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Tokyo – Remember - A 

5 วนั 3 คืน  
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 

(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทาง ณ สนามบินดอนเมือง) 
 
 

ไฮไลท์..... ทวัร์  Tokyo - Remember  
โตเกยีว เทีย่ว วดัเก่าแก่อาซากสุะ  ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ  ชิมขนมโบราณ  สนุกสนานกบัของฝาก 
  ถ่ายรูป โตเกยีว สกายทรี  และ ฟินฟรี ที ่ย่านชินจูก ุ กบั ฮาราจูก ุ

ถ่ายรูปกบัถนนสายใบไม้เปลีย่นสี ช่ือดงัแห่งมหานครโตเกยีว ณ ถนนอโิชนามกิ ิ (ทั้งนีข้ึน้กบั
สภาพอากาศ) 

 

ยามานาชิ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ถ่ายรูปววิทะเลสาบ  ขึน้หุบเขาก ามะถัน ลองทานไข่ด า 
ขึน้จุดชมววิ ภูเขาไฟฟูจิ ขอพรกบัศาลเจ้าบนช้ัน 5  

คามาคูระ แวะเมืองเก่า  ไหว้พระใหญ่  ขอพรให้สมหวงั 
โยโกฮาม่า อิม่ไปกบับรรยากาศเก่าๆ ใน พพิธิภณัฑ์ราเมน  และ อิม่ไปกบั ราเมนชามโต จากร้านดงั 
โรงแรม โตเกยีว 2 คืน / ฟูจิ 1 คืน 
 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง ... เดือน พฤศจกิายน  2560 

วนัท่ี  1-5, 2-6, 8-12, 9-13  พฤศจิกายน      ราคา   21,991.- บาท 

วนัท่ี  15-19, 16-20 พฤศจิกายน       ราคา   24,991.- บาท 

วนัท่ี  22-26, 23-27  พฤศจิกายน       ราคา   31,999.- บาท 

วนัท่ี  29 พฤศจิกายน - 3 ธนัวาคม , 30 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม    ราคา   31,999.- บาท 



GT-NRT XJ25 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ – โตเกียว 

08.00 น. นดัพบกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1)  ช้ัน 3 ประตู 4 สายการ 
บินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการ
เช็คอินและโหลดสมัภาระ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบินที่  XJ 606 DMK-NRT (11.15 – 19.40) 
  **ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏระเบียบ 

ของสายการบินส าหรับการสุ่มจบัที่นั่งว่างบนเคร่ืองให้กบัลูกคา้ .. โดยหากท่านมีความประสงคจ์ะระบุที่
นัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนที่นัง่ใหม่ จะมีค่าใชจ่้ายเพิม่เติม  
(สามารถดูอตัราค่าบริการไดใ้นทา้ยรายการ) **        
(ขอย  ำ้ว่ำ .. สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  ให้น ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระ  คนละ  20 กิโลกรัม เท่ำนั้นนะคะ 

  หำกคิดว่ำ ขำกลบัต้องน ำ้หนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซ้ือน ำ้หนักเพ่ิม ตัง้แต่ที่สนำมบินดอนเมือง 
เคำนเตอร์สำยกำรบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์  เพ่ือจะได้ไม่ต้องกังวล เวลำจะกลบัมำไทย นะคะ 
[ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]  
 
 
 

                            

19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่ น  ...   
น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแลว้ ...  

21.00 น. ไกดจ์ะน าท่านไปขึ้นรถบสัที่เตรียมไว ้… เดินทางมุ่งหนา้สู่ กรุงโตเกียว  
22.00 น. เขา้สู่ที่พกั KICHIJOJI  TOKYU  REI  HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พัก 

1 
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – 
โรงแรม 

✈ X X 
KICHIJOJI TOKYU REI 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 
โตเกียว –วดัอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียว สกายทรี-คาวากูจิโกะ- 
ศูนยแ์ผน่ดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกบัสภาพอากาศ)- 
โรงแรม + ออนเซ็น 

O O O 
FUJI HAKONE LAND 
SCHOLE PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 
อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ถ่ายรูปกบัทะเลสาบ
อาชิ-คามาคูระ-หลวงพ่อโต-โยโกฮาม่า – พิพิธภณัฑ์ราเมน -
โตเกียว  

O O X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทียบเท่า 

4 
โตเกียว- ชมใบไมเ้ปล่ียนสี ถนนอิโชนามิกิ(ขึ้นอยูก่บัสภาพ
อากาศ) -ศาลเจา้เมยจิ์- ฮาราจูกุ-ชินจูกุ-นาริตะ-ชอ้ปป้ิงอิออน- 
สนามบินนาริตะ    

O X X  

5 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ✈ X X  
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วนัท่ีสองของการเดินทาง โตเกียว – วัดอาซากสุะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว – 
ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5 หรือขึน้กับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง 

น าท่านเขา้ชม  วัดอาซากสุะ หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัที่วา่กนัวา่ เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซ่ึง
เคยเป็นวดัที่เหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากใน
อดีต  น าท่านนมสัการ องค์เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำ ที่ประดิษฐานในวหิารหลงั
ใหญ่ (อยูห่ลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง  (ประตู
ฟ้าค  ารณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มี
ความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของที่ระลึกต่างๆ 
มากมาย  

จากนั้น น าพาทุกท่านไปยนืถ่ายรูป กบั TOKYO SKY TREE  ที่ บริเวณสะพำนข้ำมแม่น ำ้สุมิดะ (ใกล้วดัอำซำกุสะ) 
โดยเป็นหอคอยส่งสญัญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขา้ชม
เม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 
เมตร) เป็นหอคอยส่งสญัญาณที่สูงที่สุดในโลก 

จากนั้น  น าท่านไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณ
ใกล้ๆ  กบัภูเขาไฟฟูจิ  โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  มีห้องจดัฉาก
การเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆกนั .. รวมไปถึงการเสนอ
แนวทางการเอาตวัรอดจากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้  … 

เที่ยง  ทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย  น าท่านไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ  ซ่ึงถือกนัวา่เป็นภูเขาที่สวยที่สุดและมีความศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับชาวญี่ปุ่ นเป็นอยา่ง
มาก โดยจะมีความสูงอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสามารถพาท่านขึ้นไปยงัชั้น 5  จากทั้งหมด 10 ชั้น  เพือ่ขึ้น
ไปชมศาลเจา้ฟูจิ และไดถ่้ายรูปจากบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้านคา้ขายของที่ระลึกใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย ...  
** (หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ เสน้ทางการขึ้นภูเขาปิด ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่น า
ท่านขึ้นภูเขา )  **    
 เขา้สู่ที่พกั   FUJI  HAKONE  LAND  SCHOLE  PLAZA HOTEL   หรือเทยีบเท่า  

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปูยกัษ ์ไม่อั้น ** 
หลงัอาหาร ใหท้่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศ การแช่ออนเซ็น หรือ แช่น ้ าแร่ ในแบบฉบบัชาวญี่ปุ่ น  โดยที่มี
ความเช่ือวา่ จะคลายความเหน่ือยลา้ และ ผวิพรรณจะสวยงามเปล่งปลัง่กลบัมามีชีวติชีวาไดต้ามเดิม 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ – 
หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
เช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนออกเดินทาง ...  น าท่านเดินทางไปตามเสน้ทางไฮเวยเ์ดินทางเขา้สู่  
อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่  น าท่านนัง่รถบสัขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)  หรือหุบเขาก ามะถนั  
บริเวณดา้นบนจะอบอวลไปดว้ยกล่ินไอก ามะถนัที่คุกรุ่นลอยจากใตดิ้น ซ่ึงเป็นผลพวงมาจากการระเบิดของ 
ภูเขาฮาโกเน่ เม่ือ 300 ปีก่อน นัน่เอง .. ท่านสามารถลองชิมไข่ด า ที่เช่ือกนัวา่หากไดท้านไข่ด า 1 ฟอง จะมี
อายยุนืยาวไปอีก 7 ปี  ...   

จากนั้น ใหท้่านไปถ่ายรูปเก็บววิทิวทศัน์ ที่  ทะเลสาบอาชิ  (Lake Ashi) ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นหลงัจากการปะทุ
ของภูเขาไฟฮาโกเน่ เม่ือ 3,000 ปีก่อน  ...      

เที่ยง  ทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น  
บ่าย  น าทุกท่านเดินทางสู่  เมืองคามาคูระ (Kamakura) เมืองชายฝ่ังในเขตจังหวดัคานากาว่า (Kanagawa) 

ปัจจุบนักลายเป็นเมืองเล็กๆที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้แวะมาเยีย่มเยยีน อีกทั้ง
ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวนัออก”   ...  จากนั้น น าท่านไปเขา้ชม 
“หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโคโตคุอิน (Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 
13.35 เมตร ตั้งอยูก่ลางลานวดั (เป็นรอง หลวงพ่อโต ที่วดัโทไดจิ เมืองนารา) .. 
คาดกันว่าสร้างเสร็จในปี 1252 และก่อนนั้นเคยอยูใ่นอารามหลังใหญ่ แต่ทว่าไดถู้กคล่ืนพายไุตฝุ้่ นโหม
กระหน ่าอยูห่ลายคร้ังในช่วงศตวรรษที่14-15 จนกระทัง่มาอยูก่ลางแจง้ตราบจนทุกวนัน้ี ...   

จากนั้น ออกเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า  เขา้ชม  พิพธิภัณฑ์ราเมน (Ramen Museum Yokohama) .. สถานที่รวม
เร่ืองราวทุกอยา่งเก่ียวกบัราเมน ไม่วา่จะเป็นประวติัความเป็นมา  ชนิดของราเมน  มีการจดับรรยากาศ
จ าลองของถนนและอาคารบา้นเรือนของชิตะมาจิ (Shitamachi) เมืองเก่าของโตเกียวในยคุปี 1958  ซ่ึงเป็น
เมืองที่ราเมนไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว จะมีร้านขายราเมนที่มีช่ือเสียงอยู ่8  ร้านใหน้กัท่องเที่ยวไดล้อง
เลือกชิม กนัดว้ย ...  ** อิสระ อาหารเย็น  ภายในพิพิธภัณฑ์ราเมน ** 
ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางมายงั  กรุงโตเกียว มหานครของประเทศญี่ปุ่ น ในอดีตใชช่ื้อวา่ “เอโดะ” .. เป็น
เมืองเศรษฐกิจที่ส าคญั และเป็นศูนยร์วมทางดา้นเทคโนโลยเีอาไวอ้ยา่งมากมาย ....     
เขา้สู่ที่พกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โตเกียว –ถนนอิโชนามิกิ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – ช้
อปป้ิง อิออน - สนามบินนาริตะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และ น าสมัภาระมาเก็บไวต้รงล็อบบี้โรงแรม  

เดินทางกนัโดยรถบสัไปยงั ชมใบไมเ้ปล่ียนสี ถนนอิโชนามิก(ิขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) จุดไฮไลทใ์บไม้
เปล่ียนสีที่ขึ้นช่ือแห่งมหานครโตเกียว จุดถ่ายรูปพรีเวดด้ิงทีมีช่ือเสียง และบรรยากาศโรแมนติก ท่ามกลาง
ตน้แปะก๊วย ที่เรียงรายอยา่งสวยงาม เป็นไฮไลทป์ระจ าฤดูกาลแห่งความโรแมนติก (ขอสงวนสิทธ์ิ การ
เปล่ียนแปลงสถานที่ชมใบไมเ้ปล่ียนสี โดยที่ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ในกรณีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ
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กรณีที่ใบไมร่้วงหมด หรือการจราจรติดขดั  โดยทางบริษทัจะจดัหาสถานที่ชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่เหมาะสม ณ.
ช่วงเวลาเดินทางนั้นๆ เพือ่ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั)   
 ศาลเจ้าเมย์จิ ( Meiji Shrine )  เป็นหน่ึงในศาลเจา้ที่โด่งดงัในกรุงโตเกียว สร้างขึ้นเพือ่เป็นสถานที่บูชาดวง
วญิญาณของจกัรพรรดิเมยจิ์และจกัรพรรดินีโชเกน  ในระหวา่งช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง ศาลเจา้เมจิไดถู้ก
ท าลายลง แต่ภายหลงัไดมี้การบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงศาลเจา้น้ีตั้งอยูใ่กลก้บัสถานีฮารา
จูกุ (Harajuku Station) อยูติ่ดกบัสวนโยโยกิ (Yoyogi Park)   
ใหอิ้สระท่านที่  ย่านฮาราจูก ุ(Harajuku)  แหล่งวยัรุ่นที่รู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นที่  ถนนทาเคชิตะ 
(Takeshita Dori)  พบกบัร้านคา้ที่ขายสินคา้วยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปที่มีช่ือเสียง  ฯลฯ  หากมาในช่วง
วนัเสาร์-อาทิตย ์ท่านจะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสาวที่แต่งตวัคอสเพลย ์เลียนแบบตวัการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกนั
มากมาย  ... และพาไปชอ้ปป้ิงต่อที่  ย่านชินจูก ุ(Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่
เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของยา่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคกัที่สุดในญี่ปุ่ น 
** อิสระ อำหำรกลำงวนั  ตำมอัธยำศยั ** 
ไดเ้วลา  เดินทางไปยงั เมืองนาริตะ  ...  เก็บตกกบัการซ้ือของฝากที่   AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็น
เตอร์ขนาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพยีบพร้อมไปดว้ยร้านคา้กวา่ 150 ร้าน ไม่วา่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 
100 Yen Shop ,ร้านขายยาและเคร่ืองส าอางค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร์ , ร้านหนงัสือ , ร้าน
รองเทา้ ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ Jusco ที่รวมของสด ของแหง้ อีกมากมายให้
ท่านไดซ้ื้อติดมือก่อนขึ้นเคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

18.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร ...  ขึ้นรถบสั  เพือ่เดินทางไป สนามบินนาริตะ 
18.20 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ท  าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ ้ าหนกักระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

20.55 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่   XJ 607 
 
วนัท่ีหา้ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

01.35 น. เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 
 

****************************************************************  
(ส ำหรับรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเพือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร      

ในแตล่ะวนั โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ เพือ่ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นส ำคญั) 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

Tokyo – Remember-A 
5 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เดก็มเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เดก็ไม่มี
เตียงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

วนัที ่1-5, 2-6, 8-12, 9-13  พฤศจกิายน 21,991.- 21,991.- 20,991.- 7,900.- 
วนัที ่15-19, 16-20พฤศจกิายน 24,991.- 24,991.- 23,991.- 7,900.- 
วนัที ่22-26, 23-27  พฤศจกิายน 30,999.- 30,999.- 29,999.- 7,900.- 
วนัที ่ 29 พฤศจกิายน - 3 ธันวาคม ,  
          30 พฤศจกิายน – 4 ธันวาคม 

31,999.- 31,999.- 30,999.- 7,900.- 
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*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 10,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เก็บทิปก่อนการเดนิทาง ที่ สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 
 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองที่นัง่เป็นแบบสุ่มที่นัง่วา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวที่มาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่
ติดกนั หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองที่นัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือที่นัง่เพิ่ม  

** โปรดติดต่อสายการบินดว้ยตวัท่านเอง ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณทีี่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทกุคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลิกด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

  
**ส าคญั!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่ นโดยผิดกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม

รายการทวัร์ขา้งตน้ 
 

 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพือ่อพัเกรด
ตอ้งกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณทีี่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 
5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ

เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์    ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) * 
      6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 



GT-NRT XJ25 

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ  านกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพือ่
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญี่ปุ่ น 
 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี่ปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น  
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นระหวา่งที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพือ่การพ  านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ  านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
 

 


