
 

 

  

JAPAN 
Tokyo – Fuji Maxx 
โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อชยี เอ็กซ ์

5 วนั 3 คนื 
ไฮไลท ์ทวัร ์Tokyo – Fuji Maxx 

- พกัฟจู ิ1 คนื  และ โตเกยีว 2 คนื  ระดบัมาตรฐาน 3 ดาว ญีปุ่่ น 

- สมัผสับรรยากาศหนาวเย็น  หมิะขาวๆ ที ่ลานสก ี ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิ  

- ชมหุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่่น  RX-0 ยนูคิอรน์ ขนาดเทา่ของจรงิ 

- ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัอาซากสุะ , ถา่ยรูป โตเกยีว สกายทรี 

- ชมิสตอเบอรร์ีส่ดๆ จากไร่ และ เยีย่มชมพพิธิภณัฑร์าเมน  

- ชอ้ปป้ิงหนกัๆ เต็มๆ ที ่Aeon Mall, ชบิยุา่ และ ชนิจูกุ 

GT-NRT XJ34 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Day 1    สนามบนิดอนเมอืง 

 20.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท

  คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

 23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เที่ยวบนิที ่XJ 600 

Day 2 

 สนามบนินารติะ – วดันารติะซงั –  Aeon Mall - ลานสก ี(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - โรงแรม + ออนเซน 

 08.00 น. เดนิทางถึง สนามบินนารติะ  ประเทศญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาราวๆ 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับ

  กระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ เดินทางมุ่งหนา้สู่ วดันารติะซงั ชินโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัด

  พุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ทีม่ชี ื่อเสยีงมากของเมอืงนารติะสรา้งขึ้นในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 

  ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณที่กวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดีย์ 3 ชัน้สไตล์ Tahoto มีชื่อว่า 

  Great Pagoda of Peace นอกจากนียั้งมสีวนญีปุ่่ น และสวนยุโรปอกีดว้ย 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ – วัดนารติะซงั –  Aeon Mall ลานสก ี 
(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซน 

         Sun Plaza Hotel 
หรอืเทยีบเท่า 

 
3 ไร่สตอเบอรร์ี ่– ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว – โยโกฮาม่า – พพิธิภัณฑ์

ราเมน – กันดัม้ตัวใหม่ @ Diver City Plaza – Aqua City – โตเกยีว 
– โรงแรม 

   Kichijoji Tokyu Rei 
หรอืเทยีบเท่า 

 

4 โตเกยีว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีว สกายทร ี– ชอ้ปป้ิง ชบิุย่า 
ชนิจุกุ – โรงแรม 

   Kichijoji Tokyu Rei 
หรอืเทยีบเท่า 

 
5 โตเกยีว – สนามบนินารติะ -  ดอนเมอืง กรุงเทพฯ     

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

  

 

 
 



 

จากนัน้ใหอ้สิระท่านเก็บตกที่  AEON Shopping Mall  ช้อปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ ในเมืองนารติะ เพียบพรอ้ม

ไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,รา้นขายยาและเครื่องส าอางค ์

Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซน็เตอร์ , รา้นหนังสอื , รา้นรองเทา้ ฯลฯ  และยังม ีซุปเปอร์มารเ์ก็ตขนาดใหญ่ในส่วน

ของ Jusco ทีร่วมของสด ของแหง้ อกีมากมายใหท้่านไดซ้ ือ้ตดิมอื 

 เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 บา่ย  น าท่านเดนิทางสู่ ลานสก ี เพือ่พบกับลานหมิะสขีาวทีม่แีบ๊คกราวนเ์ป็นภูเขาไฟฟจู ิใหท้่านได ้

   สนุกไปกับการถ่ายรูปกับลานหมิะสขีาวตระการตา หรอืจะเล่นกระดานลืน่แบบญีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีก 

   ว่า “โซร”ิ  (Sori) แบบเต็มที ่ 

 

 

 ค ่า  เดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก SUN  PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรอืเทยีบเท่า 

   รับประทานอาหารค ่า เมนขูาปยูกัษ ์ ณ โรงแรม จากนัน้ใหทุ้กท่านผ่อนคลายกับการแช่น ้าธรรมชาต ิ(Onsen) 

 

 

 

 

 

Day 3 

 ไร่สตอเบอรร์ี่ – ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – โยโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเมน – หา้ง Diver City Plaza – 

Aqua City – โตเกยีว – โรงแรม 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่ Strawberry Farm  ใหทุ้กท่านไดล้ิม้ลองสตอเบอรร์ีก่ันแบบสดๆจากตน้ (ขึ้นอยู่สภาพภูมอิากาศ

และผลผลติตามฤดูกาล) ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI  ซึง่ตัง้อยู่บริเวณ

ใกล ้ๆ  กับภู เขาไฟฟจูิ โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  

มหีอ้งจัดฉากการเกิดแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการส่ันสะเทอืนในระดับรคิเตอรต่์างๆกัน

รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กีดขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไป

แลว้เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางไปทีเ่มอืง โยโกฮาม่า  เขา้ชม  พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen 

Museum Yokohama)  สถานทีร่วมเรื่องราวทุกอย่างเกีย่วกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัติ

ความเป็นมา ชนิดของราเมน และรวมถึงมีการจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคาร

บา้นเรอืนของชติะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเก่าของโตเกยีวในยุคปี 1958  ซึง่เป็นเมอืงทีร่า

เมนไดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยู่ 8  รา้นใหนั้กท่องเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กันดว้ย 

 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสก ีชนิดอื่น รวมไปถงึชุดเล่นสก ีแต่อย่างใด และ หมิะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสก ีโดยรักษาสิทธิ์ของลูกค้าเป็นส าคัญ) 



 

 เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

   น าทุกท่านขา้ม สะพานเรนโบว ์(Rainbow Bridge)  เพือ่ไปยัง  Diver City Tokyo Plaza  เป็ นช ้อป ป้ิ งคอม

  เพล๊กซแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว  รวมไปถงึไฮไลท์ของทีน่ี่   หุ่นกนัด ัม้ตวัใหม่รุ่น  RX-0 ยูนคิอรน์  ที่ไดร้ับการ

  ประกอบเสร็จอย่างสมบูรณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีวพลาซา  ใหทุ้ก 

   ท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ... จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ หา้งสรรพสนิคา้อควาซติี ้ 

   (Aqua city Odaiba) ภายในเต็มไปดว้ยรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ เสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น 

   กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ีม่ถีงึ 13 โรงดว้ยกัน บนชัน้ 5 เป็นศูนยอ์าหารราเมน ทีร่วบรวมเมนู 

   ราเมนหลากหลายชนดิจากทั่วประเทศญีปุ่่ น นอกจากนียั้งมลีานไมช้มววิตัง้อยู่ดา้นหนา้ของหา้ง 

   สรรพสนิคา้ทีส่ามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชัดเจน 

 เย็น  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

Day 4 

 โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรูปโตเกยีว สกายทร–ี ชบิยูา่ – ชนิจูก ุ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ (Sensoji Temple) วัดทีว่่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดใ นกรุงโตเกยีว ซึง่
เคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น า

ท่านนมัสการ องค์เจา้แม่กวนอิมทองค า ที่ประดษิฐานในวหิารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉาก

ม่านกัน้)  และ ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซึง่มโีคม

ไฟสีแดงที่ไดช้ือ่ว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก” มคีวามสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีก

ทัง้ยังมี  “ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหล่งรวมสินคา้ของที่ระลกึต่างๆ มากมาย   จากนัน้จะขอพาทุกท่านไปยืน

ถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานขา้มแม่น ้าสุมิดะ (ใกลวั้ดอาซากุสะ) 

โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ 22 

MAY 2012   มีความสูงที่ 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็น

หอคอยส่งสัญญาณทีสู่งทีสุ่ดในโลก   

 เทีย่ง  รบัประมานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  เดนิทางเขา้มายัง กรุงโตเกยีว  ใหทุ้กท่านอสิระช็อปป้ิง ยา่นชนิจกูุ (Shinjuku) และ  

   ชบุิยา่ (Shibuya) แหล่งบันเทงิ และแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงหลวงโตเกยีว  

   เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆเท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจูกุทีเ่ป็นเหมอืน 

   ศูนยก์ลางของของย่านนีซ้ ึง่เป็นหนึง่ในสถานทีีค่กึคักทีสุ่ดในญีปุ่่ น ส่วนทางดา้นตะวันออกนัน้ 

   คอื คาบูกโิจ เป็นย่านทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic  



 

   Camera และย่านบันเทงิยามราตรทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

เย็น  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

Day 5 

 โตเกยีว – สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

 06.00 น. ท าการเช็คเอาท ์และ พบกนัทีล็่อบบีโ้รงแรม  .. จากนัน้ ขึน้รถบัส  เพือ่เดนิทางไป สนามบนินารติะ 

 07.00 น. ถงึ สนามบนินารติะ ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสัมภาระ  

 09.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีรเ์อ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601  

   (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 14.05 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมอืง   กรุงเทพฯ   โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tokyo – Fuji Maxx 5 Days 3 Nights By XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

04-08 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

05-09 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

06-10 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

10-14 มกราคม 2561  27,991 27,991 26,991 7,900 

11-15 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

12-16 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

17-21 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

18-22 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

19-23 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

24-28 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

25-29 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

26-30 มกราคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ ์2561 26,991 26,991 25,991 7,900 

01-05 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

02-06 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

07-11 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

08-12 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

09-13 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

14-18 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

15-19 กุมภาพันธ์ 2561 30,991 30,991 29,991 7,900 

15-19 กุมภาพันธ์ 2561 30,991 30,991 29,991 7,900 

21-25 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

22-26 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

23-27 กุมภาพันธ์ 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

28 กุมภาพันธ์ – 04 มนีาคม 2561 30,991 30,991 29,991 7,900 

28 กุมภาพันธ์ – 04 มนีาคม 2561 30,991 30,991 29,991 7,900 

01-05 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

02-06 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

07-11 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

08-12 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 



 

09-13 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

14-18 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

15-19 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

16-20 มนีาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 

21-25 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

22-26 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

23-27 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

24-28 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

25-29 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

26-30 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

27-31 มนีาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ต่อทา่น***  (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ลูกคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มีรายละเอียดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังน้ี 
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat   1,600 / เที่ยว 
   Quiet Zone Seat      500 / เที่ยว 
   Lagroom Seat       1,400 / เที่ยว 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายุกวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,400/เที่ยว (ตะกร้าเด็ก) (Legroom Seat)   
  
 
 
 



 

2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทีย่วการเดนิทาง ท่านใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วัน  

 จองทัวร.์..อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอยีดดา้นล่าง..  

3.ส่วนลูกคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิช่น ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้ค่า  สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดดา้นล่าง 

 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ 350.- 550.- 1490.- 
 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจ่ายคา่สัมภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

 - ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทีย่ว 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 3. การช าระค่าบรกิาร 

       3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

       3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

 4.การยกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวโปรโมชั่น หลังจากท าการจองทัวร์และช าระเงินค่าทัวรแ์ลว้  จะไม่สามารถขอยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดใ้นทุก

กรณี  และ  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น  รวมถงึเมือ่ท่านจะของดการใชบ้รกิารใดๆ ตามโปรแกรมทัวร ์หรือ 

ไม่เดนิทางพรอ้มคณะ  ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ กับทางบรษัิทได ้

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ 

ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิ้น** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1.ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ

ทัวรข์า้งตน้ (ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 

 2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 



 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

       ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ  200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -  เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 -  เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

    **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

    **ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

 5. ค่าทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน/ทรปิ (เก็บทปิก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

      6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

ว่ามคุีณสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลูก

ทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

 2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

 3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

 4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 



 

 4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด 

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอัตราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 


