
#14133        ทัวร�ญ่ีปุ�น โตเกียว 5 วัน 3
คืน ภูเขาไฟฟ�จ�ชั้น 5 โตเกียวดิสนีย�
แลนด�เต็มวัน บิน XJ (พักออนเซ็น)



 

 

 

 

 

 

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

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 

(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง ลูกค้าสามารถซือ้ทานบนเคร่ืองได้) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 - โกเทมบะ พรี
เมียม เอาท์เล็ตส์ - อาบน า้แร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ น ชื่นชอบ แม้กระทั่งองค์
จกัรพรรดิองค์ปัจจุบนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์ (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ตส์

ที่กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ 
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XJ600/ 23.45-08.00+1) 

วนัที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วดัอาซากุสะ–ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5-โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ตส์-อาบน า้แร่ธรรมชาติ–บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 

วนัที่ 3. กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่ น-โตเกียว-ศาลเจ้าเนซุ-ช้อปปิง้ชินจูกุ-โอไดบะ-อควาซิตี ้

วนัที่ 4. โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวนั (รวมบตัรเข้า) 

วนัที่ 5. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.) 



 

 ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสูง 3,776เมตร จากระดับน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบ
ใกล้ชิด ยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง 
เห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผัสอากาศอันบริสทุธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ช่ือ
ว่ามีสดัส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยงัดบัไม่สนิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับมือ้พิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติขาปูพร้อมน า้จิม้รสเด็ด 

วันที่ 3 
กิจกรรมชงชาแบบญี่ปุ่น - โตเกียว - ศาลเจ้าเนซุ - ช้อปป้ิงชินจูกุ - โอไดบะ - อค
วาซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอธัยาศยั 

 เดินทางสู่โตเกียว  
ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจ้าที่ส าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) ส่ิงก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ภายในศาลเจ้าสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ส าคัญแห่งชาติ ข้างใน
วดัจะมีซุ้มประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต ว่ากันว่าถ้าเราได้เดินลอด
ผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต้ ก็จะท าให้ส่ิงชั่วร้ายถูกขบัไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะได้เจอกับศาลเจ้า
เล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรด้านความรัก เนื่องจากศาลเจ้าแห่งนีม้ีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรัก 

 



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่น

นิสต้า เป็นแหล่งอัปเดตเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้า
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, คอมพิวเตอร์, Notebook, นาฬิกา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์ เช่น
แบรนด์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน 100 เยน (อยู่
ตึกPEPE ชัน้ 8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี ้ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัด
อย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภณัฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี  ้
ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย  และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึง
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี  ้ห้างดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่ว
ประเทศญ่ีปุ่ นมาไ ว้ที่นี่  ส าคัญด้านหน้าของห้างสรรพสิน ค้าสามารถมองเห็นสะพานสาย รุ้งไ ด้อ ย่างชัด เ จน

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โตเกยีวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่ง
แรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น เคร่ืองเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจบัจ่ายเลือกซือ้สินค้าที่ระลึกน่ารัก
ในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีก
มากมายสนุกกับการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 
**กรณีลูกค้าไม่เข้าดิสนีย์แลนด์จะไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ทุกกรณี** 



 

 
 อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั ภายในโตเกียวดิสนีย์แลนด์  

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601  

(ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง ลูกค้าสามารถซือ้ทานบนเคร่ืองได้) 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ  

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

อัตราค่าบริการ : TOKYO DISNEYLAND เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-15 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 18,900.- 
วนัท่ี 18-22 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 18,900.- 
วนัท่ี 26-30 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 18,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 

 

 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 



 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลกูค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้เอาประกนัที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
  



 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  



 

2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิส์ที่ยงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผู้ที่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


