
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 24427  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKYO TADAIMA 
                     6D3N – JAPAN AIRLINES 

 



 

 

19-24 ตลุาคม 2565  55,900.- 

 
โตเกียว / ฟูจิ / อุทยานฮาโกเน ่/ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ / โกเทมบะห์เอ้าเลทต์ 

ภูเขาไฟฟูจิ / หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก / ชินจูกุ / สวนฮิตาชิซีไซค์พาร์ค / ตลาดปลานากามินาโตะ 

วัดอาซากุซะ / ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ ฟรเีดยเ์ลอืกซือ้ทวัรด์สินยีแ์ลนด์  

ออนเซน 1 คนื / โตเกยีว 2 คนื / เจแปนแอรไ์ลน ์/ รวมวซีา่ / กระเปา๋ 23 โล X 2 ใบ 
 
วันทีห่นึง่ :   กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ

19.30 น.  นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาเตอร์ R เจแปนแอรไ์ลน ์

 จุดนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร์ เจ้าหน้าท่ีบริการช่วยโหลดสัมภาระและกระเป๋าเดินทาง 

21.55 น.  ออกเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยเที่ยวบิน JL 034 เจแปนแอรไ์ลน ์ 
 
วันทีส่อง :    สนามบินฮาเนดะ – อทุยานฮาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ

   โกเทมบะหเ์อา้เลทต์ – แชน่้ำแร ่

06.10 น. ถึง สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย 

อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่

สวยงาม นำท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามด่ังภาพวาดสะท้อนลงสู่

ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่  

วันที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย คำ่ โรงแรม 
1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

2 สนามบินฮาเนดะ-อุทยานฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 
หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะห์เอ้าเลทต์-แช่น้ำแร่  O O TOMINOKO 

HOTEL ♨ 

3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก 
ช้อปปิ้งชินจูกุ O O X TOKYO HOTEL 

4 อิสระช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมดีสนีย์แลนด์ O X X TOKYO HOTEL 

5 เมืองฮิตาชิ-สวนฮิตาชิซีไซค์พาร์ค-ดอกโคเชีย-ตลาดปลานากามินาโตะ 
วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ O O X  

6 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     



เดินทางโดยรถโคช้สู ่หบุเขาโอวาคดุานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ 

โดยชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟองจะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี 
 

  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น 
 
โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต เป็นเอ้าท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อยู่ห่างจากโตเกียว

ประมาณ 90 นาที มีบรรยากาศแบบเอ้าดอร์ ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์

อาหาร รวมถึงชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์

จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ในครัวเรือน และ

สินค้า อิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต่ำกว่าร้านค้าปลีกที่ขายทั่วไปในญี่ปุ่น  
 
ค่ำ รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม (เมนูขาปูยักษ์ + 

พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด) 

เข้าพัก ณ โรงแรม TOMINOKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ แช่ออนเซนผ่อนคลายความเมื่อยล้า 

 

วันทีส่าม :  ภเูขาไฟฟจูชิั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – หมูบ่า้นโอชิโนะฮกัไก – ชอ้ปปิง้ชนิจกูุ 

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ภเูขาไฟฟจูิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 

นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ   
หมูบ่้านโอชโินะฮักไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำท้ัง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนที่ไหลมาจากทาง

ลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ำเย็นจากแหล่งน้ำได้โดยตรง 

นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายท้ังผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆให้ลิ้ม

ลองชิม  



  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น [เมนเูซตอาหารญีปุ่่น] 
 
ถนนชนิจกูุ ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเล็คทรอนิกกล้องถ่ายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO ณ ร้าน BIG CAMERA หรือ 
SAKURAYA, เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ MUJI, กระเป๋า หรือ รองเท้าแฟชั่น, เครื่องสำอางค์ชื่อดังของญี่ปุ่น SHISHEDO, 
KANEBO, SEKISE, SKII และช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ร้าน 100 เยนอย่างจุใจ 
 
คำ่ อสิระรบัประทาน อาหารคำ่ ณ ตามอธัยาศยั 

เข้าพัก ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
วันทีส่ี ่:      อสิระชอ้ปปิง้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิดสีนยี์แลนด ์ 

เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนัหรอื ซือ้ทัวรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคา

อาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 

ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, 

ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้าน

หมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบของ WALT 

DISDEY สำหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 

หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจกูุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็น

เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อป

ปิ้งต่อย่าน“ชิบยูา่” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้า

มากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น  
* เพือ่ให้ทา่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่ีบรกิารอาหารกลางวันและอาหารคำ่ * 

เข้าพัก ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



 
วันทีห่า้ :     เมอืงฮติาช ิ– สวนฮติาชซิไีซคพ์ารค์ – ดอกโคเชยี – ตลาดปลานากามินาโตะ 
                   วดัอาซากซุะ  – ชอ้ปปิง้ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 
เช้า  รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ ตัง้อยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญี่ปุ่น เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ 
ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดท่ีจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี ในฤดูใบไม้ร่วงช่วง
ปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็น
สีแดงสดก็ยิ่งทำให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว พร้อมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสัน
บานอยู่ใกล้ๆกันด้วยให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ 

 
ตลาดปลานากามนิาโตะ ตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตลาดปลาที่ขายของสดและมีราคาที่ถูกจึงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวน
มากให้มาเที่ยวชม และถ้าหากไม่ได้ซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดได้ที่ร้านอาหารและบาร์ซูชิสายพานได้อย่าง
เพลิดเพลินใจ 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานากามินาโตะ 
 
วัดอาซากซุะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟ
ขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 
 
ไดเวอรซ์ติี้โอไดบะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, 
Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้เลือกเดินทั้ง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้
อปปิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
คำ่  อสิระรบัประทาน อาหารคำ่ตามอธัยาศยั 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
 



วันทีห่ก :     สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพ ฯ 
00.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิด้วยเที่ยวบิน JL 033 สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

 

TOKYO TADAMAI 6D3N BY JAL 

กำหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตียงพักกับ 
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน 
[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มีเตียงพัก 
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 
พักเด่ียวเพิ่ม JOINLAND 

19-24 ตลุาคม 2565 55,900.- 55,900.- 52,900.- 6,900.- 32,900.- 

 
*** กรุ๊ปการันตีออกเดินทาง 20 ท่าน กรณีไม่ถึงจำนวน ขอปรับราคาทัวร์หรือยกเลิกการเดินทาง *** 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน้ำใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
**ราคาอาจมีการปรับขึ้นในกรณีที่ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ 

สายการบินประกาศปรับเท่านั้น (คิด ณ วันท่ี 08 ส.ค 2565) ** 
 

อตัรานี้รวม 
✓ ค่าบริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น) 
✓ ค่าบริการมัคคุเทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
✓ ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
✓ ค่าห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น วีซ่าญี่ปุ่น 1,575 บาท 
✓ ค่าประกันสุขภาพคุ้มครองโควิดระหว่างการเดินทาง 

 
อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่า RT-PCR เพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 
 ค่าทิปเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับไกด์และคนขับรถท่านละ 2,000 เยน  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
 
 



 
 
 
ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย 
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยดั(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
✓ ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษสีนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ราคาอาจมีการปรับขึ้นในกรณีที่ราคาน้ำมันมีการปรับขึ้น 

แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับเท่านั้น  
✓ ค่าสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีที่น้ำหนักกระเป๋าเกินที่สายการบินกำหนด ผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าปรับตามกฎข้อกำหนดของสายการ
บินน้ันๆด้วยตนเอง 

การชำระเงิน 
✓ บริษัทรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจอง/ท่ีนั่ง 
✓ ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ กำหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน หรือจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินเพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดินทาง 
 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำทา่นละ 5,000 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไมค่ืนเงนิมดัจำ ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคา่บรกิารเตม็จำนวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้  

สำคญั 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดินทาง (กรณุาศกึษารายละเอยีดทกุขอ้) 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะ
คำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก  

 เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์ในประเทศญี่ปุ่น 

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้
แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่ง

ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อน
หรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 แจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วัน 



ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสาร 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเม่ือทำการจองทัวร์) 
1.2 ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วันออก

ราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้อง
เป็นผู้ชำระ 

1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้
ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ที่นั่ง Long Leg สายการบินไทยสามารถติดต่อ
ขอซื้อที่นั่งล่วงหน้าได้ 

1.5 กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามข้ันตอนของสายการบินเท่านั้น 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ใน
เครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็น
สิทธิ์ของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ใน
วันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว 
หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน 
 

2. สายการบิน 
2.1 สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้ง

พนักงานทันทีเม่ือทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วม
เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการ
ยืนยัน,ชำระมดัจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
หรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง  

สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการยื่นวซี่าญีปุ่น่ 

o หนงัสอืเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย ) 

o รปูถ่าย 1 ใบ (ขนาด 2 x 2 นิ้ว สีหรือขาวดำ ที่มีพื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่าย

มาไม่เกิน 6 เดือน พร้อมติดรูปถ่ายลงในใบคำร้อง) 

o ทะเบยีนบา้น หรอื ใบคดัสำเนาจากเขต ฉบบัจรงิและสำเนา 1 ชุด 

o เอกสารรบัรองการทำงาน 

- ในกรณทีีผู่ย้ืน่เปน็พนกังาน หรอืข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตรา

เงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน) 

- ในกรณทีีป่ระกอบธรุกจิส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ 

- ในกรณนีกัเรยีนนกัศกึษาทีม่อีายตุัง้แต ่16 ปขีึ้นไป หนังสือรับรองจากสถานศีกษา (ภาษาอังกฤษ) 

- ในกรณผีูอ้ยูภ่ายใตอ้ปุการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านท่ีไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ

ทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ (ออกไม่เกิน 3 เดือน) 

o ใบสำคญัการสมรส ใบสำคญัการหยา่ ฉบบัจรงิและสำเนา 1 ชุด 

o เอกสารการเปลี่ยนชือ่สกลุ, ใบมรณะบตัร (ถา้ม)ี ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 

o สมุดบญัชีเงนิฝากธนาคาร (ออมทรพัย)์ ต้องขอ STATEMEMT ย้อนหลัง 6 เดือนและมีตราประทับและลายเซ็นจากธนาคาร หรือกรณีใช้ 

BOOKBANK ต้องเป็นเล่มที่มีการอัพเดตเป็นประจำ 

ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด  

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 1-18 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

o สตูบิตัรหรอืสำเนาประชาชน 

o กรณพีอ่แมไ่มไ่ดเ้ดนิทางกบัเด็กตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมการเดินทางจากเขต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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