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เยือนญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตยอ์ทุยั  ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์ังท่ี โกเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต

ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ข้ึนหบุเขาโอวาคุดานิชิมไข่ด า 

ชมความงามใบไมเ้ปล่ียนสี ณ อโุมงคใ์บเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร 

ขอพรจาก เจา้แมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ อิสระชอ้ปป้ิง 

โอไดบะ +ชอ้ปป้ิงยา่นดังท่ีชินจูก ุ

 
 
 

 
 

 
 

พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกบั บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ทานไม่อั้น 
ราคาเพียง 31,900 บาท  
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พกัออนเซ็น 1 คืน/นาริตะ 2 คืน ระดบั 3 ดาว 
เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องล าใหญ่ 337 ที่นัง่ 

 

 
 
 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ  

 

07.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใช้เครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น ัง่ 
จดัที่น ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใช้จา่ย) 
10.40 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญ่ี ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี XJ606 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        

บนเครื่อง 

 
 

 

 

 

 
 
19.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบเบนโตะ ท่านละ 1 ชุด ประกอบด้วยชุดหมูทอดทงคัตสึ และกุ้ง

เทมปุระ  (เน่ืองดว้ยเวลาลงเครื่อง และพิธีการผ่านคนเขา้เมือง ตอ้งใช้เวลาประมาณ 1-2 

ชัว่โมง และร้านอาหารของญี่ปุ่น และห้องอาหารของโรงแรมปิดท าการเวลา  21.00 น. 

ทางบริษัทฯ มีความจ  าเป็นตอ้งบริการอาหารค า่ ดว้ยชุดเบนโตะ) 

พกัท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีสอง นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท  

                  อาบน ้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยกัษ์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวดัคะนะงะวะ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมบ่อ

น ้าพุรอ้นมากถึง 17 แห่ง จากน้ันน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการ

ล่อง 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดบัหน่ึงในญ่ีปุ่น ซ่ึงไดก้่อ

ตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะท้อนลงสู่

ทะเลสาบ จากน้ันน าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียังครุกรุ่นดว้ยควันจากบ่อ

ก ามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถตม้ไข่ใหสุ้กได้ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความ

เช่ือว่าหากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยืนยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย หลังจากน้ันให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงสินค้าแบรนดเ์นมช่ือดังท่ี  โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอา้ท์เล็ต แหล่ง

รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ีดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เส้ือผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ 

MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าแบรนดเ์นมย่ีห้อ
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ดงัได้ท่ีร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ 

และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชัน่ 

HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

พกัท่ี  MOTOSU VIEW HOTEL/KASUGAI VIEW HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านไดอ้ิ่มอร่อยกบัม้ือพิเศษท่ีมีขา

ปูยกัษ์ให้ท่านไดล้ิ้มลองรสชาติปูพรอ้มน ้าจิ้ มสไตสญ่ี์ปุ่นอย่างจุใจ หลงัอาหารให้ท่านไดผ่้อน

คลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและ

ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชั้นท่ี5)- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–อุโมงคใ์บเมเป้ิล โมมิจ ิไคโร-โอไดบะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิท่ีตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง3 ,776เมตร จาก

ระดบัน ้าทะเล น าท่านขึ้ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่

กบัสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้า

กระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขา

ไฟท่ีไดช่ื้อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียังดบัไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดใน 

 

 

 

 

 

 

 

ประเทศญ่ีปุ่น  น าท่านเย่ียมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ท่ีจ  าลองเร่ืองราวของภูเขา

ไฟฟูจิ และให้ท่านไดส้ัมผัสกบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเกี่ยวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้ นใน

ประเทศญ่ีปุ่น จากน้ันอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศยั  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางชม อุโมงค์ใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร เป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณ

ทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซ่ึงมีตน้เมเป้ิลอยู่ทั้ง 2 ฝั่งของคลองน ้ าท่ีเปล่ียนสีทั้งสีส้มและสีแดง ใบท่ี

แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงท่ีคลองน ้ า ท าให้ทั้ งด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเป้ิล จึง ดู

เหมือนกบัเป็นอุโมงคใ์บเมเป้ิลท่ีสวยงามมาก** ซ่ึงโดยปกติอุโมงค์ใบเมเป้ิลจะเริ่มบานในช่วง

ปลายเดือนตุลาคม-ปลายพฤศจกิายนของทุกปี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)** 
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***ในกรณีท่ีอุโมงคใ์บเมเป้ิลร่วงหมดหรือไม่มีให้ชมแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าท่าน

เดินทางสู่ หมู่บ้าน โอชิโนะฮคัไค น าท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน ้าบริสุทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเป็น

แหล่งน ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกนัคือกลุ่มน ้าผุด

โอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกท่ีย่างเท้าเขา้ไปในหมู่บ้าน ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธ์ิ และไอเย็น

จากแหล่งน ้ าธรรมชาติท่ีมีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม  โดยในบ่อน ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพนัธุ์แหวกว่าย

สบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบ่อน้ันเย็นเจี๊ ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลาไม่หนาว

สะท้านกนับ้างรึ เพราะอุณหภูมิในน ้าเฉล่ียอยู่ท่ี 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยังมีน ้าผุดจาก

ธรรมชาติให้ตกัด่ืมตามอัธยาศยั และท่ีส าคญั หมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินคา้โอทอป

ชั้นเย่ียม 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอไดบะ เป็นเมืองท่ีเกิดจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะ

ขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพ่ือประโยชน์ในการ

ป้องกนัประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขต

เศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เน่ือ งจากเต็มไปด้วย

ร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจาก น้ันยังเต็มไปด้วย

สถานท่ีท่องเท่ียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่า

จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นต้น ส่วนการเดินทางมาท่ีน่ีก็

สะดวกสบาย  จึงไม่แปลกหาก ท่ีน่ี คือสถานท่ี ท่องเท่ีย วสุดฮิตของนักท่ องเท่ียว  ทั้ งในและ

ต่างประเทศ 
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ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัท่ี MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

 

วนัท่ีส่ี  นาริตะ-ถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทรี-วดัอาซากุสะ-ช้อปป้ิงชินจูกุ– อิออน-กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

น าท่าน เก็บภาพประทับใจกบัคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ 

หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... 

เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิค

ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งน้ีได้

พิสูจน์ใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกิดความเสียหายแม้แต่

น้อย ชม วดัอาซากุสะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่

กวนอิมทองค า  นอกจากน้ันท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยักษท่ี์มีความสูง

ถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังได้

ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอ้ปป้ิงท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มีรา้นขาย

ของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายดว้ยร้านขายขนม

ท่ีคนญ่ีปุ่น มายังวดัแห่งน้ีตอ้งมาต่อคิวกนัเพ่ือล้ิมลองกบัรสชาดสุดแสนอร่อย  
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงย่านดงั ย่านชินจุกุ”ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซ้ือสินค้านานา

ชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น รา้นซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง ต่ างๆ กันท่ี ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวม เหล่าบรรดา

เครื่องส าอางมากมาย อาทิ มารค์เต้าหู้, โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบ้านเรา 3 

เท่า, ครีมกันแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรูจ้กัเป็นอย่างดี  และสินค้าอื่น ๆ  หรือให้

ท่านไดส้นุกกับการเลือกซ้ือสินคา้ แบรนด์ดงัอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต 

BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ือ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซ้ือรองเท้า 

 

 

 

 

 

 

หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ท่ีรา้น ABC 

MART น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จสัโก้  ซ้ือ

ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคท

ชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ี้น่ีไดเ้ลย  **เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาช้อปป้ิงอิสระอาหารค า่ตาม

อธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ607 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 
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วนัท่ีห้า กรุงเทพฯ 

00.55 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 

**************************************** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

ห้องละ  

2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า 8 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุต  า่กว่า 8 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคาทัวร ์

ไม่รวมตัว๋ 

เครื่องบิน 

01 – 05 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

02 – 06 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

03 – 07 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

08 – 12 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

09 – 13 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

10 – 14 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

15 – 19 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

16 – 20 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

17 – 21 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

22 – 26 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

23 – 27 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 
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24 – 28 พฤศจิกายน 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

29 พ.ย.-03 ธ.ค. 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 

30 พ.ย.-04 ธ.ค. 2560 31,900 31,900 31,900 8,000 23,900 
 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมัดจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแล้ว โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทัวร ์

ทุกครั้ง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มัดจ  าทั้ งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบให้กบัสายการบินเป็นท่ีเรียบร้อย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามันท่ียงัมิไดช้ าระ ค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเง่ือนไขของสายการบิน 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข ้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข ้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้ ับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน)  **ถ้ากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใช้วีซ่า      

ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั ่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก่์อนการใช้บริการ) 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะตอ้งย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบัติการเขา้

ประเทศญ่ีปุ่น* ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 

2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จา่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวรจ์ดัเตรียมให้ 
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 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข ้าประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข ้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้ ับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้ งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแล้วทั้งหมด 
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ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทาง

บริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผู้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจ้งให้ก ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มี วีซ่ า  และอ ย่างน้อย 10  วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า
ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงินมัดจ า 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคล้อง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของนักท่องเท่ียว
ท่ีมิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝ ากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอัตราท่ีสูงมาก 
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