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JAPAN 
Tokyo – Fuji Maxx   5 DAY 3 NIGHT 

 
โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
เดอืนมกราคม-มนีาคม 2561 ราคาเร ิม่ตน้ 20,992 บาท 

 ไฮไลท ์ทวัร ์Tokyo – Fuji Maxx 

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

- สมัผสับรรยากาศหนาวเย็น  หมิะขาวๆ ที ่ลานสก ี ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิ  

   (กรุป๊ออกเดนิทางวนัที ่1ม.ค.-14ม.ีค.61) 

- ชมความงามของยอด ภเูขาไฟฟจู ิ(ช ัน้5)   (กรุ๊ปออกเดนิทางวนัที ่15-31 ม.ีค.61) 

- ชมหุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่  RX-0 ยนูคิอรน์ ขนาดเทา่ของจรงิ 

- ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัอาซากสุะ , ถา่ยรปู โตเกยีว สกายทร ี

- ชมิสตอเบอรร์ ีส่ดๆ จากไร ่และ เยีย่มชมพพิธิภณัฑร์าเมน  

- ชอ้ปป้ิงหนกัๆ เต็มๆ ที ่Aeon Mall, ชบิยุา่ และ ชนิจกู ุ
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Day 1    สนามบนิดอนเมอืง 

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

  คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 600 

Day 2 

 สนามบนินารติะ – วดันารติะซงั –  Aeon Mall - กรุ๊ปออกเดนิทางวนัที่ 1ม.ค.-14ม.ีค.61 ลานสก ี

(ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)/กรุ๊ปออกเดนิทางวนัที1่5-31ม.ีค.61 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้5) (ข ึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ) - โรงแรม + ออนเซน 

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ  ประเทศญีปุ่่ น (ใชเ้วลาราวๆ 6 ชั่วโมง) น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

  กระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เดนิทางมุ่งหนา้สู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัด

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 สนามบนินารติะ – วดันารติะซงั –  Aeon Mall -กรุ๊ปออกเดนิทาง

วนัที ่1ม.ค.-14ม.ีค.61 ลานสก ี(ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ)/กรุ๊ปออก
เดนิทางวนัที1่5-31ม.ีค.61 ภเูขาไฟฟจู ิ(ชัน้5) (ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศ)- โรงแรม + ออนเซน 

         Sun Plaza Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

3 ไร่สตอเบอรร์ี ่– ศนูยจ์ าลองแผ่นดนิไหว – โยโกฮามา่ – พพิธิภัณฑ์
ราเมน – กนัดัม้ตัวใหม ่@ Diver City Plaza – Aqua City – โตเกยีว 

– โรงแรม 

   Kichijoji Tokyu Rei 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
4 โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรูปโตเกยีว สกายทร ี– ชอ้ปป้ิง ชบิยุา่ 

ชนิจกุ ุ– โรงแรม 
   Kichijoji Tokyu Rei 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 โตเกยีว – สนามบนินารติะ -  ดอนเมอืง กรุงเทพฯ     

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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  พุทธเกา่แก่ ขนาดใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเมอืงนารติะสรา้งขึน้ในปี 940 ตัง้อยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 

  ภายในวัดมีอาคารที่หลากหลายตัง้อยู่ในบรเิวณทีก่วา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดยี์ 3 ชัน้สไตล ์Tahoto มีชือ่ว่า 

  Great Pagoda of Peace นอกจากนีย้ังมสีวนญีปุ่่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

จากนัน้ใหอ้สิระท่านเก็บตกที ่ AEON Shopping Mall  ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ ในเมอืงนารติะ เพียบพรอ้ม

ไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,รา้นขาย

ยาและเครื่องส าอางค ์Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร์ , รา้นหนังสอื , รา้นรองเทา้ 

ฯลฯ  และยังม ีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในสว่นของ Jusco ที่รวมของสด ของแหง้ อกี

มากมายใหท้า่นไดซ้ือ้ตดิมอื 

 เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ลานสก ี(กรุ๊ปออกเดนิทางวนัที ่1 ม.ค.-14ม.ีค.61) เพือ่พบกบัลานหมิะสขีาวทีม่แีบ๊คกราวน์เป็น

ภเูขา  ไฟฟจู ิใหท้า่นไดส้นุกไปกบัการถา่ยรูปกับลานหมิะสขีาวตระการตา หรอืจะเลน่กระดานลืน่แบบญีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีก 

   วา่ “โซร”ิ  (Sori) แบบเต็มที ่ 

 

 

    

 

 

 

 

 

ค า่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUN  PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรอืเทยีบเทา่ 

   รับประทานอาหารค า่ เมนขูาปยูกัษ ์ ณ โรงแรม จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกับการแชน่ ้าธรรมชาต ิ(Onsen) 

 

 

 

 

 

Day 3 

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

Aqua City – โตเกยีว – โรงแรม 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น รวมไปถงึชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสทิธ์ิเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสกี โดยรักษาสทิธ์ิของลูกค้าเป็นส าคัญ) 

กรณีที่ลานสกีปิด น ำทำ่นไปยงั ภเูขาไฟฟูจิ  (กรุป๊ออกเดนิทางวนัที ่ 15-31 ม.ีค.61)  ซึง่ถือกนัวำ่เป็นภเูขำที่สวยที่สดุและมีควำม

ศกัดิ์สทิธ์ิส ำหรับชำวญ่ีปุ่ นเป็นอยำ่งมำก โดยจะมคีวำมสงูอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสำมำรถพำทำ่นขึน้ไปยงัชัน้ 5  จำกทัง้หมด 10 ชัน้  เพื่อ

ขึน้ไปชมศำลเจ้ำฟจิูและได้ถำ่ยรูปจำกบนนัน้ พร้อมกบัยงัมีร้ำนค้ำขำยของที่ระลกึให้ทำ่นได้เลอืกซือ้มำกมำย ...     

** (หำกสภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย หรือ เส้นทำงกำรขึน้ภเูขำปิด ทำงบริษัทจะขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมน่ ำทำ่นขึน้ภเูขำ )  **    
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 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู ่Strawberry Farm  ใหทุ้กท่านไดล้ิม้ลองสตอเบอรร์ีก่ันแบบสดๆจากตน้ (ขึน้อยู่สภาพภูมอิากาศ

และผลผลติตามฤดูกาล) ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI  ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ

ใกล ้ๆ  กับภู เขาไฟฟูจ ิโดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  

มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆกัน

รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไป

แลว้เป็นตน้ จากนัน้เดนิทางไปทีเ่มอืง โยโกฮาม่า  เขา้ชม  พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen 

Museum Yokohama)  สถานทีร่วมเรื่องราวทุกอย่างเกีย่วกับราเมน ไม่วา่จะเป็นประวัติ

ความเป็นมา ชนิดของราเมน และรวมถึงมีการจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคาร

บา้นเรอืนของชติะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีวในยุคปี 1958  ซึง่เป็นเมอืงทีร่า

เมนไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยู ่8  รา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กนัดว้ย 

 

 เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

   น าทกุทา่นขา้ม สะพานเรนโบว ์(Rainbow Bridge)  เพือ่ไป ยั ง  Diver City Tokyo Plaza  เป็ นช อ้ป ป้ิ งคอม

  เพล๊กซแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว  รวมไปถงึไฮไลทข์องทีน่ี่   หุ่นกนัด ัม้ตวัใหม่รุ่น  RX-0 ยูนคิอรน์  ทีไ่ดรั้บการ

  ประกอบเสร็จอยา่งสมบรูณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีวพลาซา  ใหท้กุ 

   ทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ... จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้อควาซติี ้ 

   (Aqua city Odaiba) ภายในเต็มไปดว้ยรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้ เสือ้ผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้น 

   กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ีม่ถีงึ 13 โรงดว้ยกนั บนชัน้ 5 เป็นศนูยอ์าหารราเมน ทีร่วบรวมเมนู 

   ราเมนหลากหลายชนดิจากทัว่ประเทศญีปุ่่ น นอกจากนีย้ังมลีานไมช้มววิตัง้อยูด่า้นหนา้ของหา้ง 

   สรรพสนิคา้ทีส่ามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

 เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

Day 4 

 โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีว สกายทร–ี ชบิยูา่ – ชนิจกู ุ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ (Sensoji Temple) วัดทีว่า่กันวา่ เกา่แกท่ีส่ดุใ นกรุงโตเกยีว ซึง่
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เคยเป็นวัดทีเ่หลา่โชกนุและซามูไรใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี  น าทา่นนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิท

องค า ทีป่ระดษิฐานในวหิารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกัน้)  และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตูฟ้า

ค ารณ)” ซึง่มีโคมไฟสแีดงที่ไดช้ ือ่ว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังม ี 

“ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย   จากนัน้จะขอพาทุกท่านไปยนืถ่ายรูป กับ 

TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแม่น ้าสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากสุะ) โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณโทรทัศนแ์ห่ง

ใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012   มคีวามสูงที ่634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 

เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก   

 เทีย่ง  รบัประมานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  เดนิทางเขา้มายัง กรุงโตเกยีว  ใหท้กุทา่นอสิระชอ็ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) และ  

   ชบิุยา่ (Shibuya) แหลง่บนัเทงิ และแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว  

   เป็นศนูยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุีเ่ป็นเหมอืน 

   ศนูยก์ลางของของยา่นนีซ้ ึง่เป็นหนึง่ในสถานทีีค่กึคกัทีส่ดุในญีปุ่่ น สว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้ 

   คอื คาบกูโิจ เป็นยา่นทีเ่ต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญอ่ยา่ง Bic  

   Camera และยา่นบนัเทงิยามราตรทีีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

เย็น  อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 โตเกยีว – สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

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

 07.00 น. ถงึ สนามบนินารติะ ท าการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ  

 09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีรเ์อ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ601  

   (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 14.05 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมอืง   กรงุเทพฯ   โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

********************************** 
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Tokyo – Fuji Maxx 5 Days 3 Nights By XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

21-25 กมุภาพันธ ์2561 25,992 25,992 24,992 7,900 

28 กมุภาพันธ ์– 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 

 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

**ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้
 
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 ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,400/เที่ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   
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2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั  

 จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

 

น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ 350.- 550.- 1490.- 
 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื...  

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

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

 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3. การช าระคา่บรกิาร 

       3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

       3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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 4.การยกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋โปรโมชัน่ หลงัจากท าการจองทวัรแ์ละช าระเงนิคา่ทวัรแ์ลว้  จะไม่สามารถขอยกเลกิ เลือ่น หรอืขอคนืเงนิไดใ้นทกุ

กรณี  และ  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  รวมถงึเมือ่ทา่นจะของดการใชบ้รกิารใดๆ ตามโปรแกรมทวัร ์หรอื 

ไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ  ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ กับทางบรษัิทได ้

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1.คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ (ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 

 2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
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 5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

       คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ  200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -  เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

    **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

    **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

      6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

 2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

 3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

 4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 
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 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


