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WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 5D 3N  
โดยสายการบินแอรเ์อเชยีเอ๊กซ์ [XJ] 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 

เมษายน 2566 ราคาเริม่ต้น 39,900.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  

ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบินนาริ

ตะ) (XJ 600 23.05 – 08.00) 

    

2 สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ – 

ชิบะ ซากุระอุคิคุ ไดบุตซึ – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆัง

โทคิโนะคาเนะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ - 

เมนูขาปูยักษ์ 

✈ 🍽 🍽 

 SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN  
หรือเทียบเท่า [♨] 

3 ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชง

ชาญี่ปุ่น – ฟูจิ ชิบะ ซากุระ เฟสติวัล (Pinkmoss) – เมือง

โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

🍽 🍽 อิสระ NEW OTANI INN TOKYO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 เมืองคามาคุระ – วัดโคโทคุอิน – ถนนสายช้อปป้ิง โคมาจิ

โดริ – เมืองโยโกฮาม่า – โยโกฮาม่า ไชน่า ทาวน์ – อิออน 

มอลล์ – นาริตะ 

🍽 อิสระ อิสระ NARITA ASIA HOTEL หรอื

เทียบเท่า 

5 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณ

ภูมิ)  (XJ 601 09.15 – 14.35) 

✈    
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนารติะ) (XJ 600 23.50 – 08.00) 

20.00 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์

เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนารติะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600  

(มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันท่ีสอง สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ – ชิบะ ซากุระอุคิคุ ไดบุตซึ – 

เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ - 

เมนูขาปูยักษ์ 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้นําอาหาร

สด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรบัได้] 

 เดินทางสู่ อิบาระกิ น าท่านชม พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 

1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยู่บนกลีบดอกบัวบาน น้าหนักถึง 4,000 ตัน โดยข้างใน เป็นห้องจัดแสดง

ถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังมีห้องเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

ห้องจ าลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองค าองค์เล็ก ๆ ประดิษฐานอยู่ถึง 3,400 องค์ และเป็นท่ีเก็บ

พระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกด้วย ท่ีส าคัญตรงหน้าอกพระพุทธรูปเป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นวิวได้อย่าง

สวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรีได้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้า

พระพุทธรูปด้านใน) **นอกจากจะได้ไหว้พระแล้วช่วงปลายเมษาถึงกลางพฤษภาคม ที่นี่ก็สามารถ

ชมชิบะซากุระได้อย่างจุใจอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)** 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 1) 
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 เดินทางสู่ คาวาโกเอะ (Kawagoe) ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติลเอโดะ เพราะมีบรรยากาศท่ีมีความ

เป็นเมืองเก่าท่ีได้กลิ่นอายโบราณท าให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนยุค ได้ซึมซับบรรยากาศของโกดังเก่า ท่ีเรียง

รายกันยาวตลอดระยะทางกว่า 700 เมตร ในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีเก็บกักเสบียงอาหารเพ่ือส่งไปให้เมือง

เอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกไม่ว่าจะ

เป็นร้านขนมท่ีท าจากมันหวานสีเหลืองและสีม่วงอันเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือของเมืองน้ี  สถานท่ีท่องเท่ียว

อันมีช่ือเสียงของเมืองคาวาโกเอะ 

 

 น าชม หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (Toki no kane) สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะเป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูก

สร้างขึ้นมาต้ังแต่ในสมัยเอโดะสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ตีบอกเวลาในสมัยอดีต และในช่วงปี ค.ศ 1893 หอระฆัง

น้ีถูกไฟไหม้จึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เราได้ชมกันในปัจจุบัน ใน 1 วันระฆังน้ีจะถูกตีบอกเวลาถึง 5 คร้ัง

เหมือนในอดีตคือในเวลา 6.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 18.00 น. เราสามารถแวะเข้าไปชมศาลเจ้า

ขนาดเล็กในหอระฆังได้ไม่มีค่าใช้จ่าย 



GQ2NRT-TG024 -- BEAUTIFUL TOKYO NIKKO SAKURA 6D 4N  

 

 น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮิคาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ในของญี่ปุ่น ช่ือเสียงเกี่ยวกับมาขอเรื่อง

ความรัก ผู้คนจึงนิยมมาขอเรื่องความรักกันเป็นจ านวนมาก ภายในศาลเจ้ายังมีสิ่งท่ีแปลกตาให้ได้ชมกัน 

ไม่ว่าจะเป็นเซียมซีรูปปลาท่ีท านายเรื่องความรักโดยเฉพาะ รวมถึงซุ้มแขวนไม้อธิฐาน ล าธารศักสิทธิ์

ส าหรับขจัดสิ่งไม่ดี ซุ้มกระดิ่งลมส าหรับฤดูร้อน ต้นไม้ศักสิทธิ์ท่ีคู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพ่ือให้ความ

รักยืนยาว เสาโทริอิหินอายุหลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอันใหญ่ยักษ์รวมถึงเครื่องราง ท่ีเสริมเรื่อง

ต่าง ๆ อีกมากมาย 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) **เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พรอ้มน้าจ้ิมรส

เด็ด** 

 

ที่พัก SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – ฟูจิ ชิบะ 

ซากุระ เฟสติวัล (Pinkmoss) – เมืองโตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 น าท่านสู่  ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จาก

ระดับน้าทะเล ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ  “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพ

ภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังห้ากระจายอยู่

โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีได้ช่ือว่ามีสัดส่วน

สวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟท่ียังดับไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิ

และเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วง

ฤดูหนาว 
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 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสร้างเป็น

หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อน้า 8 บ่อในโอชิโนะ ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบ

คาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ีแห้งขอดไปเมื่อ 200 -

300 ปีท่ีผ่านมา บ่อน้าท้ัง 8 น้ีเป็นน้าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ ๆ ภูเขา

ไฟฟูจิผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น้าใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหน่ึงนักท่องเท่ียว

สามารถดื่มน้าเย็นจากแหล่งน้าได้โดยตรง นอกจากน้ียังมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก บางร้านยัง

ขายมันเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ้ บนเตาเล็ก ๆ กลางแจ้งส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย 

 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น น่ันก็คือ กิจกรรมการชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญี่ปุ่นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่ มชา ทุกขั้นตอนน้ันล้วนมี

ขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่าน

เองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 4) 

 น าท่านชม เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ เฟสติวัล (Pinkmoss) ท่ีคาวากุจิโกะ เมืองแห่งภูเขาไฟฟูจิ จังหวัด

ยามะนาชิ เป็นเทศกาลหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงมาก และสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจะสามารถเห็นของภูเขาไฟฟูจิ 

และดอกชิบะซากุระหรือดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ถึง จุดเด่นของเทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ 

ท่ีคาวากูจิโกะ ก็คือทิวทัศน์อันวิเศษของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น พร้อม ๆ กับดอกชิบะซากุระสี

ชมพูสวยหวานกว่า 700,000 ดอก ท่ีถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไม้แล้ว ในงานยังมีจุด

ขายอาหารและของหวานเมนูพิเศษท่ีท าขึ้นในช่วงน้ีโดยเฉพาะอีกด้วย [สถานทีชมอาจจะมีการเปลียน

แปลงขึนอยู่กับสภาพอากาศ] 
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 น าท่านช้อปป้ิงท่ี ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง

โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟช่ันเก๋ ๆ เท่ห์ ๆ ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือน

ศูนย์กลางของของย่านน้ี ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 

ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งน้ี ทางด้านตะวันตกย่านน้ีท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีท้ังโรงแรม

ช้ันน า และในส่วนทางด้านตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, 

ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมีร้านอาหารเยอะแยะ

มากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

วันท่ีสี ่ เมืองคามาคุระ – วัดโคโทคุอิน – ถนนสายช้อปปิ้ ง โคมาจิโดร ิ– เมืองโยโกฮาม่า – โยโก

ฮาม่า ไชน่า ทาวน์ – อิออน มอลล ์– นารติะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

 น าท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองคามาคุระ เป็นเมืองชายฝ่ังเล็ก ๆ ในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ท่ีดึงดูด

เหล่านักท่องเท่ียวให้แวะมาเย่ียมเยียน ถูกขนานนามให้เป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวันออก” เพราะว่ามีท้ัง

วัดและศาลเจ้าอันเก่าแก่ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์มากมาย น าท่านสักการะ “หลวงพ่อโต” 

(Daibutsu) แห่งวัดโคโตคุอิน (Kotokuin Temple) เป็นรูปหล่อโลหะท่ีสูง 13.35 เมตรต้ังอยู่กลางลาน

วัด ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น 
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 น าท่านช้อปป้ิง ถนนโคมะชิ โดริ (Komachi Dori Street) ย่านเมืองเก่าคามาคูระ นับเป็นแหล่งช็อปป้ิง

ท่ีได้ความนิยมมากท่ีสุดของเมืองคามาคุระ มีซุ้มประตูแบบญี่ปุ่นสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณ์ทางเข้าของถนน

โคมะชิ โดริ ซึ่งเป็นแหล่งช็อปป้ิงท่ีมีเสน่ห์สินค้ามีความน่าสนใจและมีสไตล์เฉพาะตัว อีกท้ังยังมี

ร้านอาหารท้องถิ่นและขนมแบบดั้งเดิมเลิศรสกว่า 250 ร้าน เช่น สินค้าหัตถกรรม เคร่ืองป้ันดินเผา บูติก

คาเฟ่ แฟนซีคาเฟ่ ของหวานสไตล์ญี่ปุ่นร้านขายของท่ีระลึกท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะเมืองน้ี ให้ท่านได้เลือก

ชิมเลือกช็อปกันอย่างจุใจ โดยหากต้องการสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นอย่างแท้จริงยังสามารถเช่าหรือซื้อชุด

กิโมโนสาเดินกันชิล ๆ หรือแม้กระท่ังเท่ียวชมไปตามถนนท่ามกลางบรรยากาศเมืองโบราณด้วยรถลาก

อีกด้วย 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 น าท่านสู่ เมืองโยโกฮาม่า ชม โยโกฮาม่า ไชน่าทาวน์ (Yokohama Chinatown) ย่านท่ีผสมผสาน 

ความเป็นญี่ปุ่นกันอย่างลงตัว อาคารบ้านเรือนท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบจีน มีความเป็นระเบียบและมีโคม

ไฟสีแดงประดับอยู่ตามถนนอย่างสวยมาก ภายในย่านน้ีมีร้านอาหารมากมายให้ทุกท่านได้เลือกลองชิม

ความอร่อยตลอดสองฝ่ังข้างทาง ซึ่งอาหารยอดนิยมในย่านน้ีจะเป็นฮะเก๋าร้อน ๆ นอกจากอาหารแล้ว ยัง

มีร้านขายของท่ีระลึกหลายร้านขาย Magnet , รูปภาพ , กระเป๋า , ร่ม และของฝากอ่ืน ๆอีกมากมาย 
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 น าท่านช้อปป้ิง ห้างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall) ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ 

เพียบพร้อมไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น Muji, Sanrio Store, ร้าน100เยน (100 Yen Shop) 

,ร้านขายยาและเคร่ืองส าอางค์ Matsumoto Kiyoshi, เกมส์เซ็นเตอร์, ร้านหนังสือ, ร้านรองเท้า ฯลฯ และ

ยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ท่ีรวมของสด ของแห้ง อีกมากมายให้ท่านได้ซื้อติดมือ

ก่อนขึ้นเคร่ืองกลับสู่กรุงเทพฯ 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

ที่พัก NARITA ASIA HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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อัตราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบินแอรเ์อเชยี เอ๊กซ์ (XJ) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กไม่ใช้

เตียง พักเดี่ยว 
ราคาไม่รวม

ต๋ัว 

13 เม.ย. – 17 เม.ย. 66 46,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 

14 เม.ย. – 18 เม.ย. 66 46,900.- 43,900.- 8,900.- 33,900.- 

19 เม.ย. – 23 เม.ย. 66 39,900.- 36,900.- 8,900.- 26,900.- 

21 เม.ย. – 25 เม.ย. 66 39,900.- 36,900.- 8,900.- 26,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

วันที่ห้า โตเกียว (สนามบินนารติะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (XJ 601 09.15 – 14.35) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนารติะ 

 น าทุกท่านท าการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ601  

(มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

14.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันทั้งคณะ   ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีน่ัง จาก ช้ันประหยัด (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บเพ่ิมเติมก่อนออกตั๋ว

โดยสาร  

- การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพ่ือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในช้ันเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 
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-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าที่บรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพ่ิมเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบี้ยประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพ่ิม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึ่งต้องชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพ่ิมเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บรกิาร 

 

เงื่อนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ส ารองท่ีน่ัง เมื่อมีการช าระมัดจ า เท่าน้ัน 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทั้ง

ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ

มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่าน้ัน นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เน่ืองจาก เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางน้ันๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพ่ือเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือท า

เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเพ่ือการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนน้ัน เน่ืองจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีน่ังบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองท่ีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่รษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
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4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่า 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ

เลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม
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อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 


