
 

 

รหัสทัวร JWT1903275 
ทัวรญี่ปุ�น เซนได  นิกโก 5 วัน 3 คืน (SL) 
มรดกโลกนิกโก  เมืองธรรมชาติ   ต่ืนตาต่ืนใจกับปศาจหิมะ  เมืองซาโอะ 
เมืองออนเซ็น นารักๆ  Ginzan   เกาะสวยสุด  หน่ึงในสามของญี่ปุ�น 
พระพุทธรูปองคใหญสุดในโลก  ติดอันดับกินเนสบุค 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     โปรแกรมการเดินทาง เชา เที่ยง ค่ํา โรงแรมที่พัก 
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง     
 

2 
 
สนามบินนาริตะ-เที่ยวในเมืองนิกโก-อิออนมอลล 

   FUKUSHIMA HOTEL  
หรือเทียบเทา  
 

3 ปศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน 
(Ginzan Onsen) -ชอปปم�งยานอิจิบันโจ 
 

   SENDAI HOTEL  
หรือเทียบเทา  

4 มัตสึชิมะ(Matsushima)-ตลาดปลา Nakaminato 
Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียม
เอาทเล็ท  

   NARITA HOTEL  
หรือเทียบเทา 

5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ     



 

 

FREE WIFI ON BUS มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
หากทานมีความจําเปนจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือ
ยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง
ได อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การ
ยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคมุ
ของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟรมกรุปป
ระมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความไมสะดวก 
 

วันที่ 1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง 
22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร (SL) สนามบินดอนเมือง พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง 

 
วันที ่2  สนามบินนาริตะ-เที่ยวในเมืองนิกโก-อิออนมอลล 

 
01.00 น. ออกเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ �น โดยสายบิน THAI LION AIR 

เที่ยวบินท่ี SL 300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**ไมมีบริการอาหารและน้ําดืม่บนเครือ่งบินแตมีจําหนาย** 
 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่น่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่น่ังได และทาง

สายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ  
ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

** สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 

09.10 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวาประเทศไทย 2 
ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา 

 
12.30 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันนําทานเที่ยวชมเมือง นิโก  (Nikko) เมืองมรดกโลก เมืองทองเที่ยวช่ือดังของจังหวัดโทจิกิ 

(Tochigi) ที่มีท่ีเที่ยวหลากหลายท้ังธรรมชาติอุดมสมบูรณ เชน น้ําตกเคะกงทะเลสาบชูเซ็นจิ รวมถึง
สถาปตยกรรมทางประวัติศาสตรอันสวยงาม เชน ศาลเจานิกโกโทโชกูมรดกโลกที่มีช่ือเสียงมาต้ังแต
สมัยเอโดะ 

17.30       นําทานเดินทางสู AEON TOWN SHOPPING MALL  ใหทานไดอิสระซื้อสินคาท่ัวไปของญี่ปุ�น เชน 
ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเป�า , รองเทา, เสื้อผา รวมถึงรานรอยเยน  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  KORIYAMA  VIEW  HOTEL  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที ่3 ปศาจหิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) -ชอปปم�ง

ยานอิจิบันโจ 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานชมมหัศจรรย  “ปศาจหิมะ” เปนปรากฏการณธรรมชาติที่หาชมไดนอยมาก ซึ่งที่ ZAO 

SNOW MONSTER ถือเปนจุดไฮไลทที่นักทองเที่ยวหามพลาด ชวงที่ดีที่สุดของการมาชม SNOW 
MONSTER  “ของขวัญที่พระเจามอบไวใหกับ จ.ยามากะตะ ZAO SNOW MONSTER” 



 

 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทานเดินทางสู กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) ซึ่งเปนเมืองน้ําพุรอนที่เงียบสงบในภูเขา
ของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเปนพื้นที่รอบเหมืองแรเงินที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มีชื่อเสียงเปน
อันดับตนๆของประเทศญี่ปุ�น มอีอนเซนที่สวยงามที่สุดดวยหองพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองขาง
ทางของแมนํ ้า นอกจากนี้ยังมีหองอาบนํ้าสาธารณะเปดใหบริการ 2 แหง (ไมรวมคาแชออนเซน 
300-1,500 เยน) และบอออนเซนเทา (ฟรี) ซึ่งต้ังอยูรอบๆเมือง หน่ึงในหองอาบน้ําออนเซน คือ ชิโร
กาเนยุ(Shiroganeyu) ออกแบบโดยสถาปนิก Kuma Kengo และอีกแหงหนึ ่งคือ โอโมคาเกยุ



 

 

(Omokageyu) เปนหองอาบนํ้าแบบสวนตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาที) หรือสําหรับผู
ไมไดเขาพักสามารถใชบริการหองอาบน้ําในเรียวกังไดในชวงกลางวัน คาใชจายประมาณ 300-1,500 
เยน สวนใหญจะเปนหองอาบนํ้าในรม นําทาน ชอปปم�งยานอิจิบันโจ ตลอดสองขางทางของถนนน้ัน
เต็มไปดวยรานคามากมาย เชน ช็อปของแบรนดเนมตางๆ รานขายสินคาแฟชั่นพวกเสื้อผา รองเทา
เคร่ือง ประดับ รานขายยา รานขายสินคา 100 เยน ตลอดจนรานอาหารตางๆ 

  
คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  ROUTEINN  SENDAI HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 
วันที ่4 มัตสึชิมะ(Matsushima)-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุ

ชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาทเล็ท  
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม                                                                                    

จากน้ันทานเดินทางสู มัตสึชิมะ(Matsushima) เมืองที่มีช่ือเสียงมาต้ังแตสมัยอดีต และในปจจุบัน
ยังคงความงามน้ันเอาไว ในปค.ศ.2013 อาวน้ียังไดรับรางวัล “อาวที่งดงามที่สุดในโลก” และเปนอาว
แรกของประเทศญี่ปุ�นท่ีไดรับรางวัลน้ี ที่อาวมัตสึชิมะมีหมูเกาะนอยใหญจํานวนกวา 260 เกาะต้ังอยู
ในและนอกอาว ความกวางใหญของทิวทัศนหมูเกาะ และสีตางๆที่คอนทราสตกันทําใหวิวที่น่ีเปน
สถานที่หามพลาดทั้งในอดีตและปจจุบัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเพลิดเพลิน ตลาดปลา Nakaminato 

Fish Market ตลาดปลาแหงน้ีเปนที่รูจักกันดีวาเปนตลาดปลาที่ขายของสดและในราคาที่ถูก หาก
ไมไดซื้อปลากส็ามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติอาหารทะเลส  ดไดท่ีรานอาหารและบารซูชิสายพาน 
นําทานนมัสการพระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ เปนวัดสาขาของวัดฮิกาชิ ฮงกันจิ (Higashi Honganji) มี
พระพุทธรูปใหญ อุชิคุไดบุตสึ ที่ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควาเปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดใน



 

 

โลก ดวยความสูงถึง 120 เมตร เทียบกับพระใหญแหงนาราท่ีสูงเพียง 14.9 เมตร เรียกไดวาสามารถ
นําพระใหญแหงนารามาวางไวบนฝ�ามือของพระใหญอุชิคุไดบุตสึไดเลย 

 
 

 
จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง อามิ พรีเมียมเอาทเล็ท ดานในมีรานคามากกวา 100 ราน ทั้งแบรนดดัง
จากญี่ปุ�นอยาง Beams, Earth Music&Ecology และ Seiko หรือแบรนดอินเตอรอยาง Coach, 
Kate Spade New York และ Michael Kors ใครอยากไดรองเทาก็มีใหเลือกทั้ง Nike, Asics, 
Adidas, Vans, Puma และอีกมาก 

 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  TOYOKOINN  NARITA  HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
วันที ่5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 



 

 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
   สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ  
11.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LION เทีย่วบินท่ี SL 301 (ใชระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 6.50 ช่ัวโมง)  ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน  
(แตมีจําหนายบนเครื่อง) 

16.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นไดโดยไมตองแจงลวงหนา 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาไมรวมตั๋ว  พักเดี่ยว 
2-6 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

4-8 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

6-10 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900 

8-12 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

9-13 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

11-15 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

13-17 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900 

15-19 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

16-20 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

18-22 ม.ค. 63 23,999 17,999 8,900 

20-24 ม.ค. 63 22,999 16,999 8,900 

22-26 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 

23-27 ม.ค. 63 24,999 18,999 8,900 



 

 

25-29 ม.ค.63 23,999 17,999 8,900 

27-31 ม.ค.63 22,999 16,999 8,900 

29 ม.ค.-2 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900 

30 ม.ค.-3 ก.พ.63 24,999 18,999 8,900 

1-5 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

3-7 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

5-9 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

6-10 ก.พ. 63 30,999 24,999 8,900 

8-12 ก.พ. 63 29,999 23,999 8,900 

10-14 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

12-16 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

13-17 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

15-19 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

17-21 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

19-23 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

20-24 ก.พ. 63 24,999 18,999 8,900 

22-26 ก.พ. 63 23,999 17,999 8,900 

24-28 ก.พ. 63 22,999 16,999 8,900 

26 ก.พ.-1 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 

27 ก.พ.-2 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 

29 ก.พ.-4 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900 

2-6 มี.ค.63 22,999 16,999 8,900 

4-8 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 



 

 

5-9 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 

7-11 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900 

9-13 มี.ค.63 22,999 16,999 8,900 

11-15 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 

12-16 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 

14-18 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 

16-20 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900 

18-22 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900 

19-23 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900 

21-25 มี.ค.63 24,999 18,999 8,900 

 23-27 มี.ค.63 23,999 17,999 8,900 

25-29 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900 

26-30 มี.ค.63 25,999 19,999 8,900 

28 มี.ค.- 1 เม.ย.63 24,999 18,999 8,900 

30 มี.ค.- 3 เม.ย.63 24,999 18,999 8,900 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ **  
เด็กอายุตํ่ากวา 2 ป 16,900 บาท 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 
1,500 บาท/ทริป  (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

อัตราคาบริการทวัร 
  คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารช้ันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
  คาที่พักหองคู (2-3 ทาน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
  โรงแรมที่พักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
  คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ 
  คารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
  คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด    คามินิ
บารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

  คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ�นได
ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญ่ีปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไม
เกิน 15 วัน) 

  หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการ
ยื่นรองขอวีซา 

  คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด
มาตรฐาน 

  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
  คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 
  คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนา

ทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 



 

 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 
 
เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง 

  กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับ
เตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว 

  การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน
จะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

  หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของ
สายการบินระหวางประเทศ 

  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

  ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนช่ือผูเดินทางไดตามกําหนด
ของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหต ุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ใน
กรณีนี ้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั ้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย 
สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การ
นัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตางๆ  เปนตน 
 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวา
จะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 



 

 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�นได (เชน เงินสด 
บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญ่ีปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานัก

ระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน  
  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
  เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
  กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 
  รายการนี ้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักใน

ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
  การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / 

ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

  กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

  มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 



 

 

  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผู
เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออก
เมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

  กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

  สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําให
เวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานทีน่อยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

  เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัท
จึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ 
หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบ
เหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 

  บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

  กรณีพาสปอรตตางชาติที่ตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื ่องการทําวีซาในการเขา
ประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพิ่มเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู
เดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเปนความผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

  กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดข้ึนตามมา และ จะ
ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง 

  หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มี
กระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยัน
ดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับกระบวนการและขั้นตอน
ของแตละคณะ 

  กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 



 

 

บริการเพ่ิมเติม Wifi เลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 *เมือ่ทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ  

จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว* 
 


