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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ลอ่งเรอื ชมความงามทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

-ชมิไข ่ด า หุบเขาโอวาคดุาน ิ

- สดุฟิน !! ชมเทศกาลดอกไม ้[ตามสภาพอากาศ] 

- สกัการะวดัดงั อาซากสุะ ขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองค า 

- ถา่ยรปูคูก่บัโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

- ช็อปป้ิงสดุมนั ของแบรนดเ์นม ทีโ่กเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์

-ชอ้ปเพลนิเกนิหา้มใจ ชนิจกู ุชบิยูา่ ฮาราจกู ุ

- ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]  

- ล ิม้รสเมนขูาป ู+ แชอ่อนเซน 

- พกัฟจู1ิคนื พกัโตเกยีว 2 คนื 

 

สบาย ชอ้ปมนัส ์TOKYO FUJI  5 DAY 3 NIGHT BY XJ  

เดอืน มถินุายน-กนัยายน 2561 ราคาเพยีง 25,991 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

GT –NRT XJ 41 
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Day 1  สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

   เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ XJ 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม
ทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ     

2 

สนามบนินารติะ-วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั-หบุเขา

โอวาคดุาน-ิโกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์-อาบน า้แรธ่รรมชาต-ิ

บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

 

  

FUJI 

HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-พธิชีงชา-สวนดอกไมฮ้านา

โนะมยิาโกะ-โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
   

TOKYO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร–ี  

ชอ้ปป้ิงฮาราจกุ-ุ ชอ้ปป้ิงชบิยูา่ 
   

TOKYO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ 
  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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Day 2 

สนามบนินารติะ-วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั-หบุเขาโอวาคดุาน-ิโกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ท์

เล็ตส ์-อาบน า้แรธ่รรมชาต-ิบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ 

 ศลุกากร จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาต ิฮาโกเน(่ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2.30-

3 ช ัว่โมง)สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนยิมโดยเป็นสว่นหนึง่ของอทุยานแหง่ชาต ิฟูจ-ิฮา โก

เน-่ อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชมความงามแหง่ธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพนัธุห์ลากสสีนัทีเ่บง่

บานตลอดท ัง้ปีทวิทศันท์ีส่วยงามหลากหลาย รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิ

ฮาโกเนย่งัม ีชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น า้พรุอ้นทีแ่ปลกไปกวา่น ัน้คอื มจี านวนน า้พุรอ้น

มากถงึ 17 แหง่ น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ /กรณีไมส่ามารถ

ลอ่งเรอืไดท้างบรษิทัขอสงวนสทืธใินการคนืคา่ใชจ้า่ย) ทะเลสาบทีก่อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิ

หากวนัใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผสักบัทศันยีภาพอนังดงามของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟจูเิป็น

ฉากหลงั น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หบุเขานรก ชมบอ่น า้แรก่ ามะถนัทีส่ามารถตม้

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

อายยุนืยาว ข ึน้ 7 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู่ โกเทมบะ พรเีมยีม เอ้าทเ์ล็ตส ์(ใชเ้วลา

เดนิทางโดยประมาณ 1.30 ช ัว่โมง)เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น 

และเป็นทางผ่านส าหรบัการไปเทีย่วภูเขาไฟฟูจ ิมบีรรยากาศแบบ

เอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้

สวรรคท์ีสู่ง 50 เมตร รา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์าก

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟช ัน่ อุปกรณ์กฬีา เครือ่งใช้ใน

ครวัเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์ราคาจะต า่กวา่รา้นคา้ปลกีทีข่าย

ท ัว่ไปในญีปุ่่ น รา้นส่วนใหญ่รบัช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติเช่น Visa, 

Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี ้รา้นคา้ที่

ยงัมบีรกิาร Tax Refund ส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตดิว้ยได้

เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั 

เย็น น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   

รบัประทานอาหารเย็นณ.หอ้งอาหารของโรงแรม   

**พเิศษเมนูขาปูยกัษ ์** จากน ัน้ใหทุ้กทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้

ธรรมชาต ิ(Onsen) 
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Day 3 

ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-พธิชีงชา-สวนดอกไมฮ้านาโนะมยิาโกะ-โตเกยีว-ชนิจกู-ุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิที่มคีวามสูงเหนือจากระดบัน า้ทะเล 

3,776 เมตร ภูเขาที่ม ีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จกัไปท ั่วโลกในเรือ่งความ

สวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็น

สญั ลกัษณ์ หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น  ท ั้งย งัเป็นจุดมุ่งหมายของ

นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ ัน้

ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีทุ่กทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความ

ประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์

รปูภเูขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

น าท่านเดนิทางชม พธิกีารชงชาแบบด ัง้เดมิสไตล ์ญีปุ่่ นซึง่ทาง

รา้นจะใหข้นมหวานมาทานคูด่ว้ย ใหท้่านไดช้งชาเขยีวอุจมิทัฉะ

ของแทไ้ดง้า่ยๆจากน ัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าท่าน ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ.สวนดอกไมฮ้ะนะโนะมยิะโกะ 

(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ใกล้กบั

ทะเลสาบยามานะกะ  มีพื้นที่ ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอื

ประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพนัธุ ์ทีป่ลูกไวใ้หน้กัทอ่งเทีย่ว

ไดเ้ดนิทางมาชมตลอดท ัง้ปีพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัทุง่

ดอกไมก้บัฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจ ิจงึท าให้ทีน่ ีเ้ป็นสถานที่ที่

นา่สนใจอยา่งยิง่ 

ในฤดใูบไมผ้ล ิ

ทุง่ดอกทวิลปิ (ปลายเดอืนเมษายน-เดอืนพฤษภาคม) 

ในฤดรูอ้น 

ทุง่ดอกนาโนะฮานะ (เดอืนพฤษภาคม) 

ดอกป็อปป้ี (ปลายเดอืนมถินุายน-ตน้กรกฎาคม) 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้มายงั กรงุโตเกยีว  ใหท้กุทา่นอสิระช็อปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ

ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปู

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ

รนดเ์นม เสือ้ผา้แฟช ัน่ส าหรบัวยัรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
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ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 

โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร–ี ชอ้ปป้ิงฮาราจกู-ุชอ้ปป้ิงชบิยูา่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจิ  วดัที่ว่ากนัว่า 

เกา่แกท่ีสุ่ดใ นกรุงโตเกยีว ซึง่เคยเป็นวดัทีเ่หลา่โชกุนและซามไูรให้

ความเลือ่มใสศรทัธาเป็นอยา่งมากในอดตี  น าทา่นนมสัการ องคเ์จา้

แมก่วนอมิทองค า ทีป่ระดษิฐานในวหิารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากมา่น

ก ัน้)  และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ)” 

ซึง่มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น “โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” มคีวามสูงใหญถ่งึ 4.5 เมตร  อกีท ัง้

ยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ 

มากมาย   จากน ัน้จะขอพาทุกทา่นไปยนืถา่ยรปู กบั TOKYO SKY TREE  ที่

บรเิวณสะพานขา้มแม่น า้สุมดิะ (ใกล้วดัอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่ง

สญัญาณโทรทศันแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 

2012   มคีวามสูงที ่634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) 

เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก   

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย ใหทุ้กท่านอสิระช็อปป้ิง ย่านฮาราจูกุ  แหล่งวยัรุน่ทีรู่จ้กักนัดขีองกรุงโตเกยีว เดนิเล่นที ่ ถนน

ทาเคชติะ พบกบัรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้วยัรุ่นมากมาย รา้นขนมเครปทีม่ชีื่อเสยีง  ฯลฯ  หากมา

ในชว่งวนัเสาร-์อาทติย ์ทา่นจะไดพ้บกบัเด็กหนุม่สาวทีแ่ตง่ตวัคอสเพลย ์เลยีนแบบตวัการต์นู มา

เดนิอวดโฉมกนัมากมาย ตอ่จากน ัน้ น าทา่นไปยงั  ยา่นชบิูยา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงสตรทีทีย่ ิง่ใหญสุ่ดๆ

ในโตเกยีว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯตา่งๆและรา้นคา้อกีนบัพนั ซึง่มี

หา้งฯ SHIBUYA 109 ทีร่วบรวมรา้นคา้แฟช ัน่ไวม้ากมายรวมท ัง้มี

รูปปั้น “ฮาจโิกะ” หรอืเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจ ิที่เฝ้ารอคอย

เจา้นายหนา้สถานชีบิูยา่ ตราบจนวนัตายของมนั..และใหท้า่นได้

เดนิเล่นช้อปป้ิงไปกบัห้างฯเปิดใหม่เมือ่เมษายน 2012 น ัน่คอื 

SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สรา้งทดแทน Shibuya 

Tokyo Bunka Kaikan Building ซึง่อยูท่างตะวนัออกของสถานรีถไฟชบิูยา่ เป็นอาคารสูง 34 

ช ัน้โดยมรีา้นคา้ กวา่ 200 จดุและรวมเอาแฟช ัน่ตา่งๆจากทกุมมุโลกมาไวท้ีน่ ี ่

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารเย็น* 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 5 

โตเกยีว-สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

06.00 น.  น าทา่นเดนิทางออกจากโรงแรม  

07.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนนิารติะ 

09.15 น.  ออกออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 

  ** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 

14.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

สบาย ชอ้ปมนัส ์TOKYO FUJI  5 DAY 3 NIGHT BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

1 หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

ทา่นละ 

06-10 มถินุายน 2561 26,991 26,991 25,991 7,900 16,991 

08-12 มถินุายน 2561 25,991 25,991 24,991 7,900 15,991 

15-19 มถินุายน 2561 25,991 25,991 24,991 7,900 15,991 

20-24 มถินุายน 2561 26,991 26,991 25,991 7,900 16,991 

22-26 มถินุายน 2561 25,991 25,991 24,991 7,900 15,991 

27 มถินุายน-1กรกฎาคม 2561 26,991 26,991 25,991 7,900 16,991 

29 มถินุายน-3กรกฎาคม 2561 25,991 25,991 24,991 7,900 15,991 

04-08 กรกฎาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

06-10 กรกฎาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

11-15 กรกฎาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

13-17 กรกฎาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

18-22 กรกฎาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

20-24 กรกฎาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

25-29 กรกฎาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

27-31 กรกฎาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 19,991 

01-05 สหิาคม 2561 28,991 28,991 27,991 7,900 18,991 

03-07 สงิหาคม 2561 28,991 28,991 27,991 7,900 18,991 

22-26 สงิหาคม 2561 28,991 28,991 27,991 7,900 18,991 
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29สงิหาคม-02กนัยายน 2561 26,991 26,991 25,991 7,900 16,991 

31สงิหาคม-04กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

05-09 กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

07-11 กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

12-16 กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

14-18 กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

19-23 กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

21-25 กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

26-30 กนัยายน 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

28กนัยายน-02ตลุาคม 2561 27,991 27,991 26,991 7,900 17,991 

*** 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 มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิดังนี ้
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Legroom Seat   1,700 / เที่ยว 
   Quiet Zone Seat      600 / เที่ยว 
   Legroom Seat       1,600 / เที่ยว (ที่น่ังแถวที่ 15,16,17) 
   Legroom Seat       1,500 / เที่ยว (ที่น่ังแถวที่ 34,35) 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  

    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,500/เที่ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   
  
2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้

น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั  จองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
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น า้หนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทีย่ว) 

  

5 Kg. 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท 

10 Kg. 

 

20 Kg. 

อัตราของสนามบนิ นารติะ  350.- 550.- 1490.- 

อัตราของสนามบนิ คันไซ 280.- 450.- 1300.- 

**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 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย 

การบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
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** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั             

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - 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(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

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 เพือ่เป็นการ

ยนืยันวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บั

ลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 



        GT-NRT XJ41   
  

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

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

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


