
 
 

 

TOKYO 3 วนั 1 คืน (XJ) 
 

 

 

จองกบัเรา ลดทันที ท่านละ 200 บาท 



 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง  
วนัเดินทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวนัที่ 

2-4 ส.ค. 62 10,999.- 5 ก.พ. 63 
9-11 ส.ค. 62 10,999.- 12 ก.พ. 63 
6-8 ก.ย. 62 10,999.- 9 มี.ค. 63 
13-15 ก.ย. 62 10,999.- 16 มี.ค. 63 
27-29 ก.ย. 62 10,999.- 30 มี.ค. 63 

 
พกัเดีย่วจ่ายเพิม่  2,500.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมช่ันพเิศษไม่มีราคาเดก็** 

***เดก็อายุต า่กว่า 2 ปี (INFANT) 5,900.- *** 
หมายเหตุ... ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน (ช าระพร้อมค่าทัวร์) 
 

***การยกเลกิ ***  เม่ือมีการออกตัว๋แลว้ไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางไดเ้ลย หากท่านมีการยนืยนัการ
เดินทางและมดัจ ามาแลว้  หากลูกคา้จะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ใหท้่านได ้
ตอ้งคิดค่าตัว๋เตม็จ านวน และค่าใชจ่้ายต่างประเทศ  แต่หากท่านมีคนมาเปล่ียนเดินทางแทน ตอ้งสอบถามค่าใชจ่้ายท่ี
เพิ่มข้ึนตามเง่ือนไขของสายการบินก าหนด 

 

 

รายละเอยีดโปรแกรม 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 3 ประตู 1 
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน AIR ASIA X  (XJ)โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

23.55 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ600 
 



 
 

 

     
 

 

วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ – เมืองโตเกยีว – วดัอาซากสุะ – พระราชวงัอมิพเีรียล(ด้านนอก) – ย่านกนิ
ซ่า – โอไดบะ – DUTY FREE – ย่านชินจูก ุ 

 

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญ่ีปุ่น...จากนั้นน าท่านสู่ วดัอาซากุสะ หรือ วดัเซ็น
โซจิ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีความส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงในโตเกียว สถานท่ีดั้งเดิมถูกระเบิดเผาท าลายไปเกือบ
หมดในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ตวัวดัปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนใหม่ทั้งหมด จุดเด่นของวนัน้ีคือ ท่ีทางเขา้วดัมี
ประตูขนาดใหญ่ เรียกวา่ ประตูคามินาริ บนคานประตูแขวนโคมกระดาษขนาดใหญ่มีความสูงกวา่ 5.5 
เมตร ท่ีมีรูปสายฟ้าและเมฆเขียนดว้ยสีด าและแดง ในบริเวณวดัเป็นท่ีตั้งของเจดีย ์5 ชั้น และอาคารหลกัท่ี
เป็นท่ีประดิษฐานพระโพธิสัตวค์นันง และบริเวณดา้นนอกรอบวดัอาซากุสะจะมีร้านคา้ขายสินคา้และ
อาหารพื้นเมืองญ่ีปุ่นมาวางขายจ านวนมาก โดยเฉพาะท่ีถนนนากามิเสะ ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่ประตูสายฟ้าไป
จนถึงบริเวณวดั สองขา้งถนนเตม็ไปดว้ยร้านคา้เล็ก ๆ ขายของท่ีระลึกต่าง ๆ เช่น พดั ภาพวาดแผน่ไม ้ชุด
กิโมโน เส้ือคลุมแบบต่าง ๆ มว้นภาพเขียน ขนมหวานพื้นเมือง ไปจนถึงหุ่นยนตข์องเล่น เส้ือยดื หรือของ
ประดบัโทรศพัทมื์อถือ...จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัอมิพเีรียล(ด้านนอก) คือสถานท่ีประทบัของ
สมเด็จพระจกัรพรรดิแห่งญ่ีปุ่น ภายในพื้นท่ีกวา้งใหญ่ประกอบดว้ยพระต าหนกัและอาคารต่างๆมากมาย 
ซ่ึงในอดีตเคยเป็นท่ีตั้งของปราสาทเอโดะ บริเวณพระราชวงัจึงลอ้มรอบดว้ยคูน ้าและก าแพงหินสูง
ตระหง่าน  นอกจากน้ีพระราชวงัอิมพีเรียลแห่งน้ียงัใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดังานพิธีส าคญัๆอีกดว้ย...
จากนั้นน าท่านสู่ ย่านกนิซ่า แหล่งชอ้ปป้ิงและถนนคนเดินท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่หรูหราท่ีสุดในโตเกียว ซ่ึงท่านใด
ท่ีเป็นขาชอ้ประดบั HI END จะตอ้งไม่พลาด เพราะท่ีน้ีเป็นยา่นศูนยร์วมแบรนดด์งั เช่น PRADA , 
SHISEIDO , FENDI , LOUIS VUITTON เป็นตน้ นอกจากนั้นยา่นน้ียงัเป็นท่ีตอ้งของ โรงละครคาบุก ิ
โรงละครอนัเก่าแก่และร้าน ITOYA ร้านเคร่ืองเขียนในต านานอีกดว้ย... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะแหล่งชอ้ปป้ิง เมืองใหม่ท่ีเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าว
โตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว ์เป็นตวัเช่ือมระหวา่งฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอไดบะ ทั้งน้ีโอไดบะไดรั้บการ



 
 

 
โหวตวา่เป็นสถานท่ี “โรแมนติคทีสุ่ด” ของโตเกียวโดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลกัษณ์ของเมืองตั้ง
ตระหง่านอยู ่รวมทั้ง “เทพสัีนติภาพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว…จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ DUTY FREE ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี โดยท่ีน้ีมีสินคา้นานาชนิดใหท้่านได้
เลือกซ้ือ อาทิ น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หรือของฝากอ่ืนๆ อีกมากมาย...
จากนั้นน าท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว ยา่นน้ีเป็น
ศูนยร์วมของเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือร้านขนม ร้านอาหาร ผบั บาร์
มากมาย มาท่ีน้ีท่ีเดียวมีครบทุกส่ิงอยา่งกนัเลยทีเดียว... 
 

ค ่า ***อสิระอาหารม้ือค ่าวนัเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเทีย่วของท่าน*** 
พกัท่ี เมืองนาริตะ หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั  

 

วนัทีส่าม อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
***อสิระท่องเทีย่วเต็มวนั ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์ให้ค าแนะน าในการเดินทาง**** 
หรือท่านสามารถ เลือกซ้ือทัวร์เสริม โดยมีอตัราค่าบริการดงัน้ี 
ผู้เดินทาง 15-20 ท่าน คิดค่าบริการท่านล่ะ 3,000.-บาท 
ผู้เดินทาง 21-34 ท่าน คิดค่าบริการท่านล่ะ 2,500.-บาท 
**กรณน้ีอยกว่า 15 ท่าน จะมีไกด์ค่อยแนะน าการเดินทางเท่าน้ัน** 
สถานท่ีเท่ียวมีดงัน้ี หลงัอาหารเชา้น าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน5 สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัและเป็นภูเขา
ไฟท่ี ลกัษณะงดงาม ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง ท่ีมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขา
ตลอดทั้งปี น าท่านชมความงามอยา่งใกลชิ้ดบริเวณช้ัน 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเก็บ
บรรยากาศหรือเดินเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองและขนมของชาวญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั....... 

เทีย่ง  น าท่านรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่าน เรียนรู้พธีิชงชาต้นต าหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น เพราะถือไดว้า่การชงชานั้นคือเอกลกัษณ์
ของประเทศญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได ้ใหท้่านไดล้องด่ืมและเรียนรู้การชงชาผงสีเขียวหรือมตัชะ และใหท้่านได้
สัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะกนัในวงสังคมการด่ืมและชงชาท่ีได้
แพร่หลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นนบัตั้งแต่ประมาณศตวรรษท่ี 14 หรือตน้ฉบบัของ
พิธีชงชา...จากนั้นน าท่านสู่ SHISUI PREMIUM OUTLET เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจาก
สนามบินนาริตะ ภายในมีร้านคา้กวา่ 180 ร้าน และศูนยอ์าหาร โดยร้านคา้ต่างๆลว้นเป็นของพรีเม่ียมแบ
รนด์จากต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และสินคา้อิเลกทรอ
นิกส์ เช่น Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi 



 
 

 
Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha Thavasa, Polo 
Ralph Laure เป็นตน้ 
***อสิระอาหารม้ือค ่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน*** 

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

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน าในเมืองโตเกยีว 
1.ย่านฮาราจูกุ  แหล่งชอ้ปป้ิงและศูนยร์วมแฟชัน่สุดเก๋ของเหล่าวยัรุ่นญ่ีปุ่น อยูไ่ม่ไกลจากชิบูยา่และชินจูกุ 
ยา่นน้ีเป็นตน้ก าเนิดแฟชัน่น่ารักๆ สไตลค์าวาอ้ีก็มีตน้ก าเนิดอยูท่ี่ฮาราจูกุ และยา่นน้ีเป็นท่ีท่ีสาวกคอส
เพลยใ์ชร้วมตวักนัท ากิจกรรมในทุกๆวนัอาทิตย ์
2.ย่านชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอร์เทนเมน้ทสุ์ดชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นยา่นท่ีคึกคกัมีผูค้น
พลุกพล่านตลอดเวลา จุดท่ีเป็นสัญลกัษข์องยา่นน้ีคือ แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนน
หลายสายดว้ยกนั ท าใหแ้ยกน้ีเป็นจุดท่ีมีช่ือเสียงและผูค้นนิยมมาเก็บภาพ และท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือไปยา่นชิบู
ยา่ตอ้งไปถ่ายรูปคู่ ฮาจิโกะ สุนขัพนัธ์ุอากิตะซ่ึงไดข้นานนามวา่เป็นสุนขัยอดกตญัญู ตั้งอยูต่รงทางออก
ของสถานี Shibuya 
3.สวนอุเอโนะ หรือช่ือเตม็ อุเอโนะอนชิ สวนสาธารณะท่ีตั้งอยูใ่นเขตไทโต โตเกียว โดยไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของญ่ีปุ่นโดยรัฐบาลในปี 1873 ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิสวนแห่งน้ีเป็นท่ี
ข้ึนช่ือ ท่ีผูค้นนิยมมาดูซากุระกนัเป็นอยา่งมากอีกดว้ย 
4.ตลาดอะเมโยโกะ นบัเป็นอีกหน่ึงตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียว ซ่ึงท่ีน่ีจะเป็นตลาดกลางวนัท่ีร้านส่วน
ใหญ่จะเร่ิมเปิดท าการตั้งแต่เวลา 10 โมงเชา้ไปจนถึงช่วงเยน็ๆ และมกัจะปิดทุกวนัพุธ จุดเด่นของตลาด
แห่งน้ีคือ สินคา้ท่ีหลากหลายมีทั้งของสดไปจนถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆอยา่ง เคร่ืองส าอาง กระเป๋า 
รองเทา้ เส้ือผา้ทั้งของญ่ีปุ่น ของน าเขา้จากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด ร้านขนมของกินเล่น ทา
โกะยากิยกัษ ์โมจิ ขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครีม เป็นตน้ 
***อสิระอาหารม้ือกลางวนัและมื้อค ่า*** 
พบกนั ณ จุดนดัพบ ตามเวลานดัหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) สมควรแก่เวลา น าท่านสู่ สนามบินนาริตะ 
เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ....  

20.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ607 
 (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเทีย่วบิน) 

01.20 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



 
 

 

หมายเหตุ...ลกูค้าท่านใดที่จะจองตัว๋ภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านตดิต่อให้
ทราบก่อนออกตัว๋ทุกคร้ัง มิเช่นน้ันถ้าเกดิความผดิพลาดขึน้  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่างๆ ท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

เง่ือนไขและราคา ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
 

เง่ือนไข และการจองทวัร์ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 25 ท่าน ข้ีนไปจึงออกเดินทางได ้ในกรณีท่ีมีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษทัฯ จะแจง้
ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
1.ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พร้อมน า้หนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัม 
 2.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3.ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4.ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5.ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . ค่าประกนัอุบติัเหตุ
คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 
500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกนัอุบัติเหตุเพยีงคร่ึงเดียว ** 
6.ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ และท่านตอ้งช าระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม 

 



 
 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออกส าหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว 
2.ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3.ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    
5.ค่าทปิไกด์และคนขับรถ  รวม 1,500 บาท  ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน (ช าระพร้อมค่าทวัร์) 
 

เง่ือนไขการจอง และยกเลกิทวัร์   
1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 7,000.- บาท ข้ึนอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หาก
ท่านยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทาง
ใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่
สามารถคืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสีย
ค่าใชจ่้ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวซ่ีาส าหรับผูท่ี้มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัสาการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามรถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ 
หรือเงินมดัจ าทวัร์ใหท้่านได ้       
 

หมายเหตุ   
1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรค
ระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทั ฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทาง
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
2.  ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ 
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้เท่านั้น 
3.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  เพื่อยนืยนัวา่กรุ๊ป
ออกเดินทางแน่นอนแลว้หรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หนังสือเดินทางทีไ่ม่สามารถใช้เดินทางได้  



 
 

 
- หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีตอ้งใชเ้ดินทาง
จนถึงวนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัที 
- หนงัสือเดินทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกท่ีมีรูปและ
รายละเอียดของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้
ครบถว้น  หนา้ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดู
รายละเอียดได ้ลว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดท่ีไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 

ตวัอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 
นบัจากวนัท่ีส้ินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีส้ินสุดการเดินทาง) 

เช่น ลูกคา้เดินทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 
หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนด
ได ้ กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศให้
เรียบร้อย โดยเจา้หนา้ท่ีจะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านท่ีสนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทาง
ติดตวัไปสนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่
ช ารุด บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  
 

 


