
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 

11 – 15 มกราคม 2563  

25 – 29 มกราคม 2563 “วนัตรุษจนี” 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 “วนัมาฆบูชา” 

29 กมุภาพนัธ ์– 04 มีนาคม 2563 

ทวัรญ่ี์ปุ่น : รหสั JAP2148 



 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

20.30 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

***หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23.50  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG626 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  สนามบินเซนได – “ทะเลสาบ 5 สี” โกะชิคินุมะ – ปราสาทนกกระเรียน 

     หมู่บา้นโบราณโอะอุจิจุคุ 

07.30   ถงึ สนามบินเซนได ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

  น าทา่นสู่ “ทะเลสาบโกะชิคินุมะ” หรือเป็นที่รู้จักกนัในนามของทะเลสาบ 5 ส ีอนัที่จริงแล้วที่ทะเลสาบแห่งน้ี

เป็นที่รวมทะเลสาบมากกว่า 40 แห่ง ... ทา่นจะประทบัใจกบัความงามของธรรมชาติที่ให้ความสวยงามโดด

เด่นประทบัใจ ... สขีองน า้จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภมูิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน า้นั่นเอง 

ทะเลสาบแห่งน้ีเกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟ ซ่ึงเกดิขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลาวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณโอะอุจิจุคุ” หมู่บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองส าคัญในยุคเอโดะถูกสร้าง

เม่ือหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกิน

ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณประมาณ 40 - 50 หลัง (ไม่รวมค่าเขา้ชมบา้นหรือพิพิธภัณฑ์

บางหลงัทีมีค่าใชจ้่าย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซ่ึงในปัจจุบัน

หมู่บ้านได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพ้ืนเมือง ร้านอาหารและที่พัก

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG626 23.50-07.30+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนิเซนได – “ทะเลสาบ 5 ส”ี โกะชิคนุิมะ – ปราสาทนกกระเรยีน 

หมู่บา้นโบราณโออจุจุิคุ 

 HOTEL LISTEL INAWASHIRO OR SIMILAR CLASS 

- ✓ HTL  

 

วนัที่สาม 
นิกโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– ทะเลสาบชูเซนจ ิ– น ้ าตกเคงอ่น 

  HOTEL LISTEL INAWASHIRO OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
ภเูขาไฟซาโอะ – ICE MONSTER – ซากปราสาทเซนได – ถนนอจิบิงัโจ 

✓ ✓ - 
 HOTEL MIELPARQUE SENDAI OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ สนามบนิเซนได – สนามบินสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG627 11.15-16.05  ✓ - - 



แบบญ่ีปุ่น ... อาหารที่ข้ึนช่ือและมีช่ือเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใช้ต้นหอมหน่ึงต้นเป็นตะเกียบและ

เวลาทานกต้็องทานต้นหอมไปด้วย ... จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ “ปราสาทสึรุกะ” (ดา้นนอก) หรืออีกช่ือหน่ึง

คือ “ปราสาทไอซึวาคามตัสึ” ความหมายคือ “ปราสาทนกกระเรียน” ... ปราสาทน้ีถูกสร้างขึ้นคร้ังแรกเมื่อ

ปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ปราสาทแห่งน้ีถูกท าลาย และสร้างขึ้ นใหม่

หลายต่อหลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสุดถูกสร้างขึ้ นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ... ปัจจุบันปราสาททสึรุกะจัดเป็น

พิพิธภัณฑ์แสดงเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเคร่ืองเขิน ดาบ และอาวุธโบราณ

ต่าง ๆ และช้ันบนสุด (ช้ันที่ 5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ... ให้ทา่นได้ชมทวิทศัน์อนังดงามของตัวเมืองที่ถูก

โอบล้อมด้วยภเูขาล้อมรอบ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นและอาหารนานาชาติ หรือ

ชุดอาหารไคเซกแิบบพ้ืนเมือง 

 ทีพ่กั HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)   นกิโก ้– ศาลเจา้โทโชกุ – ทะเลสาบซูเซนจิ – น ้ าตกเคง่อน    

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนิกโก้” เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้โทโชกุ” ศาลเจ้าประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่ง

ดังในอดีต และยังเป็น “สุสานของโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตาชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ... 

พร้อมสกัการะ “เทพเจา้” ผู้คุ้มครองและปกปักรักษาลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เล่ือมใส ... ชม “เจดีย ์

5 ชั้น” สถานที่เกบ็พระธรรมค าสอน, บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า ... แล้วชม “งานแกะสลกั” อันเป็น

โบราณวัตถุที่ล า้ค่า ที่มีมากกว่า 5,000 ช้ิน ... แล้วตื่นตากับ “ซุม้ประตูโยเมมง” อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มี

ความส าคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญ่ีปุ่น และยังเป็น “ศิลปะช้ินเอก” และมีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  “ทะเลสาบชูเซนจิ” อยู่ทางตะวันตกของเมืองนิกโก้ ข้างกับภูเขาศักด์ิสิทธิ์  นันไท 

(Mt.Nantai) โดยปกติทะเลสาบกม็ักจะอยู่ตั้งบนพ้ืนราบ แต่กับ ทะเลสาบซูเซนจิ ( Chuzen-ji) น้ันตั้งสูงกว่า

ระดับน า้ทะเลตั้ง 1,269 เมตร นับว่าเป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ต้ังอยู่สูงที่สุดในญ่ีปุ่นเลยทเีดียว ในยุคสมัยเมจิ 

ท่านจักรพรรดิได้ขนานนามทะเลสาบแห่งน้ีไว้ว่า “ The Lake of Happiness”…จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

“น ้ าตกเคกอน” ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของเมืองนิกโก้ด้วยความสูง 97 เมตร ในสมัยก่อนไม่มีผู้ใดสามารถ

เข้าถึงน ้าตกแห่งน้ีได้เน่ืองจากเป็นป่ารกทึบ จนกระทั่งปี 1900 โกโรเบอิ โฮชิโนะ ได้เข้ามาสร้าง Teahouse 

ใกล้กับน ้าตกโดยใช้เวลาในการสร้างยาวนานถึง 7 ปี ชมควางามของน ้าตกอย่างใกล้ชิดโดย “ลิฟท์” ที่เปิด

ให้บริการตั้งแต่ปี 1930 เป็นต้นมาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงหน้าหนาว น า้บางส่วนจะกลายเป็นน า้แขง็ตกลง

มายังเบ้ืองล่าง เรียกกนัว่า “บลูไอซ์” อสิระกบัการเลือกมุมเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกตามอธัยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านบุฟเฟต์อาหารญ่ีปุ่นและอาหารนานาชาติ หรือ

ชุดอาหารไคเซกแิบบพ้ืนเมือง 

 ทีพ่กั HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 



**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 
 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  ภูเขาไฟซาโอะ – ICE MONSTER – ซากปราสาทเซนได – ถนนอิจิบงัโจ   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหน่ึงเทอืกเขาที่สวยงามที่สดุแหล่งหน่ึงของเมืองยามางาตะ และยังเป็น 

แหล่งทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงด้านน า้พุร้อนและสกรีีสอร์ท ท่านสามารถ น่ังกระเช้า  กระเชา้ไฟฟ้า (Ropeway) 

(ราคาไม่รวมค่ากระเชา้ชมวิว 2,600 เยน) เพ่ือช่ืนชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดพาหิมะ

มาปกคลุมต้นสนจ านวนมาก เกาะเป็นผลึกน า้แขง็ก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงท าให้ถูก

กล่าวขวัญกนัว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ”( ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ )  ทา่มกลาง

ความสวยงามของทวิทศัน์ไปตลอดเส้นทางจนถึงยอดเขาจิโสะ ที่ระดับความสูง 1,736 เมตรจาก

ระดับน า้ทะเลที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจิโสะองค์ใหญ่ สงู 2.34 เมตร แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสแีดง

ไว้ที่หน้าอกเพ่ือเป็นการอุทศิให้กบัทารกที่เสยีชีวิตจากการท าแท้ง และให้ทา่นเลือกสนุกกบักจิกรรมต่างๆ

มากมายบนเทอืกเขา ZAO ได้ อาทเิช่น การเล่นสกี, สโนว์บอร์ด, สโนว์โมบิล [ไม่รวมค่าเช่าชุดสกี อุปกรณ์

สกี และครูผูฝึ้กสอน] ซ่ึงเทอืกเขา ZAO น้ีถือเป็นหน่ึงในเทอืกเขามีช่ือเสยีงในหมู่นักเล่นสกีที่นิยมความท้า

ทาย มีพ้ืนที่เล่นสกกีว้างใหญ่ขนาดเทา่กบัสนามฟุตบอลจ านวนสี่ร้อยกว่าสนาม เตม็ไปด้วยเนินที่สูงชันที่เกดิ

จากการสร้างสรรค์ของธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู 

บ่าย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมือง “เซนได” เมืองแห่งต้นไม้ ซ่ึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตโทโฮะขุ ... 

เพ่ือน าท่านชม “ซากปราสาทเซนได” หรือปราสาทอาโอบะที่เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารเมืองเซนไดในยุค

ก่อน ปราสาทแห่งน้ีสร้างขึ้นโดย ดาเตะ มาซามูเนะ ผู้ครองนครคนแรกแห่งเซนไดที่ได้รวบรวมและก่อต้ังเมือง

เซนไดขึ้ นเมื่อปี ค.ศ. 1603 ส าหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 

เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 

และโดนระเบิดในปี 1945 จึงท าให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากก าแพงหินด้านนอก และหอรักษาความ

ปลอดภัย จากท าเลที่ต้ังของปราสาทเดิม สามารถมองเหน็ทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม ... จากน้ันน าท่า



แวะช้อปป้ิง ณ “ถนนอิจิบงัโจ” แหล่งช้อปป้ิงที่อยู่ติดๆ กับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้น

ที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสนิค้า กบัสนิค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซ้ือ   

  อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลดิเพลินกับการชอ้ปป้ิงอย่างเต็มที ่

   ทีพ่กั HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)       สนามบินเซนได - สนามบินสุวรรณภมิ (กรุงเทพฯ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินเซนได 

11.15   ออกเดินทางจากสนามบินเซนได โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG627 

16.05  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัท

ฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / 

เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

07 – 11 ธ.ค. 62 

11 – 15 ม.ค. 63 

25 – 29 ม.ค. 63 

08 – 12 ก.พ. 63 

29 ก.พ. – 04 มี.ค. 63 

36,900.- 33,900.- 30,900.- 6,000.- 

***กรุ๊ปคอนเฟิรม์ออกที ่ 20 ทา่น สอบถามข้อมลูส ารองทีน่ั่งไดท้ีฝ่่ายขายบรษิัททวัรใ์กลบ้้านทา่น*** 
***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 14,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์า้งต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 



4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) 
 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

❖ ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

❖ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนั 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

➢ การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดินทางคร้ังละ 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

➢ ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือ

คนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามี

คุณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php

