
 

 

รหัสทัวร B2B1903207 

ทัวรญี่ปุ�น คารุยซาวา ชะ ชะ ชา ปใหมเที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน (TG) 
เที่ยวเต็มวันไมมีอิสระ   พักโตเกียว 2 คืน   วัดนาริตะ   วัดอาซากุสะ 
ภูเขาไฟฟูจิ   โอชิโนะฮัคไก   ชมซากุระ สวนอุเอโนะ   พระใหญ อุชิคุ ไดบุทสึ 
ชอปปم�งชินจูกุ 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) 
(XJ600/ 23.45 – 08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 
ชั้น 3 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ ( XJ) พบเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ600  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถายรูปกับโตเกียว 
สกายทร ี–โอชิโนะฮัคไก- แชออนเซ็น + บุฟเฟ�ต ขาปูยักษ 

08.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 
2 ชม.)  

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตรอัน
เกาแก มีอายุยาวนานมากกวา 1,000 ป (สมัยเฮอัน ชวงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเปน 

เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (XJ600/ 23.45-08.00+1) 
วนัที� �. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วดันาริตะ-วดัอาซากสุะ- โตเกียว สกายทรี  - โอชิโนะฮคัไก -แชอ่อนเซ็น + บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 
วนัที� �  ภเูขาไฟฟจู-ิโกเทมบะ พรีเมียม  เอาท์เลต -พิธีชงชาญี�ปุ่ น - โตเกียว-ช้อปปิ�งชินจกู ุ
วนัที� �. ชมซากรุะ สวนอเุอโนะ-โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี �- อควาซติี �-พระใหญ่ อชุิค ุไดบทุส ึ– อิออน มอลล์ 
วนัที� �. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.) 

ราคาเพยีง 32,900.- 



 

 

1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ไดสรางขึ้นอุทิศแดศาสนาพุทธใหกับเทพเจาฟูดูเมียว
โอะ วัดน้ีถือไดวาเปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากทางดานการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลว
คลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุตางๆ รวมทั้งเรื่องความรัก หนาที่การงาน ชวง
ปลายมีนาตนเมษาทานจะไดชมซากุระสวยๆภายในบริเวณวัดไดอีกดวย 
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจาก

พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ
ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�ง
ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของ
เลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุ�นชื่นชอบ แมกระทั่งองคจักรพรรดิ์
องคปจจุบันยังเคยเสด็จอีกดวย  

  



 

 

 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 ที่มีความสูง 553 เมตร 

 โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามที่สุดอีกจุด
หน่ึง ซึ่งไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวญี่ปุ�นเปนอยางมาก และที่น่ียังมีบอน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผานภูเขาไฟฟูจิลงสู
พื้นเบื้องลางผุดขึ้นเปนตาน้ําและบอน้ําขนาดเล็กใหญมากมาย ซึ่งใชเวลายาวนานถึง 
3-4 ป ซึ่งชาวบานเชื่อกันวาถานําน้ําในบอน้ีมาดื่มนอกจากจะไดความสดชื่นจากการ
ลิ้มรสน้ําอันบริสุทธิ์ ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดวย ที่น่ีทานสามารถ
ซื้อของที่ระลึกจากรานคาที่ต้ังอยูภายในบริเวณน้ีอยางสําราญใจ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
ทานจะไดอิ่มอรอยกบัม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติขาปูพรอม
นํ้าจิ้มรสเด็ด 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 



 

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจ ิ- โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเลต -พิธีชงชาญี่ปุ�น – โตเกียว –  
ชอปปم�งชินจูกุ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776เมตร 

จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสมัผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเปนภูเขา
ไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 

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

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญีปุ่�น น่ันก็คอื การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดย

การชงชาตามแบบญีปุ่�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การจับถวยชา และ
การดืม่ชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานชอปปم�งที่ ยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและ
แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ 
ของเหลาบรรดาแฟช่ันนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานนี้ 
ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคน
ที่ใชบริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มี
ทั้งโรงแรมช้ันนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปน
ยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Big Camera 
และยานบันเทิงยามราตรีที่มรีานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ 



 

 

(Izakaya) 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ– โอไดบะ– ไดเวอรซิตี ้– อควาซิตี ้–  
พระใหญ อุชิคุ ไดบุทสึ – อิออน มอลล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด 

ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ท่ี
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสอง
ขางยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคน
จํานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ (โดย
ปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการ
เปลีย่นแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 



 

 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดที่หางไดเวอรซิตี้  ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 
Unicorn  รวมถึงหางสรรพสินคาอควาซิตี้  หางดังของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะ
ทั้งรานคาไมวาจะเปนเส้ือผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 
โรงดวยกัน จุดเดนของที่น่ีอยูที่ชั้น 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิด
ตางๆจากทั่วประเทศญี่ปุ�นมาไวที่ น่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถ
มองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน 



 

 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เปนพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูก

บันทึกไว โดยหนังสือบันทึกสถิติ โลกกินเนสบุ ค  (Guinness Book of world 
records) เมื่อป ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยุบนกลีบดอกบัวบาน 
น้ําหนักถึง 4,000 ตัน โดยขางใน เปนหองจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา และยังมีหองเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา หองจําลอง
ดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองคเล็กๆประดิษฐานอยูถึง 3400 องค และเปน
ที่เก็บพระไตรปฏกภาษาบาลีอีกดวย ที่สําคัญตรงหนาอกพระพุทธรูป เปนจุดที่
สามารถมองเห็นวิวไดอยางสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียว
สกายทรี ไดอีกดวย (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)  นอกจากจะไดไหวพระ
แลว ชวงปลายมีนาตนเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระไดอยางจุใจอีกดวย (ขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ) 



 

 

 อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาท่ีมีสาขาอยูทั่วประเทศญี่ปุ�น มี
รานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ต
ขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มที ่

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่ พักโรงแรม KICHIJOJI TOKYO REI HOTEL  หรือ

ระดับใกลเคียงกัน 

วันที่ 5 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ601 09.15 -14.05) 

เชา  นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 

09.15 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินที ่XJ601 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

 
อัตราคาบริการ : TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 7 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที ่26-30 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 24,900.- 
วันที ่27-31 มี.ค. 63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 24,900.- 

วันที ่28 มี.ค.- 01 เม.ย.63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 24,900.- 
วันที ่29 มี.ค.- 02 เม.ย.63 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 24,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 

รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 



 

 

 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- 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.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 



 

 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบตัิใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


