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ราคาเพยีง 34,900.- 

รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

TOKYO DOUBLE FUN 5D3 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

 FUJI-Q HIGHLAND พสิจูนค์วามกลา้กบั รถไฟเหาะทีช่นัทีส่ดุในโลก และบา้นผสีงิสดุระทกึ 
 TOKYO DISNEYLAND ความอลงัการทีเ่ต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ต านานและจนิตนาการของ

การผจญภยั 

 น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิกระเชา้ข ึน้ภเูขาทีอ่ยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจูมิากทีส่ดุ ชมความงามทะเลสาบคา
วาคจุโิกะ 

 วดัอาซากสุะ สกัการะขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองค า 
 ถา่ยรปูคูก่บัโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

 ลิม้รสเมน ูขาปยูกัษ ์พกัฟจู ิ1 คนื + ผอ่นคลายกบัการแชอ่อนเซน น า้แรธ่รรมชาต ิ 
 ชอ้ปป้ิง มติซุยเอาทเ์ล็ทปารค์มาคฮุาร ิ
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 05-10 ตลุาคม 61 34,900.- 

วนัที ่ 19-23 ตลุาคม 61 34,900.- 

วนัที ่ 31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 61 34,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรม 

ทีพ่กั 
1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรปู

โตเกยีวสกายทร-ีน ัง่กระเชา้คาจ-ิชมทะเลคาวา

คชุโิกะ-แชน่ า้แร ่

✈ 🍽 🍽 
FUJI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์– ชอ้ปป้ิง มติซุย

เอาทเ์ล็ทปารค์มาคฮุาร ิ
🍽 🍽 อสิระ 

TOKYO(MAKUHARI) 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 

สวนสนกุโตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั  

(เดนิทางไป-กลบัโดยรถไฟ รวมคา่ใชจ้า่ย

แลว้) 

🍽 อสิระ อสิระ 
TOKYO(MAKUHARI) 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนิดอนเมอืง 🍽 ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์เทีย่วบนิที ่ XJ 600 

วนัที2่ 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร-ีน ัง่กระเชา้คาจ-ิชมทะเลคา

วาคชุโิกะ-แชน่ า้แร ่

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

09.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซนโซจ ิ(Sensoji Temple) เกา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว 

น าทา่นนมสัการ องคเ์จา้แมก่วนอมิทองค า ทีป่ระดษิฐานในวหิารหลังใหญ ่และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามิ

นารมิง” (ประตฟู้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น “โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” มคีวามสงูใหญถ่งึ 4.5 

เมตร  และน าทา่นเดนิ  “ถนนนากามเิสะ”  แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย น าทา่นเดนิชมววิเมอืง

โตเกยีวมายงั สะพานขา้มแมน่ ้าสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากสุะ) เพือ่ถา่ยรปูคู ่TOKYO SKY TREE หอคอยสง่

สญัญาณโทรทศันท์ีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูที ่634 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่น น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิหรอื Mt. Fuji Panoramic Ropeway รถกระเชา้ขึน้ภเูขาทีอ่ยูใ่กล ้

ภเูขาไฟฟจูมิากทีส่ดุ พาทกุทา่นขึน้ไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบคาวากจูโิกะจากยอดเขาเทนโจ ซึง่

ตัง้อยูท่างตะวันออก โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 นาท ีไฮไลทท์ีส่ าคญั  คอื การถา่ยรปูคูก่บักระตา่ยและแรค

คนูจากมมุยอดเขา น าทา่น ผา่นชมทะเลสาบคาวาคชูโิกะ หนึง่ในทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยูร่อบภเูขาไฟฟจู ิและสวยตดิอนัดับในการถา่ยภาพววิภเูขาไฟฟจู ิใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบั

ววิของธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม  พเิศษ เมนขูาป ู 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต(ิOnsen) 

วนัที3่ สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์– ชอ้ปป้ิง มติซุยเอาทเ์ล็ทปารค์มาคฮุาร ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นตืน่ตาตืน่ใจกบัสวนสนุกทีต่ดิอนัดับโลก สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์(รวมบตัรคา่เขา้) 

- กรณีลกูคา้อาย ุ13-64 ปี ตั๋วประเภทเขา้สวนสนุกและเลน่เครือ่งเลน่ไดท้กุอยา่งใน 1 วัน 

- กรณีเด็กเล็ก อาย ุ1-12 ปี และผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ตัว๋ประเภทเขา้สวนสนุกและเลน่เครือ่งเลน่ส าหรับเด็ก

และผูส้งูอาย ุ 

สวนสนุกแหง่นีต้ัง้อยูใ่นจังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi) ถอืเป็นหนึง่ในสวนสนุกทีม่คีวามนยิมมากทีส่ดุแหง่

หนึง่ในญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นท าเลทองเพราะจากฟจูคิวิ ไฮแลนด ์เราสามารถเห็นทวิทศันข์องภเูขาไฟฟจูไิดแ้บบ

สบายๆ  โซนเครือ่งเลน่แบง่ออกเป็น 4 โซน แตล่ะโซนก็จะมทีัง้โซนทีม่เีครือ่งเลน่หวาดเสยีว และเครือ่งเลน่

เบาๆ ส าหรับเด็กเล็กใหไ้ดล้องเลน่ 

1. SCREAMER เป็นโซนวดัใจทีร่วบรวมเหลา่เครือ่งเลน่สดุหวาดเสยีวทีเ่ลน่แลว้จะตอ้งกรี๊ด เอาไว ้โดยม ี4 

เครือ่งเลน่ตัวท็อปทีแ่สนจะสดุเสยีวแหง่ฟจูคิวิไฮแลนดใ์หเ้ราไดไ้ปลองเลน่กนั  

-King of coaster Fujiyama อนัดับหนึง่ของเครือ่งเลน่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาถงึทีน่ี ่เพราะมนัคอื รถไฟ

เหาะตลีังหาทีม่รีางยาวมาก จนท าใหเ้ราตอ้งทนความเสยีวน่ังอยูบ่นรถไฟเหาะนานเกอืบ 4 นาท ีและไดแ้หงน

หนา้มองภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากบนรถไฟเหาะไดส้บาย ๆ 

-The World Bucchigiri coaster Dodonpa วิง่ดว้ยความเร็ว 172 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง โดยจะพุง่สปีด

ความเร็วเหนอืนรกนีจ้ากจดุเริม่ตน้ไตร่างขึน้ไป 90 องศากอ่งจะทิง้ดิง่ลงมาแบบ 90 องศาใหเ้ราใจหาย ถอืวา่

เป็นรถไฟเหาะทีเ่ร็วทีส่ดุของสวนสนุกแหง่นี้ 

-Takabisha รถไฟเหาะทีช่นัทีส่ดุในโลกทีม่คีวามชนัถงึ 121 องศา ! มคีวามยาวทัง้หมด 1 กโิลเมตรและวิง่

ดว้ยความเร็วสงูสดุ 100 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง เมือ่รถไฟขึน้ไปบนความชนัทีส่งูทีส่ดุก็จะเป็นท าเลทองทีท่ าให ้

เราไดเ้ห็นววิภเูขาไฟฟจู ิ 

-Eejanaika รถไฟเหาะทีจ่ะพาเราหมนุติว้ตลีังกาจนไมรู่ท้างไหนเป็นทางไหนไปดว้ยความเร็ว 126 กโิลเมตร

ตอ่ชัว่โมงบนความสงู 76 เมตร ทีเ่สยีวทีส่ดุในสวนสนุกแหง่นี ้

2. HORROR โซนสยอง วดัความกลา้ โซนแหง่ความสยองทีร่วบรวม บา้นผสีงิ ถงึสองแหง่ไวใ้หเ้ราไดล้อง

ไปลา่ทา้ผกีนั ซึง่ถอืวา่เป็นอกีหนึง่ไฮไลทข์องฟจูคิวิไฮแลนดท์ีต่อ้งมาลองเลน่ดใูห ้ ได ้ทา่นจะไดส้มัผัส 

ความระทกึขวัญของบา้นผสี ิง่ทีเ่คยตดิอนัดบัน่ากลวัทีส่ดุในโลกมาแลว้ !Ultimate Horror Labyrinth หรอื 

โรงพยาบาลรา้ง เครือ่งเลน่วดัใจอยา่งหนึง่ที ่ ไมค่วรพลาดหากไดม้าเยอืนฟจูคิวิไฮแลนด ์ไฟฉายเล็กๆ เพยีง

กระบอกเดยีวไปผจญภยักบัความหลอนเต็มรปูแบบจากบรรยากาศความน่ากลัวของโรงพยาบาล เสยีง

โหยหวน ดว้ยผคีณุหมอและนางพยาบาลทีส่ามารถวิง่ไลต่อ้นเราใหก้ลัวจนน ้าตาไหล และส าหรับเด็กเล็ก ทีน่ี่

มบีา้นผสีงิส าหรับหนูๆ ทีม่าในธมีของผนีอ้ยคทิาโรใ่หไ้ดล้องเขา้ไปเลน่กนั 

3. CHALLENGE&HAPPY เนน้ความสนุกสนานน่ารัก เอาใจแฟนคลับการต์นูเรือ่ง Evagelion ดว้ยเครือ่ง

เลน่ Evagelion: World EVANGELION WORD ทีจ่ าลองและจัดแสดงเรือ่งราวในการต์นูเอาไวใ้หเ้ราไดเ้ขา้ไป

ชมอยา่งใกลช้ดิ  

4. KIDS โซนน่ารักส าหรับเด็ก โซนสดุทา้ยขอเอาใจเด็กๆ กนัหน่อยดว้ยเหลา่เครือ่งเลน่น่ารักทีม่ใีหเ้ลอืกเลน่

มากมายไมม่เีบือ่ ไมว่า่จะเป็นเครือ่งเลน่น่ารัก ๆ ทีย่กขบวนรถไฟเหาะและไวกิง้ส าหรับเด็กมาพรอ้มกบัเจา้แฮม

สเตอรน่์ารัก แฮมทาโร ่หรอืเครือ่งเลน่ธมีรถไฟโทมสัทีเ่ด็กผูช้ายน่าจะชืน่ชอบ ถอืเป็นโซนสวรรคข์องเด็ก ๆ 

กลางวนั  อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั ณ.สวนสนกุฟูจคิวิ ไฮแลนด ์ 

(รบัคปูองรบัประทานอาหารทา่นละ 1500 เยน) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตเกยีว มุง่หนา้ไปยงัเขตมาคฮุาร ิใหท้า่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปป้ิงที ่มติซุยเอาทเ์ล็ท

ปารค์มาคฮุาร ิชอ็ปป้ิงเซน็เตอรท์ีม่รีา้นขายยาแหง่แรกในญีปุ่่ นทีไ่ดรั้บความนยิมทัว่ประเทศ และรา้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิจ านวนมาก โดยสามารถชอ็ปป้ิงในราคาปลอดภาษี ณ รา้นที่

สามารถท าเรือ่งปลอดภาษีไดถ้งึ 80 รา้น 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที4่ สวนสนกุโตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (เดนิทางไป-กลบัโดยรถไฟ รวมคา่ใชจ้า่ยแลว้) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นตะลยุ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รวมบตัรคา่เขา้) พบกบัความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านาน

และจนิตนาการของการผจญภยั เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT 

DISNEY สมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ 7 โซนส าคัญ  

1. TOMORROWLAND โซนทีท่า่นไมค่วรพลาด ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS จาก TOY STORYและ STAR 

TOURS ทีส่าวกสตารว์อรจ์ะไดส้มัผัสประสบการณ์ไปกบัโลกสามมติดิว้ยเครือ่งเลน่ทีท่า่นจะ เพลดิเพลนิไปกบั

การทอ่งเทีย่วในหว้งอวกาศทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดไ้ปพรอ้ม ๆ กบัตัวละครยอดนยิมทีคุ่น้หนา้คุน้ตากนัด ี

และ MONSTERS, INC. RIDE&GO SEEK! ทีท่า่นจะไดน่ั้งไปบน Security tram เขา้ไปในบรษัิท Monster ที่

ปิดแลว้ในชว่งเวลากลางคนืเพือ่ ”เลน่ซอ่นหา” ตามหาเหลา่สตัวป์ระหลาดตา่งๆ บนจอหนังทีท่า่นเคยเจอ  

2. FANTASYLAND โลกแหง่เทพนยิาย โดยเฉพาะ เจา้หญงิของเด็กหญงิหลายๆคน ไมว่า่จะเป็น ปราสาท

ของซนิเดอเรลลา่ ทีค่ณุหนูๆ จะไดส้มัผัสบลัลังคข์องพระราชาและรองเทา้แกว้ น่ังรถไฟผจญภยัไปกบั สโนว์

ไวทก์บัคนแคระทัง้เจ็ด หรอืจะบนิไปกบัเรอืโจรสลดัทอ่งโลก NEVER LAND ของปีเตอรแ์พน และตัวละครจาก

เทพนยิายอืน่ๆ อกีมากมาย เชน่ เมอืงเล็กๆของวนินีเ่ดอะพหู ์การผจญภยัของพนิอคคโิอ บา้นตน้ไมข้องชพิ

แอนดเ์ดล  

3. TOONTOWN โซนส าหรับเด็กเล็ก ทีจ่ะจนิตนาการเหมอืนไดเ้ขา้ไปส ารวจบา้นของมกิกีเ้มา้ส ์ลงเลน่บน

เรอืเป็ดโดนัลดั๊ก บา้นตน้ไมข้องชปิและเดลล ์และเครือ่งเลน่รถไฟเหาะขนาดเล็ก GADGET’S GO COASTER 

ส าหรับเด็กเล็ก 

4. CRITTER COUNTRY ตืน่เตน้ไปกบั SPLASH MOUNTAIN  พรอ้มความชุม่ฉ ่าของละอองน ้า  

5. WESTERNLAND เมอืงจ าลองชายแดน ทศิตะวันตกของอเมรกิา 

6. ADVENTURELAND ผจญภยัลอ่งเรอืไปกบัโจรสลัดในทะเลแครบิเบยี  นหรอืน่ังรถไฟสายแมน่ ้าตะวันตก  

7. WORLD BAZAAR ออกแบบคลา้ยยคุศตวรรษที ่20 ของอเมรกิา แหลง่ชอ้ปป้ิงทีเ่รยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหาร 

** เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

 หมายเหต:ุ ส าหรับทา่นทีไ่มต่อ้งการเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว หรอืเดนิทางสู่

สถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ ทา่นละ 2,000 บาท [ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง] โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ 

**ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต สรา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จ

พระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจากชาว

ญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ  

**ยา่นชนิจกู ุ อสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้    แบรนดเ์นม แฟชัน่

ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

**ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุน่ญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้

เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว CosPlay วัยรุน่ญีปุ่่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆเดนิกนัเต็มถนน ก็

สามารถมาดไูดท้ีน่ีเ่ชน่กนั นอกจากนัน้แลว้ ทา่นยงัไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, 

Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 

MADE IN JAPAN  

ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชัน่วัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปัน้สนัุขแสนรู ้

ทีก่ลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว หรอืถา่ยรปูหา้แยกชบิยูา่ในต านาน ทีใ่ครๆ ตา่งก็พก

กลอ้งมาตัง้รอถา่ยตอนตดิไฟแดง พรอ้มอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีว ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับ

และแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆ มากมาย 

** เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ** 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5  สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 621 

 ** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

โปรแกรม : TOKYO DOUBLE FUN 5D3N BY XJ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

05-09 ตลุาคม 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,400 7,900 

19-23 ตลุาคม 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,400 7,900 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,400 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี.้ 

1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี ้

-Quiet Zone Legroom Seat เพิม่ 1,800 บาทตอ่เทีย่ว // Quiet Zone Seat เพิม่ 600 บาทตอ่เทีย่ว 

-Legroom Seat เพิม่ 1,700 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่15, 16, 17)  

-Legroom Seat เพิม่ 1,600 บาทตอ่เทีย่ว (เฉพาะทีน่ั่งแถวที ่34, 35) 

**Legroom Seat บรเิวณ EXIT SEAT ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี, ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น่ัง** 

-Baby Bassinet เพิม่ 1,600 ตอ่เทีย่ว (ตะกรา้เด็กส าหรับทารก) โดยผูโ้ดยสาร 1 ทา่นตอ้งเลอืกซือ้ทีน่ั่ง Legroom Seat 
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1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วัน จองทัวร.์.อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

-ซือ้เพิม่ 5 กโิลกรัม เป็น 25 กโิลกรัม เพีม่ 350 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 10 กโิลกรัม เป็น 30 กโิลกรัม เพิม่ 550 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม เป็น 40 กโิลกรัม เพิม่ 1,490 บาท ตอ่เทีย่ว 

1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่ สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิ 

“แยกจากคา่สมัภาระ” ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

-ซือ้เพิม่ 20 กโิลกรัม 900 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่ 25 กโิลกรัม 1,150 บาท ตอ่เทีย่ว  

-ซือ้เพิม่ 30 กโิลกรัม 1,250 บาท ตอ่เทีย่ว / ซือ้เพิม่40 กโิลกรัม 1,550 บาท ตอ่เทีย่ว 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่ 

หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง*** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

      5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

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

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สาย

การบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


