสะทอนจากกระจก
ใสบานใหญนําทานเดินทางโดยกระเชาข้ึนสู หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชม
บอนํ้าแรกํามะถันที่สามารถตมไขใหสุกได และเชื่อกันวา เมื่อกินไขดํา 1 
ฟองสามารถทําใหอายุของทานยืนข้ึนอีกประมาณ   7 ป 
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กลางวัน  � รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร 
จากนั้นนําทานชม ยานโอไดบะ สรางข้ึนจากการถมทะเลใน อาว
โตเกียว เปนสถานที่ยอดนิยมของเหลานักทองเที่ยวรุนใหม มีทั้ง
แหลงบันเทิงขนาดใหญ ที่มีชิงชาสวรรคใหญที่สุดแหงหน่ึงของ
โลก ซึ่งเปนสัญลักษณของเรนโบวทาวน เหลาคูรักวัยรุนนิยมน่ัง
ชิงชาสวรรค สถานที่ออกเดทของหนุมสาวญ่ีปุนที่ไดรับการโหวตวา 
“โรแมนติคที่สุด ญ่ีปุน” ของโตเกียว ทานสามารถมองเห็น สะพาน
เรนโบวญ่ีปุน ที่พาดผานจากโอไดบะสูเมืองโตเกียวโดยมี “หอคอย
โตเกียว ญ่ีปุน” สัญลักษณของเมืองตั้งตระหงานอยู รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ ญ่ีปุน” เวอรชั่นญ่ีปุนยืน
ถือคบเพลิงอยูริมอาวโตเกียว ถายรูปคูกับหุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก 
จุดเดนของหางไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา (DiverCity Tokyo Plaza) เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่
อยูบนเกาะ โอไดบะ ในบริเวณหาง ก็จะมรีานคาสําหรับคอกันดั้ม อยางกันดัม้คาเฟ (Gundam Cafe) 
และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ตองไปที่ กันดั้มฟรอนท (Gundam Front) 

 (อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปงของทาน) 
จากนั้น นําทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ เพ่ือเตรียมตัว เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 27 ต.ค.  กรุงเทพฯ                                                         (-/-/-) 
00.20 น.        ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
04.50 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

***************************************** 

มากกว�าความชํานาญ คือ การให�บริการด�วยใจ” 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการ        

                  ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน 

*** ก������	
���������� �����������ก�� 6 ����� ��
�ก	���������*** 
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อัตราคาบริการ 
 

กําหนด 
การเดินทาง 

ผูใหญ 
(พักหองละ 2 ทาน) 

เด็กอายตุ่ํากวา 
12 ป เสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 
ป ไมเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
พักเดี่ยว 

22-27 OCT 
2014 47,999.- 46,999.- 43,999.- 6,900.- 

 

 

*** ราคาไมรวมตั๋วเคร่ืองบิน คือ สายการบินที่บินระหวางประเทศ ลด 15,000 บาท *** 
*** ในการเดินทางในแตละคร้ัง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 20 ทานขึ้นไป *** 
*** กรณีผูเดินทางในคณะมีไมถึง 20 ทาน อาจมีการปรับเปล่ียนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้มมี แถมกระเปาเดินทางใหคะ *** 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ 
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี  
 คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)  
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
 คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางใน 

 ตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท. 
 คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และทานตองชําระเพิ่มเติม ในกรณีที 

ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม  
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 ธรรมเนียมทิปไกดทองถ่ิน+คนขับ 2,000 เยน ตลอดทริปตอลูกคา 1 ทานไมรวมหัวหนาทัวร

ตามความพึงพอใจ 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport  
 คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คา

ซักรีด ฯลฯ 
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาวีซาเขาประเทศ ญี่ปุน ** เนื่องจากตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุนไดทํา

การยกเวนวีซาทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ เขาไปทองเที่ยวไมเกิน 15 วัน 
**  สําหรับบุคลที่ถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย 1 เดือน 
ดังน้ันตองเปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน  

 ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ทีก่องตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถยื่นวีซาได  
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต) 

 พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน  (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา  
  ใหแนบมาดวย)  

 รูปถายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุดครุย, หรือใสชุด
ราชการ, ไมยิ้ม, พื้นหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)   
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 สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรมขอมลูเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชในการยื่นขอวีซา 
 กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, (ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต)ใบมรณะ 

 บัตร  
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถามี)  
 หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา) ถายทุกหนาตั้งแตหนาแรก – หนา

ปจจุบัน กรณีใชเอกสารเปน BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให ไมสามารถนํามาใชยื่นวี
ซาได  

 หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น) 
 1.  กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจสวนตัว ใชสําเนาทะเบียนการคา (กรณีเปนเจาของและคัดไมเกิน 3 เดือน) 
หรือ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมชีื่อกจิการ และชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน 
หรือเปนเจาของกิจการดวย     

3. กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต 
(ภาษาอังกฤษ)                               

4. กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานน้ันๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ 
ภาษาไทย) ไมสามารถใชสําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได   

 
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน *** 

 
เง่ือนไขการจองทัวรและการชําระเงิน  

 กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท ตอ 1   
 ทาน  

 กรณีที่ลกูคา พักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจอง หากลูกคามี
ความจําเปนตองออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกตั๋ว มิฉะน้ันทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น 

 คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วันทําการ หรือกอน
ออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไมคืนมัดจํา 

 ทางบริษัทฯตองออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั่ว
เคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ  

 
การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 45 
วัน จะไมเก็บคามัดจํา 

 กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะน้ัน ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจํา 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของอัตราคาบริการ

ทั้งหมด 
 กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากทําการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแลว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวร

ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ   
� ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทยที่มี
วัตถุประสงคเพือ่การพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนน้ัน และสามารถพํานักในประเทศญ่ีปุนได 15 วัน (หากผูยื่น
ประสงคจะพํานักในประเทศญ่ีปุนเกิน15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปรกติ) 
� การยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทยน้ี เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศญ่ีปุนกับ
ประเทศไทย 
� ผูที่จะเขาประเทศไดน้ัน จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขา
ประเทศได (เชนเดียวกับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะ
สอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีจ่ําเปน เชน ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ 
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� จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุนไมเกิน 
15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจ
เขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุน* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุน 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุนได (เชน 

เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขตดิตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุน 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการ

พํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทที่จะไม
รับผิดชอบ หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทาง
ทองเที่ยวกับคณะจะใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู) 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤตสิอไปในทาง
เสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว 

 บริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่
ทางสถานฑูต    งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับ
ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดนิทาง
เปนสําคัญ เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ 
ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทาง
ทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน  
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