
 
 

ทัวร์ญีปุ่่น : TOUR21144 

 

TOKYO 3 วัน 1 คืน (XJ) 
 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง  
วันเดนิทำง รำคำ พำสปอร์ตจะต้องไม่หมดอำยุก่อน

วันที่ 

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 

 

พกัเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม  2,500.- บำท/ท่ำน**รำคำโปรโมช่ันพเิศษไม่มีรำคำเดก็** 

***กำรยกเลิก ***  เม่ือมีการออกตัว๋แล้วไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางได้เลย หากทา่นมีการยืนยนัการเดนิทาง

และมดัจ ามาแล้ว  หากลกูค้าจะยกเลิกการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมส่ามารถคืนเงินคา่ตัว๋ให้ทา่นได้ ต้องคดิคา่ตัว๋เตม็

จ านวน และคา่ใช้จา่ยตา่งประเทศ  แตห่ากทา่นมีคนมาเปล่ียนเดนิทางแทน ต้องสอบถามคา่ใช้จา่ยท่ีเพิ่มขึน้ตามเง่ือนไขของสาย

การบนิก าหนด 

 

รำยละเอียดโปรแกรม 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบนิดอนเมือง)  
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ณ อาคารผู้ โดยสารขาออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 3 ประตู 1 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบนิ AIR ASIA X  (XJ)โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้กบัท่าน 

23.55 น.         เหิรฟ้าสู ่เมืองนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ AIR ASIA X  (XJ) เท่ียวบนิท่ี XJ600 

 



     

 

วันที่สอง สนำมบนินำริตะ – เมืองโตเกียว – วัดอำซำกุสะ – พระรำชวังอมิพีเรียล(ด้ำนนอก) – ย่ำน

กนิซ่ำ – โอไดบะ – DUTY FREE – ย่ำนชินจูกุ  
 

08.00 น. เดนิทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตนิำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ น...จากนัน้น าทา่นสู ่วัดอำซำกุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ 

เป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีความส าคญัท่ีสดุแหง่หนึง่ในโตเกียว สถานท่ีดัง้เดมิถกูระเบิดเผาท าลายไปเกือบหมด

ในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ตวัวดัปัจจบุนัถกูสร้างขึน้ใหมท่ัง้หมด จดุเดน่ของวนันีคื้อ ท่ีทางเข้าวดัมีประตขูนาด

ใหญ่ เรียกวา่ ประตคูามินาริ บนคานประตแูขวนโคมกระดาษขนาดใหญ่มีความสงูกว่า 5.5 เมตร ท่ีมีรูปสายฟ้า

และเมฆเขียนด้วยสีด าและแดง ในบริเวณวดัเป็นท่ีตัง้ของเจดีย์ 5 ชัน้ และอาคารหลกัท่ีเป็นท่ีประดษิฐานพระ

โพธิสตัว์คนันง และบริเวณด้านนอกรอบวดัอาซากสุะจะมีร้านค้าขายสินค้าและอาหารพืน้เมืองญ่ีปุ่ นมาวางขาย

จ านวนมาก โดยเฉพาะท่ีถนนนากามิเสะ ซึง่ทอดยาวตัง้แตป่ระตสูายฟ้าไปจนถึงบริเวณวดั สองข้างถนนเตม็ไป

ด้วยร้านค้าเล็ก ๆ ขายของท่ีระลกึตา่ง ๆ เชน่ พดั ภาพวาดแผน่ไม้ ชดุกิโมโน เสือ้คลมุแบบตา่ง ๆ ม้วนภาพเขียน 

ขนมหวานพืน้เมือง ไปจนถึงหุน่ยนต์ของเลน่ เสือ้ยืด หรือของประดบัโทรศพัท์มือถือ...จากนัน้น าทา่นชม 

พระรำชวังอิมพีเรียล(ด้ำนนอก) คือสถานท่ีประทบัของสมเดจ็พระจกัรพรรดแิห่งญ่ีปุ่ น ภายในพืน้ท่ีกว้างใหญ่

ประกอบด้วยพระต าหนกัและอาคารตา่งๆมากมาย ซึง่ในอดีตเคยเป็นท่ีตัง้ของปราสาทเอโดะ บริเวณพระราชวงั

จงึล้อมรอบด้วยคนู า้และก าแพงหินสงูตระหง่าน  นอกจากนีพ้ระราชวงัอิมพีเรียลแหง่นีย้งัใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ

จดังานพิธีส าคญัๆอีกด้วย...จากนัน้น าทา่นสู ่ย่ำนกินซ่ำ แหลง่ช้อปปิง้และถนนคนเดินท่ีได้ขึน้ช่ือวา่หรูหราท่ีสดุ

ในโตเกียว ซึง่ท่านใดท่ีเป็นขาช้อประดบั HI END จะต้องไมพ่ลาด เพราะท่ีนีเ้ป็นยา่นศนูย์รวมแบรนด์ดงั เชน่ 

PRADA , SHISEIDO , FENDI , LOUIS VUITTON เป็นต้น นอกจากนัน้ย่านนีย้งัเป็นท่ีต้องของ โรงละครคำบุ

ก ิโรงละครอนัเก่าแก่และร้าน ITOYA ร้านเคร่ืองเขียนในต านานอีกด้วย... 

เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ย่ำนโอไดบะแหลง่ช้อปปิง้ เมืองใหมท่ี่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว 

โดยมีสะพานเรนโบว์ เป็นตวัเช่ือมระหวา่งฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอไดบะ ทัง้นีโ้อไดบะได้รับการโหวตวา่เป็น

สถานท่ี “โรแมนตคิที่สุด” ของโตเกียวโดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตัง้ตระหง่านอยู ่

รวมทัง้ “เทพีสันตภิำพ” เวอร์ชัน่ญ่ีปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอา่วโตเกียว…จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่DUTY 



FREE ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษี โดยท่ีนีมี้สินค้านานาชนิดให้ทา่นได้เลือกซือ้ อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หรือของฝากอ่ืนๆ อีกมากมาย...จากนัน้น าทา่นสู ่ย่ำนชินจูกุ 

แหลง่ช้อปปิง้และแหลง่บนัเทิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว ยา่นนีเ้ป็นศนูย์รวมของเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือร้านขนม ร้านอาหาร ผบั บาร์มากมาย มาท่ีนีท่ี้เดียวมีครบทกุสิ่งอย่างกนัเลย

ทีเดียว... 

 

ค ่ำ ***อิสระอำหำรมือ้ค ่ำวันเพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำท่องเที่ยวของท่ำน*** 

พกัท่ี เมืองนำริตะ หรือเทียบเทา่ระดบัเดียวกนั  
 

วันที่สำม อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน หรือ เลือกซือ้ทวัร์เสริม 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

***อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน ไม่มีรถบัสให้บริกำร แต่มีไกด์ให้ค ำแนะน ำในกำรเดินทำง**** 

หรือทา่นสามารถ เลือกซือ้ทัวร์เสริม โดยมีอตัราคา่บริการดงันี ้

ผู้เดนิทำง 15-20 ท่ำน คิดค่ำบริกำรท่ำนล่ะ 3,000.-บำท 

ผู้เดนิทำง 21-34 ท่ำน คิดค่ำบริกำรท่ำนล่ะ 2,500.-บำท 

**กรณีน้อยกว่ำ 15 ท่ำน จะมีไกด์ค่อยแนะน ำกำรเดนิทำงเท่ำนัน้** 

สถานท่ีเท่ียวมีดงันี ้หลงัอาหารเช้าน าทา่นสู ่ภูเขำไฟฟูจิ ชัน้5 สญัลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อทุยัและเป็นภเูขาไฟ

ท่ี ลกัษณะงดงาม ท่ีสดุในโลกแหง่หนึง่ ท่ีมีความสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึง่มีหิมะปกคลมุบนยอดเขาตลอดทัง้

ปี น าท่านชมความงามอย่างใกล้ชิดบริเวณชัน้ 5 ของภูเขำไฟฟูจิ ให้ทา่นได้อิสระถ่ายภาพเก็บบรรยากาศหรือ

เดนิเลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองและขนมของชาวญ่ีปุ่ นตามอธัยาศยั....... 

เที่ยง  น ำท่ำนรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 

จากนัน้น าทา่น เรียนรู้พธีิชงชำต้นต ำหรับแบบฉบับคนญ่ีปุ่น เพราะถือได้ว่าการชงชานัน้คือเอกลกัษณ์ของ

ประเทศญ่ีปุ่ นเลยก็วา่ได้ ให้ทา่นได้ลองด่ืมและเรียนรู้การชงชาผงสีเขียวหรือมตัชะ และให้ทา่นได้สมัผสักบั

บรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัการพบปะกนัในวงสงัคมการด่ืมและชงชาท่ีได้แพร่หลายในบรรดาชน

ชัน้สงูท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนบัตัง้แตป่ระมาณศตวรรษท่ี 14 หรือต้นฉบบัของพิธีชงชา...จากนัน้น าท่านสู ่

SHISUI PREMIUM OUTLET เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ซึง่อยูไ่มไ่กลจากสนามบนินาริตะ ภายในมีร้านค้ากวา่ 180 

ร้าน และศนูย์อาหาร โดยร้านค้าตา่งๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากตา่งประเทศ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าแฟชัน่ 

อปุกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ เชน่ 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 เป็นต้น 

***อิสระอำหำรมือ้ค ่ำ เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำท่องเที่ยวของท่ำน*** 

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

สถำนที่ท่องเที่ยวแนะน ำในเมืองโตเกียว 

1.ย่ำนฮำรำจูกุ  แหลง่ช้อปปิง้และศนูย์รวมแฟชัน่สดุเก๋ของเหลา่วยัรุ่นญ่ีปุ่ น อยูไ่มไ่กลจากชิบยูา่และชินจกูุ ยา่น

นีเ้ป็นต้นก าเนิดแฟชัน่นา่รักๆ สไตล์คาวาอีก็้มีต้นก าเนิดอยูท่ี่ฮาราจกู ุและยา่นนีเ้ป็นท่ีท่ีสาวกคอสเพลย์ใช้รวมตวั

กนัท ากิจกรรมในทกุๆวนัอาทิตย์ 

2.ย่ำนชิบูย่ำ แหลง่ช้อปปิง้และเอนเตอร์เทนเม้นท์สดุชิคขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว เป็นยา่นท่ีคกึคกัมีผู้คน

พลกุพลา่นตลอดเวลา จดุท่ีเป็นสญัลกัษ์ของยา่นนีคื้อ แยกข้ามถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลาย

สายด้วยกนั ท าให้แยกนีเ้ป็นจดุท่ีมีช่ือเสียงและผู้คนนิยมมาเก็บภาพ และท่ีขาดไมไ่ด้เม่ือไปยา่นชิบยูา่ต้องไป

ถ่ายรูปคู ่ฮำจิโกะ สนุขัพนัธุ์อากิตะซึง่ได้ขนานนามวา่เป็นสนุขัยอดกตญัญ ูตัง้อยูต่รงทางออกของสถานี 

Shibuya 

3.สวนอุเอโนะ หรือช่ือเตม็ อเุอโนะอนช ิสวนสาธารณะท่ีตัง้อยูใ่นเขตไทโต โตเกียว โดยได้รับการขึน้ทะเบียน

เป็นสวนสาธารณะแหง่แรกของญ่ีปุ่ นโดยรัฐบาลในปี 1873 ในชว่งฤดใูบไม้ผลิสวนแหง่นีเ้ป็นท่ีขึน้ช่ือ ท่ีผู้คนนิยม

มาดซูากรุะกนัเป็นอย่างมากอีกด้วย 

4.ตลำดอะเมโยโกะ นบัเป็นอีกหนึง่ตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียว ซึง่ท่ีน่ีจะเป็นตลาดกลางวนัท่ีร้านส่วนใหญ่

จะเร่ิมเปิดท าการตัง้แตเ่วลา 10 โมงเช้าไปจนถึงชว่งเย็นๆ และมกัจะปิดทกุวนัพธุ จดุเดน่ของตลาดแหง่นีคื้อ 

สินค้าท่ีหลากหลายมีทัง้ของสดไปจนถึงข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆอยา่ง เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทัง้

ของญ่ีปุ่ น ของน าเข้าจากตา่งประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนมของกินเลน่ ทาโกะยากิยกัษ์ โมจิ ขนม

เค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม เป็นต้น 

***อิสระอำหำรมือ้กลำงวันและมือ้ค ่ำ*** 

พบกนั ณ จดุนดัพบ ตามเวลานดัหมาย (กรุณาตรงตอ่เวลา) สมควรแก่เวลา น าท่านสู ่สนำมบินนำริตะ เพ่ือ

เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ....  

20.40 น. เหิรฟ้ากลบัสู ่สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X  เท่ียวบนิท่ี XJ607 

 (ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเทีย่วบิน) 
01.20 น. ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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



โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ท่ีไม่

สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

 

เงื่อนไขและรำคำ ส าหรับผู้ เดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดนิทางกบับดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 

***หำกมีกำรจองตั๋วภำยใน กรุณำแจ้งให้ทรำบก่อนจองทุกครัง้ 

 (มฉิะนัน้ทางเราจะไมรั่บผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 
 

เงื่อนไข และกำรจองทวัร์ 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย ไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไมอ่นญุาตให้

เดนิทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคมุ

ได้ เชน่ การนดัหยดุงาน, จลาจล, การลา่ช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5. คณะผู้ เดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขีน้ไปจงึออกเดนิทางได้ ในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ เดนิทางไมถ่ึง 25 ทา่น ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่น

ทราบลว่งหน้า 14 วนัก่อนการเดนิทาง 

 

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.ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท . คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงิน

ทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** 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 าระทีส่นามบินดอนเมือง ในวนัเช็คอนิ) 
 

เงื่อนไขกำรจอง และยกเลิกทวัร์   

1. แจ้งจ านวนผู้ เดนิทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่ำนละ 7,000.- บำท ขึน้อยูก่บัโปรแกรมทวัร์ท่ีท่านเลือกจอง หากทา่น

ยกเลิกหลงัการช าระคา่มดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืนคา่มดัจ าให้ทา่นในทกุกรณี แตท่่านสามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าใช้

สิทธ์ิแทนได้ โดยไม่ต้องเสียคา่ใช้จา่ยใด ๆ     

2. ช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดนิทาง 20 วนั หากท่านยกเลิกหลงัการช าระคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถคืน

คา่ทวัร์ทัง้หมด หรือบางสว่นให้ทา่นในทกุกรณี แตท่่านสามารถหาผู้ เดนิทางใหมม่าใช้สิทธ์ิแทนได้ โดยเสียคา่ใช้จ่ายบางสว่นเพิ่ม 

เชน่ คา่วีซ่าส าหรับผู้ ท่ีมาแทนทา่น และคา่เปล่ียนช่ือท่ีต้องจา่ยให้กบัสาการบนิ  

3. เม่ือทา่นเลือกวนัเดินทาง และได้วางเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทา่นไมส่ามรถเล่ือนการเดินทางได้ หรือเปล่ียนโปรแกรม

ทวัร์ได้ การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เทา่กบัการยกเลิกทวัร์ ซึง่ทางบริษัทฯ จะไมส่ามารถคืนเงินคา่ทวัร์ หรือเงินมดัจ าทวัร์ให้

ทา่นได้        

 

หมายเหตุ   
1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด 
และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษทั ฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และ
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน  ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้
ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
2.  ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ โรงแรมท่ี
พกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้เท่านั้น 
3.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  เพื่อยนืยนัวา่กรุ๊ปออก
เดินทางแน่นอนแลว้หรือไม่, มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หนังสือเดนิทำงที่ไม่สำมำรถใช้เดนิทำงได้  

- หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายเุหลือไมถ่ึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดนิทางท่ีใกล้จะหมดอาย ุหากนบัจากวนัท่ีต้องใช้เดินทางจนถึงวนั

หมดอาย ุถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดนิทางไมไ่ด้ ทา่นต้องไปท าเลม่ใหมท่นัที 

- หนงัสือเดนิทางท่ีช ารุด หมายถึงหนงัสือเดนิทางท่ีมีสว่นใดสว่นหนึง่ขาดหายหรือช ารุด เชน่ หน้าแรกท่ีมีรูปและรายละเอียดของผู้

เดนิทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนท าให้ไมส่ามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเลม่



หนงัสือเดนิทางขาดหายทัง้หน้า หรือบางสว่น ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึง่ในเลม่จนไมส่ามารถเปิดดรูายละเอียดได้ ล้วนถือวา่เป็น

หนงัสือเดนิทางช ารุดท่ีไมส่ามารถใช้เดนิทางได้  

ตัวอย่ำงกำรนับอำยุหนังสือเดินทำง 

นบัจากวนัที่สิน้สดุการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีสิน้สดุการเดินทาง) เช่น 

ลกูค้าเดนิทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 

หนงัสอืเดนิทางจะต้องไม่หมดอำยุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมำยเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการเดนิทาง ซึง่อาจสง่ผลให้ผู้ เดนิทางไมส่ามารถเดนิทางตามก าหนดได้  

กรุณาสง่หนงัสือเดนิทางเลม่จริงของผู้ เดนิทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย โดย

เจ้าหน้าท่ีจะคืนหนงัสือเดนิทางให้ทา่นท่ีสนามบนิในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผู้ เดนิทางท่ีถือหนงัสือเดนิทางติดตวัไปสนามบนิใน

วนัเดนิทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครัง้ก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไมห่ยิบผิดเลม่ ไมห่มดอาย ุและไมช่ ารุด บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ

ใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของทา่นมีปัญหาดงักลา่วจนท าให้ทา่นเดินทางไมไ่ด้   

 

 

 

 

เม่ือท่ำนได้ท ำกำรจอง ทัวร์ญ่ีปุ่น กับ ไทยฟลำย ทรำเวล จ ำกัด จำกนัน้ เจ้ำหน้ำที่จะตดิต่อกลับ                          

เพื่อแจ้งรำยละเอียดกำรช ำระเงนิ โทร 02-713-8992 ท่ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนกำรณ์จองได้ตลอดเวลำท ำกำรค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaifly.com/ทัวร์ญี่ปุ่น
http://www.thaifly.com/

