
 

 

รหัสทัวร B2B1900552 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียวแมวกวัก 5 วัน 3 คืน (XJ) 
เยี่ยมชม ศาลเจาฮาโกเน     เยือนภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 
สวนดอกไมโออิชิ ปารค   ถายรูปเก็บภาพความประทับใจ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง (XJ600 23.45-08.00 +1) 
20.30 น. นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร

สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได ] 

23.45 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ 
เท่ียวบินที่ XJ600 [มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง]  
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ังแบบ 
3-3-3 (ฟรีน้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน และหากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสีย
คาใชจาย) 

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ – อุทยานแหงชาติฮาโกเน – ศาลเจาฮาโกเน – หุบเขาโอวาคุดานิ – 
โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเล็ตส – อาบน้ําแรธรรมชาติ – บุฟเฟตขาปูยักษ (B / L /D) 

08.00 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา นําทานออกเดินทางสู 
อุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมโดยเปนสวนหน่ึงของ
อุทยานแหงชาติ ฟูจ-ิฮา โกเน- อิสึ ที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติ
และดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปทิวทัศนที่สวยงามหลากหลาย 
รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมี ช่ือเสียงในเรื่องของ
การเปนแหลงน้ําพุรอนที่แปลกไปกวาน้ันคือ มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง 17 แหง 

 ศาลเจาฮาโกเน ( Hakone Shrine ) ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝم�ง
ของทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ถูกซอนอยูในป�าลึก สังเกตงายๆคือจะมี เสาโทริอิสี
แดง (Torii) ตั้งเดนอยูในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจาโดยสองขางทางจะมี
ตะเกียงแขวนเรียงรายอยูตลอดทาง ภายในศาลเจาน้ันมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู
ทามกลางตนไมใหญ มคีวามสวยงามตลอดทั้งป บางครั้งจะมีหมอกปกคลุมไปทั่ว 

 หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบอน้ําแรกํามะถันที่สามารถตมไขไหสุก ดวย
อุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไขดํา ท่ีเช่ือกันวา เม่ือกินไขดํา 1 ฟอง จะทําใหมีอายุ
ยืนยาวขึ้น 7 ป 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

บาย 
 

ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ตส (Gotemba Premium 
Outlet) เปนหน่ึงในสาขาแบรนดเอาทเล็ทท่ีกระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ�น ใหทาน
ไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง ทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ 
เ ช น  MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

คํ่า  
 

 บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
**พิเศษ บุฟเฟ�ตเมนูขาปูยักษสไตลญีปุ่�นพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด** 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา 
หลังอาหารคํ่า ใหทานไดผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
ภายในโรงแรม 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนยจําลองแผนดินไหว – พิธีชงชา – สวน
ดอกไมโออิชิ ปารค – โตเกียว – ชอปปم�งชินจกูุ (B / L /-) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 

เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776เมตร 
จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปน
ภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหต:ุ 
ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศกึษาความ
เปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุด
ถายรูปกบัภูเขาไฟฟูจิไดสวยงาม 
จากน้ันเดินทางสู ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัด
แสดงขอมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ 
ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการ
เอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปดทาย
ดวยโซนชอปปم�งสินคาตางๆมากมายที่เปนโปรดักสของญี่ปุ�น 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�นน่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น โดยการชงชา
ตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการดื่ม
ชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก 



 

 

และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระเลือก
ซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย 
 

สวนดอกไมโออิชิ ปารค (OISHI PARK) นับเปนจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามอีกแหงนึง ให
ทานไดเพลิดเพลินไปกับการเดินชมถนนที่ประดับประดาไปดวยดอกไมที่มีความยาว
ประมาณ 350 เมตร พรอมชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ(Fuji) ที่เปนฉากหลัง โดย
สวนน้ีจะปลูกดอกไมสลับสับเปลี่ยนกันตลอด โดยชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
กรกฎาคม จะเปนชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไป
ดวยดอกลาเวนเดอร (Lavandula) สงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งสวน สวนในชวงเดือน
กันยายน จะประดับประดาสวนดวยดอกบีโกเนีย(Begonia) หลากสีสัน สวนชวง
ตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน สวนน้ีจะมีพุมโคเคีย ที่จะแดงฉานสดใสในชวงฤดูใบไมรวง
อีกดวย 

 เดินทางสู เมืองโตเกียว นําทานสู ยานชอปปم�งชินจุกุ ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับ
การชอปปم� งสินคามากมายและเครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เสื้อผา แบรนด
เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถายรูปโตเกียวสกายทรี– ชอปปم�งฮาราจกุุ-  

ชอปปم�งชิบูยา (B / - /-) 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เปนวัดที่เกาแกและ

ไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ 4.5 
เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะได
สนุกกับการเดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรานคาขาย
ของที่ระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก
ฯลฯ 

 เดินสูริมแมน้ําสุมิดะ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุด
ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ใน



 

 

มณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของ
แคนาดา ทีม่ีความสูง 553 เมตร 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
บาย 
 

อิสระช็อปปم�ง ยานฮาราจูกุ แหลงวัยรุนที่รูจักกันดีของกรุงโตเกียว เดินเลนที่ ถนน
ทาเคชิตะ พบกับรานคาที่ขายสินคาวัยรุนมากมาย รานขนมเครปที่มีชื่อเสียงฯลฯ 
หากมาในชวงวันเสาร-อาทิตย ทานจะไดพบกับเด็กหนุมสาวที่แตงตัวคอสเพลย 
เลียนแบบตัวการตูน มาเดินอวดโฉมกันมากมาย 

 ตอดวย ยานชิบูยา แหลงชอปปم�งสตรีทท่ียิ่งใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวยหางฯ
ตางๆและรานคาอีกนับพัน ซึ่งมีหางฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรานคาแฟชั่นไว
มากมายรวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ ท่ีเฝ�ารอคอยเจานาย
หนาสถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน..และใหทานไดเดินเลนชอปปم�งไปกับหางฯ
เปดใหมเมื่อเมษายน 2012 น่ันคือ SHIBUYA HIKARIE เปนอาคารใหมที่สราง
ทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยูทางตะวันออกของ
สถานีรถไฟชิบูยา เปนอาคารสูง 34 ช้ันโดยมีรานคา กวา 200 จุดและรวมเอาแฟช่ัน
ตางๆจากทุกมุมโลกมาไวที่น่ี 

คํ่า  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 

 
  

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง (XJ601 09.15-14.05) 
เชา นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินนา

ริตะ 
07.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
09.15 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที ่

XJ601 
[  บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเครื่อง] 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 



 

 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

12 ก.ค. – 16 ก.ค. 62 
(วันหยุดอาสาฬหบูชา) 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 
13 ก.ค. – 17 ก.ค. 62 

(วันหยุดอาสาฬหบูชา) 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 
17 ก.ค. – 21 ก.ค. 62 

(วันหยุดอาสาฬหบูชา) 29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 
25 ก.ค. – 29 ก.ค. 62 
(วันหยุดเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ร.10) 

29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 

26 ก.ค. – 30 ก.ค. 62 
(วันหยุดเฉลมิพระ
ชนมพรรษา ร.10) 

29,900 29,900 29,900 28,900 23,400 7,900 

06 ก.ย. – 10 ก.ย. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 
13 ก.ย. – 17 ก.ย. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 
20 ก.ย. – 24 ก.ย. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 62 27,900 27,900 27,900 26,900 22,400 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 7,900- บาท  
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มีการ 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การ

บินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท / ทริป /ตอทาน 

 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 



 

 

หมายเหตุ  
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน
ของเงินสกุลเยน 

 


