
 

 

รหัสทัวร B2B1903174 
ทัวรญี่ปุ�น OSAKA TOKYO AUTUMN เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน (XJ) 
โอซากา เมืองเกียวโต ศาลเจาฟูชิมิอินาริ วัดนิตไทจิ ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
อุโมงคใบเมเปم�ล ภูเขาไฟฟูจิ ชอปปم�งชนิจูกุ ชมใบแปะกวย ถนนอิโชนามิกิ วดัอาซากุสะ โอไดบะ 
ไดเวอรซิต้ี เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OSAKA TOKYO AUTUMN เที�ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา (สนามบินคันไซ ) (XJ612/00.55 – 
08.40) 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 
3 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ ( XJ)  พบเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ 
พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจบัปรับได] 

วันท่ี 2 โอซากา (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาร ิ– รานจําหนายของ
ฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination 

00.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ612 
บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น ผานข้ันตอนการตรวจคนเขา
เมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถ
บัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของ
ญี่ปุ�น ซึง่เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเปนเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่�น และยาวนาน
ท่ีสุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองที่มีสถานท่ีสําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของญีปุ่�น 

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรอื ศาลเจาพอจ้ิงจอกขาว ท่ีสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนา
เพ่ือบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายใน
ศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสู เมืองนาโกยา นําทานชอปปم�ง รานจําหนายของฝาก ที่รวบรวมสินคาช้ันนํา

ไวมากมาย ไมวาจะเปนเคร่ืองใชไฟฟ�า หรือของใชในชีวติประจําวันของคนญี่ปุ�น
รวมถึงเคร่ืองสําอางตางๆ  

 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination น้ันเปนธีมปารค ขนาด
ใหญในเมืองนากาชิมา ซึ่งทุกปจะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุด
ก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงดวย โดยธีมงานสวนใหญจะเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สายน้ํา อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมท่ีเนรมิตขึ้นจากดวงไฟ เปนตน โดยงาน
แสดงไฟแหงน้ีถือเปนหน่ึงในงานเทศกาลท่ีใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – อุโมงคใบเมเปم�ล  
โมมิจ ิไคโร(ตามสภาพอากาศ) เมนูขาปูยักษ – แชน้ําแรธรรมชาติ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทยจิ วัดท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับญี่ปุ�น สรางขึ้นเมื่อป 

คศ.1904 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไวเพื่อประดิษฐานพระบรมสารริีกธาตุและพระพุทธรูปที่
ไดรับพระราชทางจากพระมหากษัตริยไทย ภายในจะมีรูปปم�นขององครัชกาลท่ี 5 อยู
ในวัดอีกดวยและปจจุบันมคีนไทยนิยมไปสักการะกันอยางมากมาย 

 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบท่ีเปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ�น อิสระใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑจากปลาไหล
นานาชนิดและมีสวนซากุระนับรอยตน ต้ังอยูเรียงรายริมทะเลสาบพรอมภัตตาคารหรู
และศูนยจําหนายสินคา อาหารพ้ืนเมือง เชน พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอ้ิว ท่ีข้ึนชื่อ
เพ่ือเปนของฝาก และ สตารบัคสุดชิล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เปนหน่ึงในหาทะเลสาบลอมรอบภูเขาไฟฟู

จิ ซึ่งทะเลสาบแหงน้ีเปนท่ีนิยมสําหรับนักทองเที่ยวไมวาจะเปนคนญีปุ่�นหรือตางชาติก็
ตามมกัจะมาหาท่ีพักผอนในบริเวณน้ีมากกวาทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แหง ดังน้ันรอบๆ 
บริเวณน้ีจึงเต็มไปดวยโรงแรม, รานอาหาร, และรานขายของที่ระลึกมากมาย 

 โมมิจ ิไคโร อุโมงคใบเมเปم�ล (ข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ) จุดชมใบไมเปลี่ยนท่ีสวยงาม
บริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ตนเมเปم�ลที่ข้ึนอยูท้ัง 2 ฝم�งของคลองน้ําจะเปลี่ยนสีทั้ง
สมและแดง ใบที่แหงแลวก็จะรวงหลนลงท่ีคลองน้ํา ทําใหทั้งดานบนและดานลางเต็ม
ไปดวยใบเมเปم�ล จึงดูเหมือนกับเปนอุโมงคใบเมเปم�ล ในตอนกลางคืนจะมีการดับไฟ 
เปดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกดวย ใหทานไดเพลิดเพินกับการชมใบไม
เปลี่ยนสี และเก็บภาพความประทับใจ 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณะ หองอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษสไตลญีปุ่�น 
พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด** 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเทา 
หลังอาหารค่ํา ใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญ่ีปุ�น 

วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ)– บอน้ําศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮักไก – กิจกรรมชงชา 
– โตเกียว – ชอปปم�งชินจูก ุ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776เมตร จาก

ระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟู
จิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขา
ไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไมสามารถขึ้นไดเน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษา
ความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกบัภูเขาไฟฟูจิได และยังเปน
จุดถายรูปกบัภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 



 

 

 ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจดัฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการ
ส่ันสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง
กีดขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปดทายดวยโซนชอปปم�งสินคา
ตางๆมากมายท่ีเปนโปรดักสของญีปุ่�น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คอื การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดย

การชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เริ่มต้ังแตการชงชา การจับถวยชา และ
การด่ืมชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีข้ันตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซื้อของที่ฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานชอปปم�งที่ ยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและ
แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ 
ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี 
ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักท่ีสุดในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคน
ที่ใชบริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มี
ทั้งโรงแรมช้ันนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปน
ยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Bic Camera  



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5  ชมใบแปะกวย ถนนอิโชนามิก–ิ วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอรซต้ีิ –  

อควาซิต้ี – อิออน มอลล – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ถนนอิโชนามกิิ ซึ่งเปนถนนอีกสายหน่ึงท่ีคนญ่ีปุ�นใหคนนิยมมาชมใบไมเปลี่ยนสีเปน

จํานวนมาก โดยปกติตัง้แตเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนธันวาคมของทุกปจะตรงกบัฤดู
ใบไมเปลี่ยนสี [ขึ้นกบัสถานที่ในแตละภูมิภาคของญี่ปุ�น] ถนนแหงน้ีปลูกตนแป�ะกวยไว
ตลอด 2 ขางทางในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีใบของตนแปะกวยจะเปล่ียนเปนสีเหลือง
ทองอรามสวยงาม อิสระทานจะไดถายรูปและชมความงามของใบไมที่เปล่ียนสีพรอม
กับบรรยากาศท่ีแสนโรแมนติกทามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย 



 

 

 นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วดัเซนโซจิ เปนวัดท่ีเกาแกและ
ไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังม ีโคมไฟยักษ 4.5 
เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะได
สนุกกับการเดินเลือกดสิูนคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรานคาขาย
ของท่ีระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจท่ีระลึก 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเปนเกาะ 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิต้ี  ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดัม้ตัวใหม RX-0 
Unicorn  รวมถึงหางสรรพสินคาอควาซิต้ี  หางดังของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะทั้ง
รานคาไมวาจะเปนเส้ือผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มถีึง 13 
โรงดวยกัน จุดเดนของท่ีน่ีอยูที่ช้ัน 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนดิ
ตางๆจากท่ัวประเทศญี่ปุ�นมาไวท่ีน่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถ
มองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน 



 

 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
 ชอปปم�งตอท่ี อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาท่ีมีสาขาอยูทั่ว

ประเทศญี่ปุ�น มีรานค าท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen 
shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเคร่ืองกีฬา และ
ซุปเปอรมารเกต็ขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยาง
ครบครันเต็มท่ี 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
 ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู กรงุเทพฯ 
20.40 น นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) เที่ยวบินท่ี XJ 607 บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่อง 
วันท่ี 6 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

  



 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

30 ต.ค – 04 
พ.ย.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

06-11 
พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

16-21 
พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

20-25 
พฤศจิกายน 62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

29 พ.ย.-04 ธ.ค.
62 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

04-09 ธันวาคม 
62 40,888 40,888 39,888 7,900.- 39,888 

07-12 ธันวาคม 
62 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน 

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 

ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 



 

 

 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กโิล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไมใหเขาประเทศ 


