
⽇日本 - 東京
JAPAN - TOKYO   

5 วัน 3 คืน  

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

หมายเหตุ : *ราคานี้ไม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 

(เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) 

ไฮไลท์..... ทัวร์  JAPAN  TOKYO
ที่พัก โตเกียว – ฟูจิ – โตเกียว

6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560
นาริตะ – ฟูจิ – โตเกียว
1-5 , 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 กันยายน

โตเกียว เที่ยว วัดเก่าแก่อาซากุสะ  ขอพรเจ้าแม่กวนอิม  ชิมขนมโบราณ  สนุกสนานกับของฝาก
ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี  และ ชิลชิล เพลินเพลิน ช้อปปิ้ง ที่ ย่านชินจูกุ 

ยามานาชิ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ถ่ายรูปวิวทะเลสาบ  ขึ้นหุบเขากำมะถัน ลองทานไข่ดำ
ขึ้นจุดชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรกับศาลเจ้าบนชั้น 5  

กำหนดวันเดินทาง ... เดือน กันยายน 2560 
วันที่  1-5 , 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 กันยายน   ราคา   16,991.- บาท 
วันที่  6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.ย. 2560  ราคา   17,991.- บาท 
วันที่  27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560    ราคา   17,991.- บาท



08.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ชั้น 3 ประตู 4
สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ...  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและ

อำนวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่  XJ 606
** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ .. เนื่องจากต้องเป็นไป
ตามกฏระเบียบของสายการบินสำหรับการสุ่มจับที่นั่งว่างบนเครื่องให้กับลูกค้า .. โดยหาก
ท่านมีความประสงค์จะระบุที่นั่งบนเครื่องหรือต้องการเปลี่ยนที่นั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
(สามารถดูอัตราค่าบริการได้ในท้ายรายการ) **       
(ขอย้ำว่า .. สายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  ให้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ  คนละ  20 
กิโลกรัม เท่านั้นนะคะหากคิดว่า ขากลับต้องน้ำหนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซื้อ น้ำหนัก
เพิ่ม ตั้งแต่ที่สนามบินดอนเมืองเคานเตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์  เพื่อ จะได้ไม่ต้องกังวล 
เวลาจะกลับมาไทย นะคะ
 [ บริการอาหารร้อน บนเครื่อง ] 

                              

�

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น  ...  
นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก

1 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – โรงแรม ✈ X X

HEDISTAR NARITA HOTEL 

//  หรือ  KICHIJOJI TOKYU 

REI HOTEL หรือเทียบเท่า

2

โตเกียว –วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี-อุทยานแห่ง

ชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ถ่ายรูปกับทะเลสาบอาชิ – 

โรงแรม + ออนเซ็น

O X O

FUJI HAKONE LAND 

SCHOLE PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า

3
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือข้ึนกับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลอง

แผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ 
O X X

KICHIJOJI 
TOKYU REI 
HOTEL  หรือเทียบ
เท่า

4 โตเกียว – อิสระ ตามอัธยาศัย – สนามบินนาริตะ   O X ✈

5 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ✈ X X

วันแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ – โรงแรม



21.00 น. ไกด์จะนำท่านไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว้ … 
22.00 น. เข้าสู่ที่พัก  ....   HEDISTAR NARITA HOTEL  หรือ  KICHIJOJI  TOKYU  REI  HOTEL 

หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
นำท่านเข้าชม  วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดใน
กรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากใน
อดีต  นำท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉาก
ม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ)”  ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อ
ว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยังมี  “ถนนนากามิเสะ” 
ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย   .... จากนั้นจะขอพาทุกท่านไปยืนถ่าย
รูป กับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ (ใกล้วัดอาซากุสะ) โดยเป็น
หอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เข้าชมเมื่อ 22 MAY 2012   มี
ความสูงที่ 634 เมตร (แซงหน้าโตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณที่สูง
ที่สุดในโลก

�

ได้เวลาอันสมควร ... นำท่านเดินทางไปตามเส้นทางไฮเวย์เดินทางเข้าสู่  อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-
ฮาโกเน่    
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิลชิล บริเวณ จุดพักรถบัส **
จากนั้น  เดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่  ... นำท่านนั่งรถบัสขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ 
(Owakudani)  หรือหุบเขากำมะถัน  บริเวณด้านบนจะอบอวลไปด้วยกลิ่นไอกำมะถันที่คุกรุ่น
ลอยจากใต้ดิน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการระเบิดของภูเขาฮาโกเน่ เมื่อ 300 ปีก่อน นั่นเอง  ท่าน
สามารถลองซื้อไข่ดำ ที่เชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนยาวไปอีก 7 ปี  มาลองชิม
กันได้ ...  จากนั้นให้ท่านไปถ่ายรูปเก็บวิวทิวทัศน์ ที่  ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซึ่งเป็น
ทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลังจากการปะทุของภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อ 3,000 ปีก่อน
เข้าสู่ที่พัก   FUJI  HAKONE  LAND  SCHOLE  PLAZA HOTEL   หรือเทียบเท่า 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปู
ยักษ์ ไม่อั้น **
หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ 
แช่น้ำแร่ ในแบบฉบับชาวญี่ปุ่น  โดยที่มีความเชื่อว่า จะคลาย
ความเหนื่อยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามีชีวิต
ชีวาได้ตามเดิม

วันที่สองของการเดินทาง โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  

หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบอาชิ – โรงแรม + ออนเซ็น



เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ทำการเช็คเอาท์ และตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระก่อนออกเดินทาง ... ต่อจากนั้น   นำท่านไปยัง 

ภูเขาไฟฟูจิ  ซึ่งถือกันว่าเป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความ
ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยจะมีความสูงอยู่ที่ 
3,776 เมตร และรถบัสสามารถพาท่านขึ้นไปยังชั้น 5  จาก
ทั้งหมด 10 ชั้น  เพื่อขึ้นไปชมศาลเจ้าฟูจิ และได้ถ่ายรูปจากบน
นั้น พร้อมกับยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกซื้อ
มากมาย ...  ** (หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ เส้น
ทางการขึ้นภูเขาปิด ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำท่าน
ขึ้นภูเขา )  **   

จากนั้น ขอนำท่านไปยัง ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ 
กับภูเขาไฟฟูจิ  โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีห้องจัด
ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน .. รวมไป
ถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว
เป็นต้น  …
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิลชิล บริเวณ จุดพักรถบัส **
ได้เวลาอันสมควร เดินทางมายัง  กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่น ในอดีตใช้ชื่อว่า “เอ
โดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และเป็นศูนย์รวมทางด้านเทคโนโลยีเอาไว้อย่าง
มากมาย ....    
และพาไปช้อปปิ้งต่อที่  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่
ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานี
รถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่น   
** อิสระ อาหารเย็น  ตามอัธยาศัย **
เข้าสู่ที่พัก   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น ทำการเช็คเอาท์ และ นำสัมภาระมาเก็บไว้ตรงล็อบบี้โรงแรม 
** ช่วงเช้า  จะให้อิสระท่านแบบชิลชิล  แบบไม่มีรถบัสบริการ  ซึ่งท่านสามารถจะเดินเล่นรอบ
บริเวณโรงแรม  หรือจะเลือกนั่งรถไฟไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ของกรุงโตเกียว ได้เช่นกัน  โดยขอ
คำแนะนำเส้นทางจากไกด์มืออาชีพของเราได้แบบไม่ต้องเกรงใจ นะคะ  ... ซึ่งมีสถานที่แนะนำ
อยู่มากมายให้ท่านได้ไปเดินเล่น  เช่น ...

ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)  แหล่งวัยรุ่นที่รู้จักกันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่  ถนนทาเคชิตะ 
(Takeshita Dori)  พบกับร้านค้าที่ขายสินค้าวัยรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีชื่อเสียง  ฯลฯ  
หากมาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ท่านจะได้พบกับเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตัวคอสเพลย์ เลียนแบบตัว
การ์ตูน มาเดินอวดโฉมกันมากมาย

ย่านชิบูย่า  (Shibuya) แหล่งช้อปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯ
ต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่งมีห้างฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวม

วันที่สามของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือ ขึ้นกับสภาพอากาศ) – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – โตเกียว –  

ช้อปปิ้ง ชินจูกุ

วันที่ส่ีของการเดินทาง โตเกียว – อิสระ ตามอัธยาศัย -  สนามบินนาริตะ 



ทั้งมีรูปปั้น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบ
จนวันตายของมัน..และให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งไปกับห้างฯเปิดใหม่เมื่อเมษายน 2012 นั่นคือ 
SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan 
Building ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของสถานีรถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านค้า กว่า 
200 จุดและรวมเอาแฟชั่นต่างๆจากทุกมุมโลกมาไว้ กับโรงภาพยนต์ที่จุคนได้ถึง 2000 ที่นั่ง 
รวมไปถึงไฮไลท์ของที่นี่ นั่นคือ “ห้องน้ำ” ที่ถูกดีไซน์ใหม่เรียกกันว่า “Switch Rooms” มีให้เห็น
ตั้งแต่ชั้นB3 ถึงชั้น 5   อยากรู้ว่าเป็นยังไง ก็ไปดูกัน

ย่านอากิฮาบาระ (Akihabara)  หรือบางทีเรียกว่า อากิบะ  (Akiba) .. แหล่งรวมเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่มากที่สุดของกรุงโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนก็ตาม หากว่ามีไฟฟ้ามา
เกี่ยวข้องจะต้องมารวมกันอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมด ... ทั้ง ทีวี , เครื่องเสียง , ตู้เย็น , เกมส์ , 
คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ  อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมบรรดาโอตาคุ (Otaku) หรือ
เหล่าแฟนคลับผู้คลั่งไคล้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น หนังสือการ์ตูน , ตัวละครในเกมส์ เป็นต้น ..ซึ่งที่
นี่ก็ยังมีร้านที่รองรับเหล่าสาวกโอตาคุ ทั้ง Maid Café , Gundam Café  คอยเรียกลูกค้าอยู่
ตลอดทั้งวัน ... 
** อิสระ อาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย **

16.00 น. กลับมาพบกันที่ ล็อบบี้โรงแรม นะคะ ตามเวลา เพื่อจะได้ขึ้นรถบัสเดินทางไปยัง สนามบินนาริ
ตะ  

ได้เวลาอันสมควร ...  ขึ้นรถบัส  เพื่อเดินทางไป สนามบินนาริตะ
18.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ทำการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

( โปรดอย่าลืมว่า ทางสายการบินให้น้ำหนักกระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม )
20.55 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่   XJ 607

01.35 น. เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวัสดิภาพ

****************************************************************
(สำหรับรายการท่องเที่ยว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมตามสภาพอากาศ และ
การจราจร      ในแต่ละวัน โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ)

วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ



⽇日本 - 東京
JAPAN - TOKYO   

5 วัน 3 คืน  

สายการบินไทย แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต

ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ

การเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เม่ือท่านทำการซ้ือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก

ข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 
ท่าน

เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 

1 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 

2 ท่าน

พักเด่ียว
เพ่ิม

วันที่  1-5 , 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 ,  
23-27 กันยายน 16,991.- 16,991.- 15,991.- 7,900.-

วันที่  6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 ,  
21-25 , 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560 17,991.- 17,991.- 16,991.- 7,900.-

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน ***



เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชำระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 

4.การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด  

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ   หรือ ค่าทัวร์

ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

  

**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและ 

ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น  

ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม

รายการทัวร์ข้างต้น 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก ์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง อาจจะทำให้ครอบครัวที่มาด้วยกันไม่ได้

นั่งติดกัน หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมีรายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซ้ือที่นั่งเพิ่ม  

** โปรดติดต่อสายการบินด้วยตัวท่านเอง **



 - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยการชำระเงินเพื่อ

อัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 

 5. ค่าทิปสำหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์    ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 

           * (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) * 

      6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 



รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้า

เมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัด

เตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพำนักระยะ

ส้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เม่ือท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อ

ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 7. สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่าง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 

และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 


