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JAPAN 
GOOD TIME TOKYO สงกรานต ์5D 4N  

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL] 
 
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

11 – 15เมษายน 2566 ราคาเพยีง 59,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเน

ดะ) (JL032 :09.45-18.00) – โตเกียว 
 ✈ อิสระ 

NEW OTANI INN TOKYO 

หรอืเทียบเท่า  

2 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขา

โอวาคุดานิ  – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท  – แช่น้าแร่

ธรรมชาติ 

   

SUNPLAZA FUJI YAMANAKAKO 

หรอืเทียบเท่า [♨] 

 

3 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไก – กิจกรรม

ชงชา – โตเกียว – ไดเวอร์ซิต้ี โอไดบะ 
  อิสระ 

NEW OTANI INN TOKYO 

หรอืเทียบเท่า 

4 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งถนนนากามิเสะ – 

ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ – ช้อปปิ้ งย่านชิน

จูกุ 

  อิสระ 
NEW OTANI INN TOKYO  

หรอืเทียบเท่า 

5 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ

ภูม)ิ (JL031 :11.15-15.40) 
 ✈   
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกยีว (สนามบินฮาเนดะ) (JL032 :09.45-18.00) 

– โตเกยีว 

06.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

09.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL032 

(สายการบินมบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

18.00 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหาร

สด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรบัได้] 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่อง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรอืทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรี

เมยีม เอาท์เล็ท – แช่น้าแรธ่รรมชาติ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1) 

 ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ (HAKONE NATIONAL PARK) จุดชมวิวและเมืองพักผ่อน

ตากอากาศท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ มีชื่อเสียงในด้านน้าพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ

รวมท้ังยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 2) 
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 ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi Hakone Cruise) ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ล่องเรือ

โจรสลัดเรือต้นแบบจากการ์ตูนดังของญี่ปุ่น One Piece ชมบรรยากาศธรรมชาติ ทัศนียภาพท่ีสวยงาม

ของทะเลสาบน้าจืดขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

 

 น าท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ( Owakudani) ท่ียังคุกรุ่นด้วยควันจากบ่อก ามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชม

บ่อน้าแร่ก ามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ด าหนึ่งฟองจะ

สามารถท าให้อายุยืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี 

 

 น าท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่ง

ในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทท่ีกระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งอย่างจุใจกับสินค้า

หลากหลายแบรนด์ดัง ท้ังในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 3) **พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พรอ้ม

น้าจ้ิมรสเด็ด** 

ที่พัก SUNPLAZA FUJI YAMANAKAKO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันที่

สาม 

ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 – หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไก – กิจกรรมชงชา – โตเกยีว – ไดเวอรซ์ติี ้

โอไดบะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) 

 น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จาก

ระดับน้าทะเล น าท่านข้ึนชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังห้ากระจายอยู่

โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีได้ชื่อว่ามีสัดส่วน

สวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถข้ึนได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและ

เลือกซื้อของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว 

 

 น าท่านสู่ โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามท่ีสุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่ง

ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และท่ีนี่ยังมีบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิอันแสนบริสุทธ์ิซึ่ง

เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดข้ึนเป็นตาน้าและบ่อน้าขนาด

เล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าน าน้าในบ่อนี้มาด่ืมนอกจากจะได้

ความสดชื่นจากการล้ิมรสน้าอันบริสุทธ์ิ ยังจะท าให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ท่ีนี่ท่าน

สามารถซื้อของท่ีระลึกจากร้านค้าท่ีต้ังอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างส าราญใจ 
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 น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรยีนพิธชีงชาญีปุ่่น (Sado) โดยการชงชาตาม

แบบญี่ปุ่นนั้น มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนนั้นล้วนมี

ข้ันตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่าน

เองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 5) 

 พาท่านสู่ โตเกียว ช้อปปิ้ งใจกลางมหานครโตเกียวอันเล่ืองชื่ออย่าง ช้อปปิ้ งจุใจ โอไดบะ (Odaiba) เป็น

เกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเป็นเกาะ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1850 

เกาะนี้เป็นท่ีแสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่นท่ีสามารถสร้างสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้ให้

เป็นไปได้ข้ึนมา ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิต้ี  ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร 

และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันด้ัมตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมี

ขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกันด้ัม อย่างกันด้ัมคาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิต้ี 

ห้างดังของย่านนี้ท่ีไม่ควรพลาด เพราะท้ังร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรง

ภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของท่ีนี่อยู่ท่ีชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิด

ต่างๆจากท่ัวประเทศญี่ปุ่นมาไว้ท่ีนี่ ส าคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้

อย่างชัดเจน 
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่ี ่ ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทร ี

รมิแม่น้าสุมิดะ – ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็นหนึ่งในตลาดปลาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจากการท่ีมี

การซื้อขายสินค้าทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนภายนอกซึ่ง

มีร้านค้าปลีกและร้านอาหารต้ังเรียงรายเป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณท่ีร้านค้าส่ง ใช้

เจรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทูน่าท่ีมีชื่อเสียง มีสินค้าจ านวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหาร

ทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม้ ท าให้ตลาดแห่งนี้คึกคัก อาหารท่ีไม่ควรพลาดชิมคือซาชิมิกับซูชิ เพราะ

วัตถุดิบสด ราคาถูกกว่าข้างนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหล่งรวมร้านอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมา

ฝากท้องท่ีนี่ สามารถซื้อของฝากท่ีเป็นทะเลแห้งต่างๆได้ท่ีนี่อีกอีกด้วย 
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 เดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรอื วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดท่ีว่ากันว่าเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว 

ซึ่งเคยเป็นวัดท่ีเหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมัสการ องค์

เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านก้ัน)  และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ 

“คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงท่ีได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีความสูง

ใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกท้ังยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย 

อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู ขนมข้ึนชื่อของวัดอา

ซากุสะ 

 

 เดินทางสู่รมิแม่น้าสุมิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอย

โตเกียวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถ

ท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower                   

ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 7) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลาง

เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็น

เหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมาก
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ถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีท้ัง

โรงแรมชั้นน า และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วย

ห้างสรรพสินค้า , ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมี

ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห้่า โตเกยีว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (JL031:11.15-15.40) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 

 ถึง สนามฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL031 

15.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

GOOD TIME TOKYO สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ (JL) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

11 – 15 เม.ย.2566 59,900.- 10,900.- 51,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันทั้งคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 46 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการ

ทัวร์ข้างต้น 
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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีนั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋ว

โดยสาร  

- การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าที่บรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 46 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
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- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินนั้นๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่านั้น 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทั้ง

ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง
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ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมอีายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 

6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองที่พัก  และ 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
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***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม
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อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหนา้ท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ 

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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