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日本 - 東京 
JAPAN - TOKYO   

5 วนั 3 คืน  
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไฮไลท์..... ทัวร์  JAPAN  TOKYO 

ที่พัก  โตเกยีว – ฟูจิ – โตเกยีว 
  6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560 
  นาริตะ – ฟูจ ิ– โตเกยีว 
  1-5 , 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 กันยายน 
 

โตเกยีว เที่ยว วดัเก่าแก่อาซากุสะ  ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ  ชิมขนมโบราณ  สนุกสนานกบัของฝาก 
  ถ่ายรูป โตเกยีว สกายทรี  และ ชิลชิล เพลนิเพลนิ ช้อปป้ิง ที ่ย่านชินจูกุ  
 
 

ยามานาชิ เยือนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  ถ่ายรูปววิทะเลสาบ  ขึน้หุบเขาก ามะถัน ลองทานไข่ด า 
ขึน้จุดชมววิ ภูเขาไฟฟูจ ิขอพรกบัศาลเจ้าบนช้ัน 5  

 

ก ำหนดวนัเดินทำง ... เดือน กันยายน 2560 

วนัที ่ 1-5 , 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 , 23-27 กันยายน    ราคา   16,991.- บาท 

วนัที ่ 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.ย. 2560    ราคา   17,991.- บาท 

วนัที ่ 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560      ราคา   17,991.- บาท 
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หมายเหตุ : *ราคานี้ไม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 

(เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบินดอนเมือง) 
 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนำมบินนำริตะ – โรงแรม ✈ X X 
HEDISTAR NARITA HOTEL 
//  หรือ  KICHIJOJI TOKYU 
REI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

2 
โตเกียว –วดัอำซำกสุะ – ถ่ำยรูปโตเกียว สกำยทรี-อุทยำน
แห่งชำติฮำโกเน่-หุบเขำโอวำคุดำนิ-ถ่ำยรูปกบัทะเลสำบอำชิ – 
โรงแรม + ออนเซ็น 

O X O 
FUJI HAKONE LAND 
SCHOLE PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 ภูเขำไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือข้ึนกับสภำพอำกำศ) – ศูนย์จ ำลอง
แผน่ดินไหว – โตเกียว – ชอ้ปป้ิง ยำ่นชินจูก ุ 

O X X 
KICHIJOJI TOKYU REI 
HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

4 โตเกียว – อิสระ ตำมอธัยำศยั – สนำมบินนำริตะ    O X ✈  

5 สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ✈ X X  

 

วนัแรกของกำรเดินทำง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - สนามบินนาริตะ – โรงแรม 

08.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ช้ัน 3 ประตู 4 
  สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ...  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีให้กำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม 

สะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสมัภำระ 

11.15 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  XJ 606 
  ** ทำงเรำขอสงวนสิทธ์ิกำรเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย เอก๊ซ์ .. เน่ืองจำกตอ้งเป็นไปตำมกฏ 

ระเบียบของสำยกำรบินส ำหรับกำรสุ่มจบัท่ีนัง่ว่ำงบนเคร่ืองให้กบัลูกคำ้ .. โดยหำกท่ำนมีควำมประสงคจ์ะ 
ระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งกำรเปล่ียนท่ีนัง่ใหม่ จะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติม 
(สำมำรถดูอตัรำค่ำบริกำรไดใ้นทำ้ยรำยกำร) **        
(ขอย ำ้ว่ำ .. สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ๊กซ์  ให้น ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระ  คนละ  20 กิโลกรัม เท่ำน้ันนะคะ 

  หำกคิดว่ำ ขำกลบัต้องน ำ้หนักเกิน  20 ก.ก.  โปรดเตรียมซือ้น ำ้หนักเพ่ิม ตั้งแต่ท่ีสนำมบินดอนเมือง 
เคำนเตอร์สำยกำรบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์  เพ่ือจะได้ไม่ต้องกงัวล เวลำจะกลบัมำไทย นะคะ 
 [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]  
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19.40 น. เดินทำงถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  ...   
น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและรับกระเป๋ำสมัภำระเรียบร้อยแลว้ ...  
 

21.00 น. ไกดจ์ะน ำท่ำนไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไว ้…  
22.00 น. เขำ้สู่ท่ีพกั  ....   HEDISTAR NARITA HOTEL  หรือ  KICHIJOJI  TOKYU  REI  HOTEL หรือ

เทียบเท่า 
 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ –  
หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปกับ ทะเลสาบอาชิ – โรงแรม + ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสมัภำระก่อนออกเดินทำง 

น ำท่ำนเขำ้ชม  วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัท่ีว่ำกนัว่ำ เก่ำแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึง
เคยเป็นวดัท่ีเหล่ำโชกนุและซำมูไรให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำเป็นอยำ่งมำกในอดีต  น ำท่ำนนมสักำร องค์เจ้ำ
แม่กวนอิมทองค ำ ท่ีประดิษฐำนในวิหำรหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉำกม่ำนกั้น)  และ ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกกบั “คำมิ
นำริมง (ประตูฟ้ำค ำรณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อว่ำเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีควำมสูงใหญ่ถึง 
4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้ำนคำ้แหล่งรวมสินคำ้ของท่ีระลึกต่ำงๆ มำกมำย   .... จำกนั้น
จะขอพำทุกท่ำนไปยนืถ่ำยรูป กบั TOKYO SKY TREE  ท่ีบริเวณสะพำนข้ำมแม่น ำ้สุมิดะ (ใกล้วัดอำซำกุ
สะ) โดยเป็นหอคอยส่งสญัญำณโทรทศันแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขำ้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มี
ควำมสูงท่ี 634 เมตร (แซงหนำ้โตเกียวทำวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสญัญำณท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

 
 

ไดเ้วลำอนัสมควร ... น ำท่ำนเดินทำงไปตำมเส้นทำงไฮเวยเ์ดินทำงเขำ้สู่  อุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่     
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิลชิล บริเวณ จุดพักรถบัส ** 
จำกนั้น  เดินทำงเขำ้สู่เขตอุทยำนแห่งชำติ ฮำโกเน่  ... น ำท่ำนนัง่รถบสัข้ึนสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ  
(Owakudani)  หรือหุบเขำก ำมะถนั  บริเวณดำ้นบนจะอบอวลไปดว้ยกล่ินไอก ำมะถนัท่ีคุกรุ่นลอยจำกใต้ 
ดิน ซ่ึงเป็นผลพวงมำจำกกำรระเบิดของภูเขำฮำโกเน่ เม่ือ 300 ปีก่อน นัน่เอง  ท่ำนสำมำรถลองซ้ือไข่ด ำ ท่ี 
เช่ือกนัว่ำหำกไดท้ำนไข่ด ำ 1 ฟอง จะมีอำยยุนืยำวไปอีก 7 ปี  มำลองชิมกนัได ้...  จำกนั้นให้ท่ำนไปถ่ำยรูป 
เกบ็วิวทิวทศัน ์ท่ี  ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) ซ่ึงเป็นทะเลสำบท่ีเกิดข้ึนหลงัจำกกำรปะทุของภูเขำไฟฮำโก 
เน่ เม่ือ 3,000 ปีก่อน 

เขำ้สู่ท่ีพกั   FUJI  HAKONE  LAND  SCHOLE  PLAZA HOTEL   หรือเทียบเท่า  
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อ้ัน ** 

หลงัอำหำร .. ให้ท่ำนได้ด่ืมด ำ่กบับรรยำกำศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่
น ำ้แร่ ในแบบฉบับชำวญีปุ่่น  โดยท่ีมีควำมเช่ือว่ำ จะคลำยควำมเหน่ือยล้ำ 
และ ผิวพรรณจะสวยงำมเปล่งปลัง่กลบัมำมีชีวิตชีวำได้ตำมเดิม 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ัน 5 หรือ ขึ้นกับสภาพอากาศ) – ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว – โตเกียว –  
ช้อปป้ิง ชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ท ำกำรเช็คเอำท ์และตรวจสอบกระเป๋ำสมัภำระก่อนออกเดินทำง ... ต่อจำกนั้น   น ำท่ำนไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ  

ซ่ึงถือกนัว่ำเป็นภูเขำท่ีสวยท่ีสุดและมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิส ำหรับชำวญ่ีปุ่น
เป็นอยำ่งมำก โดยจะมีควำมสูงอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสำมำรถพำ
ท่ำนข้ึนไปยงัชั้น 5  จำกทั้งหมด 10 ชั้น  เพื่อข้ึนไปชมศำลเจำ้ฟูจิ และ
ไดถ่้ำยรูปจำกบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้ำนคำ้ขำยของท่ีระลึกให้ท่ำนได้
เลือกซ้ือมำกมำย ...  ** (หำกสภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย หรือ เส้นทำง

กำรข้ึนภูเขำปิด ทำงบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่น ำท่ำนข้ึนภูเขำ )  **    
จำกนั้น ขอน ำท่ำนไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขำไฟฟจิู  
โดยภำยในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลกำรปะทุของภูเขำไฟจำกทุกมุมโลก  มีห้องจดัฉำกกำรเกิดแผ่นดินไหว 
และ ควำมแรงของกำรสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่ำงๆกนั .. รวมไปถึงกำรเสนอแนวทำงกำรเอำตวัรอด
จำกส่ิงกีดขวำงต่ำงๆ หลงัจำกเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้  … 
** อิสระ อาหารกลางวัน แบบชิลชิล บริเวณ จุดพักรถบัส ** 
ไดเ้วลำอนัสมควร เดินทำงมำยงั  กรุงโตเกียว มหำนครของประเทศญ่ีปุ่น ในอดีตใชช่ื้อว่ำ “เอโดะ” .. เป็น
เมืองเศรษฐกิจท่ีส ำคญั และเป็นศูนยร์วมทำงดำ้นเทคโนโลยเีอำไวอ้ยำ่งมำกมำย ....     
และพำไปชอ้ปป้ิงต่อท่ี  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ใจกลำงเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่ำบรรดำแฟชัน่นิสตำ้ มีสถำนีรถไฟชินจูกท่ีุเป็นเหมือน
ศูนยก์ลำงของของยำ่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถำนีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น    
** อิสระ อาหารเย็น  ตามอัธยาศัย ** 
เขำ้สู่ท่ีพกั   ....  KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง โตเกียว – อิสระ ตามอัธยาศัย -  สนามบินนาริตะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ น ำสมัภำระมำเกบ็ไวต้รงลอ็บบ้ีโรงแรม  

** ช่วงเชำ้  จะให้อิสระท่ำนแบบชิลชิล  แบบไม่มีรถบัสบริกำร  ซ่ึงท่ำนสำมำรถจะเดินเล่นรอบบริเวณ
โรงแรม  หรือจะเลือกนัง่รถไฟไปเท่ียวสถำนท่ีต่ำงๆ ของกรุงโตเกียว ไดเ้ช่นกนั  โดยขอค ำแนะน ำเส้นทำง
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จำกไกดมื์ออำชีพของเรำไดแ้บบไม่ตอ้งเกรงใจ นะคะ  ... ซ่ึงมีสถำนท่ีแนะน ำอยูม่ำกมำยให้ท่ำนไดไ้ปเดิน
เล่น  เช่น ... 
 

ย่านฮาราจูกุ (Harajuku)  แหล่งวยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นท่ี  ถนนทำเคชิตะ (Takeshita 
Dori)  พบกบัร้ำนคำ้ท่ีขำยสินคำ้วยัรุ่นมำกมำย ร้ำนขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง  ฯลฯ  หำกมำในช่วงวนัเสำร์-
อำทิตย ์ท่ำนจะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสำวท่ีแต่งตวัคอสเพลย ์เลียนแบบตวักำร์ตูน มำเดินอวดโฉมกนัมำกมำย 
 
ยำ่นชิบูยำ่  (Shibuya) แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิง่ใหญ่สุดๆในโตเกียว รำยลอ้มไปดว้ยห้ำงฯต่ำงๆและร้ำนคำ้
อีกนบัพนั ซ่ึงมีห้ำงฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้ำนคำ้แฟชัน่ไวม้ำกมำยรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮำจิโกะ” หรือเจำ้
หมำแสนซ่ือสตัยฮ์ำจิ ท่ีเฝ้ำรอคอยเจำ้นำยหน้ำสถำนีชิบูยำ่ ตรำบจนวนัตำยของมนั..และให้ท่ำนไดเ้ดินเล่นช้
อปป้ิงไปกบัห้ำงฯเปิดใหม่เม่ือเมษำยน 2012 นัน่คือ SHIBUYA HIKARIE เป็นอำคำรใหม่ท่ีสร้ำงทดแทน 
Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซ่ึงอยูท่ำงตะวนัออกของสถำนีรถไฟชิบูยำ่ เป็นอำคำรสูง 34 ชั้น
โดยมีร้ำนคำ้ กว่ำ 200 จุดและรวมเอำแฟชัน่ต่ำงๆจำกทุกมุมโลกมำไว ้กบัโรงภำพยนตท่ี์จุคนไดถึ้ง 2000 ท่ี
นัง่ รวมไปถึงไฮไลทข์องท่ีน่ี นัน่คือ “ห้องน ้ำ” ท่ีถูกดีไซนใ์หม่เรียกกนัว่ำ “Switch Rooms” มีให้เห็นตั้งแต่
ชั้นB3 ถึงชั้น 5   อยำกรู้ว่ำเป็นยงัไง กไ็ปดูกนั 
 

ย่านอากิฮาบาระ (Akihabara)  หรือบำงทีเรียกว่ำ อำกิบะ  (Akiba) .. แหล่งรวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำท่ีมำกท่ีสุด
ของกรุงโตเกียว ไม่ว่ำจะเป็นสินคำ้ประเภทไหนกต็ำม หำกว่ำมีไฟฟ้ำมำเก่ียวขอ้งจะตอ้งมำรวมกนัอยูท่ี่น่ี
เกือบทั้งหมด ... ทั้ง ทีวี , เคร่ืองเสียง , ตูเ้ยน็ , เกมส์ , คอมพิวเตอร์ , โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ  อีกทั้งท่ีน่ียงัเป็น
แหล่งรวมบรรดำโอตำคุ (Otaku) หรือเหล่ำแฟนคลบัผูค้ลัง่ไคลก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น หนงัสือกำร์ตูน , ตวั
ละครในเกมส์ เป็นตน้ ..ซ่ึงท่ีน่ีกย็งัมีร้ำนท่ีรองรับเหล่ำสำวกโอตำคุ ทั้ง Maid Café , Gundam Café  คอย
เรียกลูกคำ้อยูต่ลอดทั้งวนั ...  
** อิสระ อำหำรกลำงวัน  ตำมอัธยำศัย ** 
 

16.00 น. กลบัมำพบกนัท่ี ลอ็บบ้ีโรงแรม นะคะ ตำมเวลำ เพื่อจะไดข้ึ้นรถบสัเดินทำงไปยงั สนามบินนาริตะ   
  ไดเ้วลำอนัสมควร ...  ข้ึนรถบสั  เพื่อเดินทำงไป สนามบินนาริตะ 
18.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสมัภำระ 
  ( โปรดอยำ่ลืมว่ำ ทำงสำยกำรบินให้น ้ำหนกักระเป๋ำต่อท่ำน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

20.55 น. ออกเดินทำงสู่  กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  เท่ียวบินท่ี   XJ 607 
 
วนัท่ีห้ำของกำรเดินทำง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

 
01.35 น. เดินทำงถึง  สนำมบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภำพ 
 

**************************************************************** 
(ส ำหรับรำยกำรท่องเทีย่ว ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเพือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร      

ในแตล่ะวนั โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ เพือ่ผลประโยชน์และควำมปลอดภัยของลกูคำ้เป็นส ำคญั) 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้ เช่น กำรนดัหยดุงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำต
ให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใช้หนงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  
จะแจง้ให้ท่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับเงื่อนไขของหมำยเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนีขึ้้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

日本 - 東京 
JAPAN - TOKYO   

5 วนั 3 คืน  
สายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตยีง
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

วนัที ่ 1-5 , 2-6 , 9-13 , 15-19 , 16-20 ,  
23-27 กันยายน 

16,991.- 16,991.- 15,991.- 7,900.- 

วนัที ่ 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 ,  
21-25 , 27 ก.ย.-1 ต.ค. , 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2560 

17,991.- 17,991.- 16,991.- 7,900.- 
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*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ท่ี สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 
 

 
 
สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ใชร้ะบบกำรจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่ว่ำง อำจจะท ำให้ครอบครัวท่ีมำดว้ยกนั
ไม่ไดน้ัง่ติดกนั หำกลูกคำ้เท่ำไดป้ระสงคจ์ะจองท่ีนัง่ติดกนัจะมีรำยละเอียดกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม  

** โปรดติดต่อสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเอง ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 
 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ ำทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 14 -7 วนัเดินทำง ขอเกบ็ค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
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4.3 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่กบัสำย
กำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่
ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

  
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังส้ิน** 

 
4.5 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง   
 พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำม

รำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
 - กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จำกชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยกำรช ำระเงินเพื่ออพัเกรด

ตอ้งกระท ำท่ีเคำนเ์ตอร์สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนั้น  
2. ค่ำท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
 
5. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่ำประกนัวินำศภยัเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำร

เรียกเกบ็ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
 2. ค่ำใชจ่้ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์ 
 3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเกบ็) 
 4. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเกบ็เพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่ำทิปส ำหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนำ้ทวัร์    ท่ำนละ 4,000 เยน  ต่อท่ำน / ทริป 
           * (เกบ็ทิปก่อนกำรเดินทำง ณ สนำมบินดอนเมือง) * 
      6. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

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

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่ำจะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อ
เป็นกำรยนืยนัว่ำมีคุณสมบติัในกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่น 
 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เขำ้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกัทำงบริษทัจะจดัเตรียม
ให้กบัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนระหว่ำงท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหว่ำงท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทำงอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบติัเพื่อกำรพ ำนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เขำ้ประเทศ และไม่
เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขำ้ประเทศ 
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หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเกบ็ค่ำน ้ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด 
 7. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนีขึ้้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนีขึ้้นอยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 
 
 


