
#11736 ทัวรญ่ีปุน โตเกียว 4 วัน 2 คืน วัดอาซากุสะ ชมวัด
พระใหญ USHIKU DAIBUSU บิน XW
ทัวรญี่ปุน โตเกียว วัดอาซากุสะ โอไดบะ ยานชินจุกุ วัดพระใหญ USHIKU
DAIBUSU JTC DUTY FREE AMI PREMIUM OUTLET AEON TOWN



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานนาริตะ - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิ
เซะ - โอไดบะ - กันดัม้ ฟรอนท โตเกียว - ยานชินจูกุ   

RELIEF
HANEDA
HOTEL หรือเทียบ
เทา 

3 JTC DUTY FREE - อุชิคุ ไดบุทสึ - อามิ พรีเม่ียม เอาทเลต - อิออนนาริตะ   
ASIA HOTEL
NARITA หรือเทียบ
เทา

4 ทาอากาศยานนาริตะ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 ฿13,987 ฿13,987 ฿13,987 ฿8,000

10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ถนน
นาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - โอไดบะ - กันด้ัม ฟรอนท
โตเกียว - ยานชินจูกุ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

23.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวาง มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน NOKSCOOT ประตู 5

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

02.20 น. ออกเดินทางสู โตเกียว ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW 102

10.25 น. ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชัว่โมง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน SET BOX

นําทานเท่ียวชม วัดอาซากุสะ วัดท่ีเกาแกท่ีสุด ในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา
นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด
และยังสามารถเลือกซ้ือเครื่องรางของขลัง ได ภายในวัด ฯลฯ

นําทานเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปป้ิงท่ีม ีชื่อเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมาย ไมวาจะเป็นเครื่องราง
ของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญ่ีป ุน มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกัน เพ่ือลิม้ลองกับรสชาติสุดแสน
อรอย

นําทานเดินทางสู ยานโอไดบะ เป็นเกาะจําลองขนาดใหญซ่ึงสรางขึน้จากการถมทะเลบริเวณอาวโตเกียว เติบโตขึน้อยาง
รวดเร็วในฐานะเขตทาเรือ จนถึงชวงทศวรรษท่ี 1990 โอะไดบะไดกลายเป็นยานการคา ยานพักอาศัย และนันทนาการท่ีใหญโต
แหงหน่ึง

้



นําชม Unicorn Gundam หุนกันดัม้ตัวใหมเป็นรุน RX-0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุนสีขาว-แดง มี
ความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกวาหุนตัวเดิมถึง 6 เมตร

นําทานสู ยานชินจุกุ แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี RELIEF HANEDA HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนาริตะ เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน บนรถโดยสาร เมนู SET BOX

วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ

ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ

โอไดบะ

กันดั้ม ฟรอนท โตเกียว

 บาย

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตัง้
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดิน อยูติดกับวัดอาซากุสะวัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน และมีรานคา
มากมายตลอดความยาวทัง้ 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก ทําให
ตลอดทัง้ปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึน้มาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture

สามารถเขาไปชมไดฟรี ตัง้อยูใกลๆกับหาง Diver City Tokyo นอกจากหุนกันดัม้แลว
จะมีอีกหลายโซนสําหรับแฟนคลับกันดัม้โดยเฉพาะ ไมวาจะเป็น Museum Space,
Experiece Field , DOME-G เป็นตน โดยมีคาใชจายในการเขาชม นอกจากน้ียังมี
Gundam Official Shop และ Guadam Cafe อีกดวย เปิดตัง้แต 10.00-20.00 น



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 JTC DUTY FREE - อุชิคุ ไดบุทสึ - อามิ พรีเม่ียม เอาทเลต -
อิออนนาริตะ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชัว่โมง

ยานชินจูกุ
แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชัน่เกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดา
แฟชัน่นิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานี
ท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
อยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  RELIEF HANEDA HOTEL หรือเทียบเทา 

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ณ JTC DUTY FREE

นําทานเดินทางสู USHIKU DAIBUTSU (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)ซ่ึงเป็นรูปป้ันพระพุทธรูปท่ีใหญท่ีสุดในโลก ท่ีทําจาก
ทองบรอนซ มีความสูง 120 เมตร (390 ฟุต)รูปป้ันพระพุทธรูปท่ีใหญท่ีสุดในโลก ท่ีทําจากทองบรอนซ

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู AMI PREMIUM OUTLET หางสรรพสินคาเอาทเล็ทไดเปิดใหม ณ อามิ ตัง้แตเดือนกรกฏาคม ค.ศ.
2009 ซ่ึงมี 100 รานคาของแบรนดท่ีมีคุณภาพ จากทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ ท่ีจะทําใหทานพอใจและมีความสุขไปกับ
การชอปป้ิงสินคา

นําทานเดินทางสู อิออน ทาวน หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่
อาหารสดใหม

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี ASIA HOTEL NARITA หรือเทียบเทา

JTC DUTY FREE
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ทาอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

USHIKU DAIBUTSU (ไมรวมคาขึน้ลิฟท)

อุชิคุ ไดบุทสึ
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกินเนสบุคดวยความสูง
120 เมตร นักทองเท่ียวสามารถเขาไปภายในองคพระพุทธรูปและขึน้ลิฟทท่ีมีความสูง 85
เมตรไปยังสวนหนาอกขององคพระได นอกจากน้ี ภายในสวนก็เต็มไปดวยทุงดอกไมท่ี
บานตามแตละฤดูกาลทัง้สี่และสวนแบบนิกายโจโด และยังมีสวนสัตวเล็กๆ ท่ีเลีย้ง
กระรอกกับกระตายใหว่ิงเลนอยางอิสระ

อามิ พรีเมี่ยม เอาทเลต

อิออนนาริตะ

 บาย

เป็นพรีเมียมเอาทเล็ทท่ีใกลกรุงโตเกียวมากท่ีสุด และสะดวกตอการเดินทางดวยรถยนต
ซ่ึงใชเวลาประมาณ 45 นาทีจากสนามบินนาริตะ แหลงทองเท่ียวท่ีอยูใกลๆ ก็มีสวนไครา
คุเอนในเมืองมิโตะซ่ึงเป็นหน่ึงในสวนชื่อดัง 3 แหงของญ่ีป ุน นอกจากน้ีก็ยังมีพระพุทธ
รูปอุชิคุไดบุตสึซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกซ่ึงไดรับการบันทึกอยูในกิน
เนสบุค และยังมีเมืองซึคุบะซ่ึงมีภูเขาซึคุบะและมีชื่อเสียงในฐานะท่ีเป็นเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตัง้อยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชัน่ อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  ASIA HOTEL NARITA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร

นําทานเดินทางสู สนามบิน

บาย

13.55 น. ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW 101

ค่ํา

18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

 บาย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนาริตะ
เป็นทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญ่ีป ุน และเป็นจุดเชื่อมตอของการเดินทาง
ระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา ตัง้อยูท่ีเมืองนาริตะ สามารถรองรับผูโดยสารท่ีเดินทางไป
มาโตเกียว โยโกฮามา และจังหวัดใกลเคียงไดกวา 35 ลานคนตอปี และเป็นสนามบินท่ี
รองรับเท่ียวบินสําหรับผูโดยสารมากเป็นอันดับ 2 ของญ่ีป ุน (รองจากสนามบินฮาเนดะ
โตเกียว) โดยสามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา 65 สายการบิน

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทัง้หมดหรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 15 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

6.ภูมิอากาศและเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญ
เป็นสําคัญ

7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปล่ียนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ

การชําระเงิน
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึน้ไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาวบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาทัวร

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ) 

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ ภายใน 30 วัน(ในวันเวลาทําการ)กอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) 
 

อัตรานี้รวม:
1.คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ          

2.คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ         

4.คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ

5.คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ         

6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี

7.คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.        

8.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
1.ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)

2.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิม

3.คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)

4.คาทําวีซาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย)

5.คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระท่ีสนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)

6.คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ



วีซา
หนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

หมายเหตุ
จอยแลนด หักคาตัว๋ 7,000 บาท

***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนไดโดยไมตองแจงลวงหนา**

เงื่อนไขหองพัก : 

1. โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟิรม 100% ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบ
นัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอยูในระดับเดียวกัน

2. โรงแรมในประเทศญ่ีป ุน หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังน้ัน
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเป็น 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเด่ียว (พัก 1 ทาน)

3. บางโรงแรมในประเทศญ่ีป ุน ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีท่ีหองพักแบบเตียงคูโรงแรมน้ันเต็ม (TWIN)
ทางบริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน

4. กรณีโรงแรมท่ีเขาพักในประเทศญ่ีป ุน ไมมีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นท่ีอยู
บริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรท่ีระบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทาน้ัน)

ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการท่ีสนามบินดอนเมืองเทาน้ัน กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะ
ทําการสํารองตัว๋เครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองน้ัน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใช
จายในสวนน้ีท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป Final
100% กอนท่ีจะสํารองตัว๋เครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆ

* ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุท่ีน่ัง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกท่ีน่ังโดยระบบสายการบิน * 
การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงไดแตจะทําการ Request ใหได
เทาน้ัน งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญ่ีป ุนจากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอก
ประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศญ่ีป ุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ทุก
กรณีผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศญ่ีป ุนเรียกเก็บผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง
หรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบินทัง้น้ีแลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

       เงื่อนไขการเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง

1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ไม
นอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครัง้เทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปล่ียนไดเพียง 1 ครัง้เทาน้ัน หากแจงหลังจากน้ี ผูเดินทางควรหาผูเดิน
ทางทานใหมมาแทนผูท่ีไมสามารถเดินทางได

3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี

4. กรณีแจงเปล่ียนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตัว๋โดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตัว๋โดยสารเพ่ิมดวยตนเองจากคาทัวร
ท่ีชําระมาแลว ณ วันท่ีตองการเปล่ียนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน 

ขอควรทราบ

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วันไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

่ ่ ่ ่ ่



ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให       

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจา
หนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว  
 ไสกรอก ฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครัง้ 
 

 
 
 
 

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมา
แลว 

2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําทัง้หมดของคาบริการท่ีชําระมาแลว

2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของคาบริการท่ีชําระมาแลว 

เน่ืองจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียวลวงหนา เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบินโดยสาร การจอง
โรงแรมท่ีพัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เป็นตน

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือเป็นเท่ียวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี 
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น. 

วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชัน่อ่ืนๆตามชองทางของบริษัทได

4.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียว จองเดินทางนอยกวา 30 ทาน 


