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ราคาเพยีง 34,900.- 

รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 TOKYO AUTUMN FINVER 5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

 เทีย่วภเูขาไฟ ฟจู ิสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 
 ถนนอโิชนามกิ ิถนนสายใบไมเ้ปลีย่นส ีทีผู่ค้นหลงไหล 
 ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ
 ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

 ชมิไขด่ า หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่น า้แรก่ ามะถนัทีส่ามารถตม้ไขไ่หส้กุ  
ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส 

 ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น 

 ชอ้ปป้ิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น ยา่นชนิจกู ุยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิยูา่ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 21-25 พฤษจกิายน 61 34,900.- 

วนัที ่ 23-27 พฤษจกิายน 61 34,900.- 

วนัที ่ 28 พฤศจกิายน - 02 ธนัวาคม 61 34,900.- 

วนัที ่ 30 พฤศจกิายน – 04ธนัวาคม 61 34,900.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ 
 

    

2 

สนามบนินารติะ-วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่-ลอ่งเรอืโจร
สลัด-หบุเขาโอวาคดุาน-ิโกเทมบะพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ตส-์ 

อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ
✈ 🍽 🍽 

FUJI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-พธิชีงชา-โตเกยีว-

ถนนอโิชนามกิ ิ[ตามสภาพอากาศ]-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซือ้ทัวรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ 
 ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิ ดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

 

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

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ XJ 600 

วนัที2่ 
สนามบนินารติะ-วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั-หบุเขาโอวาคดุาน-ิโกเทมบะ พรเีมยีม 

เอา้ทเ์ล็ตส ์–อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน ่(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.30-3 ช ัว่โมง) สถานที่

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมโดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่- อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชม

ความงามแหง่ธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่บานตลอดทัง้ปีทวิทัศนท์ีส่วยงามหลากหลาย 

รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยงัม ีชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพรุอ้นที่

แปลกไปกวา่นัน้คอื มจี านวนน ้าพรุอ้นมากถงึ 17 แหง่ น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิ(ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ /กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืไดท้างบรษิทัขอสงวนสทืธใินการคนืคา่ใชจ้า่ย) ทะเลสาบทีก่อ่

ตัวจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบทีม่ี

ภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถันที่

สามารถตม้ไขไ่หส้กุ ดว้ยอณุหภมู ิ97 องศาเซลเซยีส ชมิไขด่ า ทีเ่ชือ่กนัวา่ เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้ี

อายยุนืยาว ขึน้ 7 ปี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง) 

เป็น Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นทางผา่นส าหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิมบีรรยากาศแบบเอา้ดอร ์

ภายในมรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร รา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพ

รเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อปุกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลก

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทรอนกิส ์ราคาจะต า่กวา่รา้นคา้ปลกีทีข่ายทัว่ไปในญีปุ่่ น รา้นสว่นใหญรั่บช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติเชน่ Visa, 

Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี ้รา้นคา้ทีย่งัมบีรกิาร Tax Refund ส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ยไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

       เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ 

วนัที3่ ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-พธิชีงชา-โตเกยีว-ถนนอโิจนามกิ ิ[ตามสภาพอากาศ]- 

ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไป

ทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศ

ญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 

ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบ

ของภเูขาไฟฟจูใิหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเกบ็ไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลักษณ์

รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย น าทา่นเดนิทางชม พธิกีารชงชา แบบดัง้เดมิสไตล ์ญีปุ่่ น

ซึง่ทางรา้นจะใหข้นมหวานมาทานคูด่ว้ย ใหท้า่นไดช้งชาเขยีวอจุมิทัฉะของแทไ้ดง้า่ยๆจากนัน้จะปิดทา้ยดว้ย

โซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง โตเกยีว น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ถนนอโิชนามกิ ิซ ึง่เป็นถนนอกีสายหนึง่ที่

คนญีปุ่่ นใหค้นนยิมมาชมใบไมเ้ปลีย่นสเีป็นจ านวนมาก โดยปกตติัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน-ตน้เดอืนธันวาคมของ

ทกุปีจะตรงกบัฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี[ขึน้กบัสถานทีใ่นแตล่ะภมูภิาคของญีปุ่่ น] ถนนแหง่นีป้ลกูตน้แป๊ะกว๊ยไว ้

ตลอด 2 ขา้งทางในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสใีบของตน้แปะกว๊ยจะเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทองอรา่มสวยงาม อสิระ

ทา่นจะไดถ้า่ยรปูและชมความงามของใบไมท้ีเ่ปลีย่นสพีรอ้มกบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิทา่มกลางอากาศที่

เย็นสบาย น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

และ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่   อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที4่ อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลังการซึง่เต็มไปดว้ย

เสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะ

ไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัทา่นที่

เลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง ยา่น

ฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บ

ป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ยา่น“ชบิยูา่” ยา่นวัยรุน่

ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟชัน่ทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจาก
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รา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดังทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนัน้  

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที5่ สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ   

07.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนนิารติะ 

09.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 
** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

โปรแกรม : TOKYO AUTUMN FINVER 5D3N 

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 

21-25 พฤศจกิายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 20,400 7,900 

23-27 พฤศจกิายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 20,400 7,900 

28 พ.ย.-02 ธ.ค.61 34,900 34,900 34,900 33,900 20,400 7,900 

30 พ.ย.-04 ธ.ค.61 34,900 34,900 34,900 33,900 20,400 7,900 

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

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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** 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 

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วัน จองทัวร.์.อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง [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*** 
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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 

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
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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] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

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 

 

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  
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    (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 

 

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 

 


