ท่ องดินแดนซามูไร สั มผัสภูเขาฟูจิ
ถ่ ายรู ปกับคู่กบั แลนด์ มาร์ กแห่ งใหม่ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”
ขอพรจากเจ้ าแม่ กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ ช็อปปิ้ งชินจุกุ
ที่พกั ระดับ 3 ดาว : บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ออนเซ็น 1 คืน // นาริตะ 2 คืน

วันแรก
20.00 น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.00 น.

สนามบินดอนเมือง
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัท คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นในการเช็คอิน
เหิรฟ้าสูเ่ มืองนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ XJ600 (บริการอาหารร้ อนเสิร์ฟ ทั้งขาไปและขากลับ บนเครื่อง)
นาริตะ - พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว – ช็อปปิ ้ ง GOTEMBA PREMIUM OUTLETS – ภูเขาฟูจิ – อาบ
นา้ แร่ ธรรมชาติ พิเศษ บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่ อั้น
ถึงสนามบินนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง) หลังจาก
ผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ นาท่านเยี่ยมชม พิพธิ ภัณฑ์
แผ่ นดินไหว Earthquake Memorial Museum ตังอยู
้ ใ่ นสวนสาธารณะโย
โกอะ มิโช(Yokoamicho Park) ภายในพิพิธภัณฑ์จดั แสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ ้นทีค่ นั โตในปี 1923 และสิง่ ของต่างๆที่ได้ รับการช่วยเหลือ
ปฐมพยาบาลชาวญี่ปนจากต่
ุ่
างประเทศ หลังเกิดภัยพิบตั ิครัง้ นัน้ จากนันอิ
้ สระ
ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย หลังจากนันให้
้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง ณ Gotemba Premium Outlet
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ค่า
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สวยงามด้ วยวิวทิวทัศน์รอบๆ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นฐานของภูเขาไฟฟูจิ และไม่ไกลจากทะเลสาบฮาโกเนะ เรี ยกได้ วา่ อยูใ่ นระดับพรี เมียม
ทังสิ
้ นค้ าและทิวทัศน์เลยทีเดียว อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื ้อกระเป๋ าแบ
รนด์เนมยี่ห้อดังได้ ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิกา
หรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH
GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขำไฟฟูจิอย่ำงใกล้ ชิดที่บริเวณขันที
้ ่ 5 ซึง่ เป็ นจุดที่รถโดยสำรสำมำรถขึ ้นไปจอดได้
ฟูจิเป็ นภูเขำไฟที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และยังเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย
ท่ำนสำมำรถชมควำมงำมของภูเขำไฟฟูจิได้ ตลอดทังปี
้ เพรำะในแต่ละฤดูภเู ขำไฟฟูจิ จะมีควำมงดงำมที่แตกต่ำงกัน
และเป็ นภูเขำไฟที่สวยงำมไม่วำ่ จะมองจำกมุมไหนก็ตำม (กำรขึ ้นชมภูเขำไฟฟูจีชนั ้ 5 นันขึ
้ ้นอยูก่ บั สภำพอำกำศอำนวย)
จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้ำธรรมชำติกบั ควำมเลือ่ มใสศรัทธำควำมเชื่อใน
ภูเขำไฟศักดิ์สทิ ธิ์ฟจู ียำม่ำ กับเวลำแสนยำวนำนจำกกำรละลำยของหิมะของบนภูเขำไฟฟูจีที่ไหลซึม
ลึกลงพื ้นพิภพปฎิบตั ิกำรซึมซับบริ เวณที่ลมุ่ ทำให้ เกิดน ้ำซึมขังขยำยวงกว้ ำงกลำยเป็ นบ่อขนำดย่อมน ้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอำดจ
นเกิดสะท้ อนที่สวยงำม ต่อมำในปี ค.ศ. 1985 สถำนที่แห่งนี ้ได้ รับกำรคัดเลือกเป็ น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้ำจำกธรรมชำติ
ที่ดีที่สดุ ของญี่ปนุ่ ท่ำนสำมำรถเลือกซื ้อสินค้ ำพื ้นเมืองต่ำงๆ และสินค้ ำเกษตรกรรมที่ชำวบ้ ำนนำมำขำยระหว่ำงทำงได้
ไม่วำ่ จะเป็ นผักภูเขำที่สดกรอบ ผลไม้ อบแห้ ง ถัว่ มันญี่ปนุ่ และอื่นๆ อีกมำกมำย
เดือน กรกฎาคม- สิงหาคม
นาท่าน ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งลาเวนเดอร์ Tambara ตัง้ อยู่ทีเ่ มื อง Numata จังหวัด Gunma
โดยช่วงพีคของดอกลาเวนเดอร์ จะอยู่ประมาณ ต้นเดือนก.ค. ถึงกลางเดือนส.ค. เป็ นประจาทุกปี
ทุ่งลาเวนเดอร์ แห่งนีใ้ หญ่ทีส่ ดุ ในภูมิภาคคันโต มี ดอกลาเวนเดอร์ มากกว่า 50,000 ต้น บนพืน้ ทีก่ ว้างถึง 1,300 ตร.ม.
พักที่ NEW STAR HOTEL / LAKE HOTEL SAIKO / HATOYA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
*** ให้ ทา่ นได้ อมิ่ อร่อยกับมื ้อพิเศษที่มีขาปูยกั ษ์ ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มลองรสชาติปพู ร้ อมน ้าจิ ้มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่ างจุใจ จากนันให้
้ ทา่ นได้
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้ าได้ แช่น ้าแร่แล้ ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ ้น
โตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ – โตเกียว
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนันสู
้ เ่ มืองโตเกียว ร่วมเก็บภาพประทับใจกับคูก่ บั แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของ
กรุงโตเกียว ณ ริ มแม่น ้าสุมดิ ะ นาท่ านถ่ ายรูปหอโทรทัศน์ โตเกียวสกายทรี (Tokyo
Skytree:VIEW POINT ) เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในญี่ปนุ่ มีความสูงถึง 634 เมตร ถูกแบ่งเป็ น
สองขัน้ โดยชันแรกสู
้
ง 350 เมตร เป็ นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวยทีส่ ดุ อีกจุดหนึง่
สามารถชมวิวได้ รอบทิศ 360 องศา ชันบนสุ
้
ด เรี ยกว่า Tembo Deck สูงถึง 450 เมตร
ซึง่ เป็ น Skywalk ที่สงู ที่สดุ ในโลก ทางเดินทีช่ นนี
ั ้ ้จะเป็ นสโลปค่อยๆ สูงขึ ้นไปคล้ ายกับ
บันไดวนแต่ไม่ชนั เมื่อเดินขึ ้นไปเรื่ อยๆก็จะถึงจุดที่สงู ที่สดุ ของหอคอย มีความสูง 451.2 เมตร ทังชั
้ นจะเป็
้
นกระจกใส สามารถ
มองเห็นวิวของทังเมื
้ องโตเกียวได้ รอบด้ าน ยิ่งในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จะเป็ นวิวที่
สวยงามมาก
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
ชม วัดอาซากุสะ วัดทีเ่ ก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว เข้ านมัสการขอพรจากพระพุทธรูป
เจ้ าแม่กวนอิมทองคา นอกจากนันท่
้ านยังจะได้ พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาด
ยักษ์ ทมี่ ีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่ แขวนอยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือก
ซื ้อเครื่ องรางของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้ อปปิ ง้

ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนุ่ มายังวัดแห่งนี ้ต้ องมาต่อคิวกันเพื่อลิ ้ม
ลองกับรสชาดสุดแสนอร่อย จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่านดัง ย่ านชินจุกุ ให้ ทา่ นได้
เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื ้อสินค้ านานาชนิด ได้ จากที่นี่ ไม่วา่ จะเป็ น ร้ านซานริ โอะ ร้ าน
ขายเครื่ องอิเลคทรอนิกส์ กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องสาอาง ต่างๆ กันที่ร้าน
MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบร รดาเครื่ องสาอางมากมาย อาทิ มาร์ คเต้ าหู้, โฟมล้ างหน้ า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้ าน
เรา 3 เท่า, ครี มกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จกั เป็ นอย่างดี และสินค้ าอื่น ๆ หรื อให้ ทา่ นได้ สนุกกับการเลือกซื ้อสินค้ า แบ
รนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME DES GARCONS, H&M
หรื อเลือกซื ้อรองเท้ าหลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ ที่ร้าน ABC MART
**อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ ง้ **
พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับเดียวกัน
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โตเกียว - อิสระเลือกช้ อปปิ ้ งเต็มวัน หรือ เลือกซือ้ ทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ้ ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้ คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
ศาลเจ้ าเมจิ เป็ นศาลเจ้ าหลวงในศาสนาชินโต ที่สร้ างขึ ้นเพื่ออุทศิ และเป็ นที่สถิตย์วิญญาณขององค์สมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ซึง่ เป็ นจักรพรรดิทมี่ ีความสาคัญกับประเทศญี่ปนยุ
ุ่ คปั จจุบนั เป็ นอย่างยิง่ และได้ รับความเคารพจากชาว
ญี่ปนยุ
ุ่ คปั จจุบนั มากที่สดุ
ย่ านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ รองเท้ า ของวัยรุ่นญี่ปนุ่ หากคุณคือคนที่กาลังมองหาซื ้อเสื ้อผ้ าแบบ
แปลกๆ หรื อต้ องการหาซื ้อเสื ้อผ้ าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้ จากที่นี่อีกด้ วย หรื อ ถ้ าต้ องการเห็นวัยรุ่นญี่ปนุ่
แต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ ที่นี่ได้ จะมีวยั รุ่นญี่ปนน่
ุ่ ารักๆ เดินกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอ
โมโตะซานโดะ นอกจากนันแล้
้ ว ท่านยังได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั ระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS
VULTTON, ZARA, GAP หรื อสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต้องการหารองเท้ าแบบต้ นฉบับ MADE IN JAPAN ที่
SHOP นี ้มีแบบให้ เลือกสรรมากมาย อีกทังยั
้ งมีร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAENMON หรื อตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารัก
ไว้ คอยเอาใจคุณหนู อีกทังยั
้ งมี SHOP ใหญ่ของ กระเป๋ าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื ้อ COMME DES
GARCONS อีกด้ วย
ย่ านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชัน่ วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่ ว้ เป็ นที่ระลึกกับ
“ฮาจิโกะ” รูปปั น้ สุนขั
แสนรู้ที่กลายเป็ นจุดนัดพบยอดฮิตสาหรับหนุม่ สาวโตเกียว อัพเดทแฟชัน่ สไตล์โตเกียวที่ตกึ (109) อิจิมารุคิว ทังเสื
้ ้อผ้ า
กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องประดับและแฟชัน่ ชันน
้ าของญี่ปนในฤดู
ุ่
ตา่ งๆอื่นๆมากมาย
อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
หรื อหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื ้อดิสนีย์แลนด์ เพิม่ ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดินทาง) ดิสนีย์แลนด์โลกแห่ง
จินตนาการของราชา การ์ ตนู ญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้ างนอกประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ ทนุ สร้ างกว่า 600
ล้ านบาท ให้ ทา่ นสนุกสนานกับเครื่ องเล่นนานาชนิด (ไม่จากัดจานวนการเล่น ) ผจญภัย
ในดินแดนต่างๆ ให้ ทา่ นเล่นเครื่ องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story
ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้ านผีสงิ ใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตา

เด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์ สามมิติThe Invention of the Year ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานพร้ อมกับการ
จับจ่ายเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อกี ทังยั
้ งจะได้ สมั ผัสกับตัวการ์ ตนู เอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี เ้ ม้ าส์ มินนี่
เม้ าส์ พร้ อมผองเพื่อนการ์ ตนู อีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื ้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรื อ NARITA TOBU HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับเดียวกัน

ค่า

วันที่ห้า
09.15 น.
13.50 น.

สนามบินดอนเมือง
เหิรฟ้าสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศญี่ปุ่น
จากเจ้ าหน้ าที่แรงงานไทยหรื อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองที่ประเทศญี่ปุ่น
ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่ สามารถรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ประเทศญี่ปุ่นเรี ยกเก็บ
ผู้โดยสารต้ องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ นี ่ ังว่ างหรื อตามวันเดินทางของตั๋วเครื่ องบิน
ทัง้ นีแ้ ล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้

อัตราค่ าบริการ
เดินทาง
27 - 31 ก.ค. 59

ผู้ใหญ่
15,900

เด็กมีเตียง
25,900

ราคาทัวร์
เด็กไม่ มีเตียง พักเดี่ยว
25,900
8,000

จอยแลนด์
13,000

***ราคาค่ าทัวร์ ดังกล่ าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่ าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีนา้ มันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ ตามสายการบิน***
ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
6.ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8.หัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. น ้าเปล่าวันละ 1 ขวด
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี )
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว,ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
4. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างชาติ
5. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 4,000 เยน หรือ 1,400บาท ต่ อทริป (ในวันเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่ านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่
เรียบร้อย ยกเว้นค่ าภาษี น้ ามันที่ ยงั มิ ได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ กรุณ าชาระ 21 วัน ก่ อนการ
เดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้ จ่าย 50 % (ช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปทีม่ ีการกา
รันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ ตงั ้ แต่ 25 ท่ านขึน้ ไป หากมีลกู ทัวร์ ต่ากว่ านีอ้ าจจะต้ องมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกเทีย่ วบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้ าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว

ข้ อควรทราบ

-

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน
ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ
จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่ อไปนี ้
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
สิ่งที่ยนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่ น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จัดเตรียมให้

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000
มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบิน
เท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อง
เครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ น
การป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

