
#15879 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา โตเกียว 6 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ วัดอาซากุสะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา โตเกียว อิออนมอลล ทะเลสาบฮามานะ อุทยานแหงชาติฮาโก
เน ลองเรือโจรสลัด หุบเขาโอวาคุดานิ หมูบานโอชิโนะฮักไก โออิชิปารค ชินจูกุ
ตลาดปลาสึกิจิ หางไดเวอรซิตี้



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - กิฟุ - อิออนมอลลกิฟุ    Hotel Koyo หรือเทียบเทา

3 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน - ลองเรือโจร
สลัดทะเลสาบอาชิ - หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ - ออนเซ็น   

Fujinobou Kaen Hotel
หรือเทียบเทา

4 พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - สวนโออิชิพารค -
โตเกียว - ยานชินจูกุ - Laox Duty Free   

Hedistar Hotel Narita or
Marroad International
Hotel Narita หรือเทียบเทา

5 โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียวสกายทรี
- ตลาดสึคิจิ - โอไดบะ - ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา - ทาอากาศยานนาริ
ตะ

   -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,500

23 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,500

28 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,500

30 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63 ฿25,888 ฿25,888 ฿25,888 ฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - กิฟุ - อิออนมอลลกิ
ฟุ

กําหนดการทั้งหมด

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

       หมายเหตุ: กรุปเดินทาง 28ต.ค.-2พ.ย.และ 30ต.ค.-4พ.ย. ไฟลทขาไป XJ607 02.15-09.40 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

23.55 น. นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญ่ีป ุนโดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียว
บินท่ี XJ638 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

หมายเหตุ: กรุปเดินทาง 28ต.ค.-2พ.ย.และ 30ต.ค.-4พ.ย. ไฟลทขาไป XJ607 02.15-09.40 น.

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.45 น. เดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และ
ยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18
เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน
กับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา กัสโช

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

้ ่ ้ ่ ้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน - ลองเรือ
โจรสลัดทะเลสาบอาชิ - หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ - ออนเซ็น

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา สําคัญ!!! ประเทศ
ญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู จังหวัดกิฟุ ตั้งอยูในภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชูใจกลางประเทศญ่ีป ุน ขึ้นชื่อวาเป็นเมืองแหงสายน้ําจึงมีภูมิ
ทัศน ท่ีสวยงามจากธรรมชาติเดินทางสู หาง Aeon Mall อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี Hotel Koyo หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ชิราคาวาโกะ

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

กิฟุ

อิออนมอลลกิฟุ

 บาย

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตั้งอยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  Hotel Koyo หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสูทะเลสาบฮามานะ สถานท่ีทองเท่ียวชื่อดังของเมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอกะ หรือท่ี
รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวาทะเลสาบปลาไหล เน่ืองจากทะเลสาบแหงน้ีเป็นแหลงชุกชุมของปลาไหลจํานวนมากมาย เป็นบริเวณท่ีจับ
ปลาไหลไดมากเป็นอันดับตนๆของญ่ีป ุน ความสวยงามของทะเลสาบฮามานะเป็นจุดดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวไดเป็นจํานวน
มากแหงหน่ึง

นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม โดยเป็นสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-
ฮาโกเน-อิสึท่ีผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลากสีสันท่ีเบงบานตลอดท้ังปี ทิวทัศน ท่ี
สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหลงน้ําพุรอน
ท่ีแปลกไปกวานั้นคือ มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง 17 แหง

บาย

อาหารกลางวัน BBQ Yakiniku บุฟเฟต

นําทาน ลองเรือโจรสลัด ท่ีทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัส
กับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

หมายเหตุ: กรณีสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยหรือเรือหยุดใหบริการทางบริษัทขอปรับเปล่ียนเท่ียวศาลเจาฮาโกเนแทน

นําทานเดินทางสู หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบอน้ําแรกํามะถันท่ีสามารถตมไขใหสุกดวยอุณหภูมิ 97 องศา
เซลเซียส ใหทานไดลองชิมไขดํา ท่ีเชื่อกันวาเมื่อกินไขดํา 1 ฟอง จะทําใหมีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระใหทานไดเลือกชมและซ้ือ
สินคาพ้ืนเมืองท่ีขึ้นชื่อมากมาย อาทิ สบูดํา, แชมพูดํา,โฟมลางหนาดํา ซ่ึงลวนเป็นผลิตภัณฑจากกํามะถันท่ีคนญ่ีป ุนเชื่อวาบํารุง
ผิวพรรณและเสนผมใหดีรวมท้ัง คิตตี้ไขดํา

หมายเหตุ: กรณีทางขึ้นปิด ไมสามารถขึ้นได หรือการจราจรติดจัดบริษัทขอปรับเปล่ียนไปเท่ียวโกเท็มบะเอาทเลทหรือสวน
สันติภาพเฮวะโคเอนแทน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพักออนเซ็น ยานภูเขาไฟฟูจิ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตขาปูยักษไมอ้ัน!!! หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ําแรออน
เซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง ระบบการ
หมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยตางๆ และชวยผอนคลายความตึงเครียดไดอยางดี พรอมท้ังบํารุงผิวพรรณ
ใหเปลงปล่ัง

พักท่ี Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ

วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นแหลงเพาะพันธุปลาไหลท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นอูน้ําท่ีสําคัญในการผลิตปลาไหลสู
ตลาดประเทศ เน่ืองจากชาวญ่ีป ุนชอบทานปลาไหลมาก

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ ทําใหมีทัศนียภาพ วิว ทิวทัศนงดงาม ราวกับภาพวาด ซ่ึงจะมองเห็น
ไดจากสองขางทาง ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ มองเห็นความใสของน้ําในทะเลสาบ ท่ีสําคัญ
มีภูเขาไฟฟูจิ ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง สามารถลองเรือโจรสลัดเพ่ือชมวิวธรรมชาติบนทอง
ทะเลสาบได

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู BBQ Yakiniku



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - หมูบานโอชิโนะฮัคไค - สวนโออิชิ
พารค - โตเกียว - ยานชินจูกุ - Laox Duty Free

หมายเหตุ: กรณีสภาพอากาศไมเอ้ืออํานวยหรือเรือหยุดใหบริการทางบริษัทขอปรับเปล่ียนเท่ียวศาลเจาฮาโกเนแทน

กรณีทางขึ้นปิด ไมสามารถขึ้นได หรือการจราจรติดจัดบริษัทขอปรับเปล่ียนไปเท่ียวโกเท็มบะเอาทเลทหรือสวนสันติภาพเฮ
วะโคเอนแทน

 เที่ยง

ลองเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ

หุบเขาไขดําโอวาคุดานิ

 บาย

ลองเรือโจรสลัดชมบรรยากาศทะเลสาบอาชิอันงดงาม โดยเสนทางการเดินเรือจะว่ิงวน
เป็นวงกลมในทะเลสาบอาชิคือ Togendai - Motohakone-ko – Hakonemachi โดย
เรือจะว่ิงวนเป็นรอบ ใชเวลาประมาณรอบละ 10 นาที ทะเลสาบท่ีกอตัวจากลาวาของ
ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ทานจะไดสัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบ
ท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เป็นภูเขาไฟในญ่ีป ุนท่ียังคุกรุนอยู เกิดขึ้นเมื่อราว 3000 ปีกอน อันเป็นผลมาจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน มีชองลมกํามะถันและน้ําพุรอนในฮาโกเน และมีบอน้ําแร
กํามะถันท่ีสามารถตมไขใหสุกได ซ่ึงมีจุดเดนอยูท่ีไขท่ีตมท่ีน่ีจะกลายเป็นสีดํา เชื่อวากิน
ไข 1 ฟองจะอายุยืน 7 ปี

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู พิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีป ุน และสาธิตวิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันได ใหทานเลือกซ้ือสินคาราคาพิเศษ เชนโฟม
ลางหนาถานหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมตางๆเป็นตน

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก เป็นหมูบานท่ีตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake
Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังไดรับเลือกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบอน้ําใสๆ รวมกันกวา 8 บอ
เป็นน้ําท่ี เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ปี

นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค (Oishi Park) จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหน่ึง ตั้งอยูทางเหนือริมฝ่ังทะเลสาบคาวา
กุจิโกะ ในวันท่ีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอดปีสวนแหงน้ีจะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกัน



ไป อาทิ ในชวงปลายเดือนเมษายนจะมีซากุระ เดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือน
กรกฎาคม จะเป็นชวงท่ีมีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

นําทานเขาสู โตเกียว เมืองหลวง นําทานไป ชอปป้ิงยานชินจูกุและ Laox Shinjuku แหลงชอปป้ิงขนาดใหญใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตาเป็นแหลงอัพเดทเทรนดและเป็นยานความเจริญอันดับ
หน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ใหทานเลือกชมและซ้ือสินคามากมาย ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Hedistar Hotel Narita or Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเทา

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

สวนโออิชิพารค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

สวนโออิชิพารค ตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองขาม
ทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว
ชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

โตเกียว บาย

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก



วันท่ี 5 โตเกียว - วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ) - ถนนนาคามิเสะ - โตเกียว
สกายทรี - ตลาดสึคิจิ - โอไดบะ - ไดเวอรซิตี้ โตเกียว พลาซา -
ทาอากาศยานนาริตะ

 หมายเหตุ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ยานชินจูกุ

Laox Duty Free

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

รานคาปลอดภาษีท่ีมีชื่อเสียงและมีสินคาจําหนายหลากหลายท่ีสุดรานหน่ึง และมีสาขา
มากมายในประเทศญ่ีป ุน โดยเฉพาะในแหลงทองเท่ียวสุดฮิตของเหลาชาวตางชาติ มี
ตั้งแต เครื่องใชไฟฟา คอมพิวเตอร กลองถายรูปรุนตาง ๆ อุปกรณไฟฟาสําหรับเสริม
ความงาม เครื่องสําอางและยา นอกจากน้ียังสามารถซ้ือขนมของฝากและสินคาของท่ี
ระลึกสไตลญ่ีป ุนไดท่ีน่ีดวย

 คํ่า  Hedistar Hotel Narita or Marroad International Hotel Narita หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู โตเกียว เมืองหลวง เดินทางสู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค เจาแม
กวนอิมทองคําท่ีเป็นทองสัมฤทธิ ์มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในภูมิภาคคันโต และมีผูคนนิยมมาก
ราบไหวขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดท้ังปี ถายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟาคํารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ
ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญท่ีสุดในโลก

นําทานถายรูปคูกับหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนดมารคใหมของมหานครโตเกียว ท่ี
ทานสามารถถายรูปไดงดงามจากบริเวณใกลกับวัดอาซากุซะ สําหรับโตเกียวสกายที เปิด ใหบริการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม
2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมปเกาคือหอคอยแคนตันทาวนเวอรท่ีนครกวางโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร ใน
นครโทรอนโตของแคนาดา เดินทางสู ตลาดปลาสึกิจิ ตลาดปลาใจกลางโตเกียว

บาย

อาหารมื้อกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางไป โอไดบะ ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ใหทานไดชอปป้ิงสินคาหลากหลายชนิดท่ีหางได
เวอรซิตี้ ซ่ึงภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมายและใหทานถายรูปกับกันด้ัมตัวใหม RX-0 Unicorn ขนาดเทา
ของจริงโดยสรางขึ้นมาตามอัตราสวน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําใหมีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปิดตัว
เป็นทางการในวันท่ี 24 กันยายน 2560 ถายรูปตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเดินทางสู สนามบินนาริตะ

ค่ํา

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

20.40 น. เหินฟาสู ทาอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบิน Air Asia X เท่ียวบินท่ี XJ607 01.20+1 (คาทัวรไมรวมคา
อาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)



โตเกียว

วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)

ถนนนาคามิเสะ

โตเกียวสกายทรี

ตลาดสึคิจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กรุงโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุน โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ ซ่ึงแปลวาปาก
แมน้ํา เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนในปี 1868 ก็ถูกเปล่ียนชื่อเป็นโตเกียว ซ่ึงแปล
วาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะเน่ืองจากตั้ง
อยูในยานอาซากุสะน่ันเอง เป็นวัดในศาสนาพุทธ สัญลักษณของวัดน้ีท่ีคนนิยมมาถาย
รูปกันก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

เป็นถนนคนเดินท่ีอยูติดกับวัดอาซากุสะ วัดเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ถนนเสนน้ีมี
รานคามากมายตลอดความยาวท้ัง 250 เมตร ไมนับรานคาท่ีอยูในซอยแยกยอยไปอีก
ทําใหตลอดท้ังปีจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมาหาซ้ือของฝากอยางไมขาดสาย

เป็นหอท่ีเพ่ิงสรางขึ้นมาใหมและยังเป็นเหมือนแลนดมารคของโตเกียว ตั้งอยูใจกลางของ
Sumida City Ward ไมไกลจาก วัดอาซากุสะ มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็น
แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ รวมท้ังมีอควอเรียมอยูในนั้น

เป็นชื่อตลาดปลา แตตลาดน้ีขายผักผลไมและของสดอ่ืนๆ ดวย เป็นตลาดท่ีอยูใจกลาง
เมืองโตเกียวและชื่อดังท่ีสุด ซ่ึงมีปลาสดมากกวา 2,000 ตันตอวันผานเขามา ซ่ึงตลาด
ปลาสดชื่อดังของโตเกียวแหงน้ี ไดมีการยายไปยังตลาดปลาแหงใหมชื่อ “โทโยสุ”
(Toyosu) ซ่ึงตั้งอยูบนเกาะโอไดบะ (Odaiba) โดยตลาดแหงเดิมไดถูกปิดตัวไปในวันท่ี 6
ตุลาคม 2018 และท่ีใหมไดเปิดใหบริการอยางเป็นทางการวันแรกในวันท่ี 11 ตุลาคม
2018 ถึงแมจะยายตลาดไป แตท่ีน่ีก็มีสินคาของขายมากมายท่ีนาสนใจยังคงอยู

โอไดบะ บาย

เป็นเกาะถมท่ีสรางขึ้นมาจากการถมทะเล ซ่ึงเป็นหน่ึงใจจุดสนใจทางดานการคาโดย
เฉพาะของสินคา Electronic และ Modern Culture



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ไดเวอรซิต้ี โตเกียว พลาซา

ทาอากาศยานนาริตะ

เป็นหางดังอีกหางหน่ึง ท่ีอยูบนเกาะ โอไดบะ จุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันด้ัม ขนาด
เทาของจริง ซ่ึงมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับคอกันด้ัม อยางกันด้ัม
คาเฟ (Gundam Cafe) และถาอยากเขาไปดูนิทรรศกาลกันด้ัม ก็ตองไปท่ี กันด้ัมฟรอนท
(Gundam Front) ซ่ึงอยูในบริเวณหาง

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

 กิจกรรม เชา

01.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับ
รวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 4ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
 



การชําระเงิน
ชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน ในวันเวลาทําการ

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขา
เมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได การอัพเกรดท่ีน่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ี
น่ังBusiness/Premium ตั๋วกรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **กรณีทานมีความประสงคจะ
ซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**

- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท (คาทัวรไมรวม
การประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับ
ผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจาก
บริษัท ประกันท่ัวไป

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปท่ีสนามบินดอนเมืองขาไป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2.สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3.ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4.กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

่ ่ ่ ่ ้



 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

 และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น


