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รหสัโปรแกรมทวัร ์  CHILL CHILL 5D3N JUN17-XJ-W43 

5 วนั 3 คนื 

สมัผสัญีปุ่่ นในสไตลค์ณุ 

เดนิทางวนัที ่11-15,12-16,13-17 ม.ิย. 60 

ราคาพเิศษ เพยีง บาท 

ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ดอนเมือง- นาริตะ ชิล ชิล 

ไกด์น าเที่ยวมอือาชีพ ดูแลบริการทุกระดบัประทับใจตลอดการเดนิทางแบบชิล ชิล 

โรงแรมที่พกัสะดวกสะอาดปลอดภยัในกรุงโตเกยีว ใกล้สถานีรถไฟ ถงึ 2 คนื ชิล ชิล 

แช่ออนเซ็น บ ารุงสุขภาพ มื้อพเิศษอาหารญีปุ่่นดีๆ ที่คดัสรรค์มาพร้อมเสริฟ 

“ขาปูยกัษ์ และ ปลาดบิ หรือ ซูชิ แบบไม่อัน้”ได้ฟินแบบสไตล์คนญีปุ่่น  ชิล ชิล 

เลอืกซ้ือ เลอืกทาน เลอืกเที่ยว ในสไตล์ที่คณุต้องการในวนัฟรีเดย์  

ท่านสามารถอิสระ ช้อป ชิม แช๊ะได้แบบ  ชิล ชิล 

ส าหรับคนพร้อม ชิล ชิล ไปกบัเรา  
พาสปอร์ตพร้อม เงินพร้อม ออกเดนิทางไปชิล ชิล กนั   

*ณ สนามบินดอนเมือง แบ่งปันน ้าใจแก่ทมีงานบริการ เพยีงท่านละ 5,000 เยน /ทริปเท่าน้ัน* 
   

วนัที่ หน่ึงของการเดนิทาง  เช็คอิน พร้อมไปชิล ชิล กนั  
20.00 น.  รวมพลคนชิล ชิล ณ  เคาน์เตอร์เช็คอิน แอร์เอชีย X บริเวณ ประตู 4 ช้ัน 3 ของอาคารผู้โดยสารขาออก 1 

สนามบินดอนเมือง เช็คอิน โหลดสัมภาระพร้อมไปชิลกนั  
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23.45 น.  กปัตันสุดหล่อน าเราบินขึ้นฟ้า โดย XJ600 มุ่งหน้าตรงสู่ดินแดนอาทติย์อุทยัสุดชิลในฝัน  เตรียมโหลดหนัง
ใส่โทรศัพท์ นอนดูบนเคร่ืองแป๊บๆ **มีอาหารร้อนเสริฟเมนูร้อนไก่เทริยาก*ิ* ไม่เกนิ 6 ชม.น่ังบนเคร่ือง

ข้างๆน่ังตามฝันไปด้วยกันแบบ ชิล ชิล ไม่มีฟิกซ์ทีน่ั่งนอน แต่ถ้าอยากระบุชัวร์ เอาไม่มั่วซ้ือทีเ่พิม่ได้ตามกฏ
สายการบิน ถ้าอยากเงียบ ถ้าอยากเหยียดขาสุดอยากสบายสุดๆในแบบสุดพเิศษ ท่านสามารถติดต่อได้แบบ

ชิล ชิล ซ้ือตรงเคาน์เตอร์สายการบินโดยตรง ณ วันเดินทางด้วยตัวเองจร้า   

วนัที่สองของการเดนิทาง    ถงึนาริตะ – โอไดบะแวะถ่ายรูปกับวิวสวย – พิชิต ฟูจิช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับ

ฟ้าดินจะเมตตา ขึ้นถึงช้ันไหนกันน๊าในวันน้ี ) – สัมผัสแผ่นดินไหว ต้องท าไงถ้าต้องเจอ - ปล่อย

กายใจชิล ชิลในน ้าแร่ร้อนอันแสนดต่ีอสุขภาพ พร้อมเสริฟขาปูยกัษ์และอาหารญีปุ่่นช้ันเลศิ  

8.00 น.   เผลอแป๊บเดียวกปัตันประกาศ พร้อมลดระดับแลนดิ้งสู่สนามบินนาริตะจร้า  

  ไกด์มืออาชีพรอต้อนรับพร้อมน าทพัชิล ชิล ผ่านตม.                         

เดินทางสู่ โอไดบะถ่ายรูปกบัเทพเีสรีภาพและสะพานสายรุ้งเช่ือมต่อเกาะสู่โตเกยีวอันงดงาม  

มื้อกลางวัน ณ ห้างใหญ่ Aqua City  ร้านอาหาร ร้านของฝาก ขนม สารพนั เลือกกินกนั แบบ ชิล ชิล  
ตกบ่าย   เดินทางไกลไปด้วยใจให้ถึงที่ ดินแดนแห่งภูเขาไฟที่สวยและสูงสุดแห่งญี่ปุ่น ต้องให้ถึง ช้ัน 5 แห่งฟูจิ  

แล้วแต่ฟ้าดินจะเมตตา ว่าวันน้ันๆเราจะขึ้นได้ถงึไหน แต่ถ้าโชคดีแห่งกองทัพคนชิล ชิล เรากไ็ปให้ถงึสูงสุด
ที่จะไปได้ ลงมา ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  อยู่ไม่ไกลกันก็ถึง เกิดแล้วท าอย่างไรรู้เอาไว้ส่ิงจ าเป็น ทุกส่ิงที่

ท่านเห็นอาจไม่เป็นแบบที่คิด ต้ังสติเอาตัวรอดยามคับขัน เสร็จภารกิจครบครัน ช้อป แช๊ะ ชิม ครบวันน้ัน
ไปพกักนัแบบชิล ชิล  

โรงแรม  Fuji Hakone Land Schole Plaza Hotel   ออนเซ็น ขาปูยกัษ์ รอท่านพกัและชิมแบบ ชิล ชิล 
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วนัที่สามของการเดนิทาง   ดูน ้าใสไหลเยน็เห็นตัวปลา ที่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก -มุ่งหน้าตรงสู่
โตเกยีว –แวะช้อป ชิม แช๊ะวดัดงัอาซะกสุะ-  ถ่ายรูปกบัมุมสวยหอสูงสุดโตเกยีว
สกายทรี- แล้วเตม็ที่ช้อปชิล ชินจกู ุ 

ต่ืนเช้ามา อาหารเช้าสไตล์ญีปุ่่นและนานาชาติ รอพร้อมเสริฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น ้าใสใส ปลาเป็นๆ ส่ิงทีไ่ด้เห็นใน หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค หมู่บ้านเล็กๆ ให้ช้อป ชิล แช๊ะได้สบายใจ มองไปไกล
เห็นฟูจิแสนสวยจัง สูดอากาศต่างจังหวัดกนัเต็มอ่ิม ได้เวลาเดินทางดิ่งสู่เมืองหลวง กรุงโตเกยีว สุดแสน

หรรษารอเราอยู่ ไปถงึแล้วต้องเทีย่วชมทีส่ าคัญเพราะควรคู่เอยู่โตเกยีวมาช้านาน อาซากสุะ วัดน้ีถ้าไม่ไปคือ
ไม่ถงึโตเกยีว  ได้ทัง้เที่ยว ช้อป แช๊ะ ชิม ทุกส่ิงสรรค์ ห่างมานิดให้ท่านได้ยืนถ่ายรูปกนั ริมแม่น ้าซึมิดะใกล้

กนัน้ันกบัหอสูงสุดอันโด่งดัง มีช่ือว่า TOKYO SKY TREE   
มื้อกลางวันและเย็น **  อิสระ เพือ่ความชิล **  ถนนหน้าวัดน้ันแหล่งรวมร้านอาหารสารพนั ท่านเลือกกนัได้จุใจแล้วทพั

พร้อม ไปชิลต่อย่านช้อปป้ิงแสนยิง่ใหญ่  ชินจูก ุช่ือน้ีแสนสบายใจ อยากได้อะไรมีครบครัน ทั้งของกิน ของ
เล่น เคร่ืองแต่งกาย มีมากมายให้ท่านซ้ือ อย่างสุขสันต์ ทั้งผู้คน ร้านค้า มากมายหลากสไตล์ ขาช้อปชิล  

ครบวัน ช้อป แช๊ะ ชิม ชิล ชิลกนัแบบสุดๆ แล้วพากนัไปที่พกัแสนสะดวกใกล้สถานีรถไฟ  
Kichijoji Tokyu Rei Hotel หรือ New Otani Inn  Hotel ถ้ายงัไม่หมดแรง ออกแสวงหาสุขและสีสันต์ ใช้เวลา

สุดๆ ให้คุ้มกนั เพราะย่านน้ันแสนสะดวกและปลอดภัย 

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง    ชิล ชิล แบบกองทัพชาวชิล ชิล  ในวนัฟรีเดย์ 
เช้าต่ืนสายสบายสบาย  อาหารเช้าแสนอร่อย ณ โรงแรม    

***  ท าตามแพลนแสนสบายในสไตล์ตัวท่านเอง  ชิบูย่า ฮาราจูก ุอุเอะโนะ หลากย่านดัง รอให้ท่านไปช้อป 

ชิล ได้ไม่ยาก หากต้องการข้อมูลค าแนะน า ขอท่านย า้ขอข้อมูลจากไกด์มืออาชีพ*** หรืออยากไปชิล ชิล 
ในดิสนีย์แลนด์สวนสนุกช่ือก้องโลก บอกไกด์โลดอย่าช้าเพื่อสุขสันต์ ส่ังซ้ือต๋ัวค่าเข้าสวนสนุกโดนเร็วพลัน 

ผู้ใหญ่น้ันเพยีงท่านละ 2,700 บาท ส่วนเด็กถูกกว่านิดเพยีง 2,000 บาท แต่ทัง้น้ี ไปยงัไง ซ้ือต๋ัวรถไฟไงไกด์
พร้อมให้ค าแนะน าและพาไปส่งเทีย่วเดียวกไ็ด้เที่ยวแบบชิล ชิล ตามความฝัน  

กลางวันและเย็นอาหารน้ัน ท่านเลือกกนัตามสไตล์ของตัวเอง  แบบ ชิลชิล 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  CHILL CHILL 5D3N JUN17-XJ-W43 

ช้อป แช้ะ ชิม ชิล ชิล กนัสุขสันต์ พกัผ่อนกนัทีเ่ดิมเติมพลัง Kichijoji Tokyu Rei Hotelหรือ New Otani Inn  
Hotel ถ้ายงัไม่หมดแรงเกบ็ของแล้วช้อปต่อได้ไม่หยดุยัง้ เพราะ พร้อมพร่ังร้านอาหาร ร้านช้อปดัง ไปง่ายจัง

เพราะอยู่ใกล้สถานี 

วนัที่ห้าของการเดนิทาง   แพค็กระเป๋า พร้อมกลบับ้าน แบบ ชิล ชิล  
5.30 น.   พร้อมเดินทางกลับบ้านกนั ชิล ชิล เดินทางทางลิ่วสู่สนามบินนาริตะ    
06.30 น. ถงึกนัแล้วพากนั เช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ แบบ ชิล ชิล  

09.15 น. กปัตันท่านน าข้ึนสู่ฟ้า มุ่งหน้ากลับบ้านกนัแบบสุขสันต์  XJ 601 อาหารเสริฟร้อนๆ กระเพราไก่ ให้ได้ชิล 
13.45 น. มาถงึ  สนามบินดอนเมือง  แสนสุด ชิล 

 
 

โปรดท าความเข้าใจและรับทราบเงื่อนไขดงัน้ีก่อนตัดสินใจซ้ือ 
 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมท้ังในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง     
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

6.ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
7.โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ี
ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ เดินทาง ต่อท่าน พกัห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพ่ิม 

11-15,12-16,13-17 มิ.ย. 60 16,991 7,900 

 
*** เด็กน้อย [อายุไม่เกนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 

*ณ สนามบินดอนเมืองก่อนเดินทางแบ่งปันน ้าใจแก่ทมีงานบริการ เพยีงท่านละ 5,000 เยน /ทริปเท่าน้ัน* 
 

 

สายการบิน ถ้าอยากเงียบ ถ้าอยากเหยยีดขาสุดอยากสบายสุดๆในแบบบิซิเนส ท่านสามารถตดิต่อ
ได้แบบชิล ชิล ซ้ือตรงเคาน์เตอร์สายการบินโดยตรง ณ วนัเดนิทางด้วยตัวเองจร้า 

 
 
 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระค่าบริการเตม็จ านวน 
4.การยกเลิกการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมัดจ าท้ังหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
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4.3 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตีมดัจ าท่ีนั่งกับสาย
การบินและค่ามดัจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า   หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่
ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่นโดยผิดกฎหมายและใน
ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังส้ิน** 

4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ทัวร์ข้างต้น 

 - กรณีท่านมคีวามประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยดัเป็นช้ันธุรกิจ โดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรด
ต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมกีาร
เรียกเกบ็ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
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 2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเกบ็) 
 4. ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์    ท่านละ 5,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 
           * (เกบ็ทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) * 
      6. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมอีายมุากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมอีายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญีปุ่่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือ
เป็นการยืนยนัว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญีปุ่่น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียม
ให้กับลูกทัวร์ แต่ท้ังนีขึ้น้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญีปุ่่น** 
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น  
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญีปุ่่น  
    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญีปุ่่น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนังสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมอีายกุารใช้งานเหลืออยู่  
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ านักระยะส้ัน 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ ท่ีไม่มปีระวัติการถกูส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
หมายเหตุ :  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมผีู้ ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท้ังหมด 
 7. ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนีขึ้น้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 


