
 

  

Tokyo – Fuji Maxx
5 วนั 3 คนื 
ไฮไลท ์ทวัร ์Tokyo – Fuji Maxx 

-พกัฟจู ิ1 คนื  และ โตเกยีว 2 คนื  ระดบัมาตรฐาน 

- สมัผสับรรยากาศหนาวเย็น  หมิะขาวๆ

- ชมหุน่กนัดมัตวัใหมรุ่น่  RX-0 ยนูคิอรน์

- ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองคาํ ทวีดัอาซากสุะ 

- ชมิสตอเบอรร์สีดๆ จากไรแ่ละ เยยีมชมพพิธิภณัฑร์าเมน 

- ชอ้ปปิงหนกัๆ เต็มๆ ท ีAeon Mall, 

Maxx โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อชยี เอ็กซ์

 

คนื  ระดบัมาตรฐาน 3 ดาว ญปีุ่ น 

สมัผสับรรยากาศหนาวเย็น  หมิะขาวๆ ท ีลานสก ี ใกลภ้เูขาไฟฟจู ิ  

ยนูคิอรน์ขนาดเทา่ของจรงิ 

ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองคาํ ทวีดัอาซากสุะ ,ถา่ยรปู โตเกยีว สกายทร ี

ชมิสตอเบอรร์สีดๆ จากไรแ่ละ เยยีมชมพพิธิภณัฑร์าเมน  

Aeon Mall, ชบิยุา่ และ ชนิจกู ุ

GT-NRT XJ34 

 

ไทยแอรเ์อชยี เอ็กซ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 1 สนามบนิดอนเมอืง 

 20.30 น. พรอ้มกันทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 

  คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ

 23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ

Day 2 

 สนามบนินารติะ – วดันารติะซงั –  Aeon Mall 

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ  ประเทศญปีุ่ น

  กระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้

  พุทธเก่าแก ่ขนาดใหญ่ทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงนารติะ

  ภายในวัดมีอาคารทหีลากหลายตังอยู่ในบริเวณทกีวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดยี์ 

  Great Pagoda of Peace นอกจากนยีังมสีวนญปีุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย

วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
1 สนามบนิดอนเมอืง 

2 สนามบนินารติะ – วดันารติะซงั – Aeon Mall
(ขนึอยูก่ับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซน

3 ไร่สตอเบอรร์ ี– ศนูยจํ์าลองแผ่นดนิไหว 
ราเมน –กันดมัตัวใหม ่@ Diver City Plaza
– โรงแรม 

4 โตเกยีว –วดัอาซากสุะ – ถา่ยรูปโตเกยีว สกายทรี
ชนิจกุ ุ– โรงแรม 

5 โตเกยีว – สนามบนินารติะ -  ดอนเมอืง กรุงเทพฯ

RGN-FD006 RGN-FD006 RGN-FD006 RGN-FD006 

รายละเอยีดการเดนิทาง

เครอืงแอรบ์สั A330-300
ทนีงัแบบ 3-3-3 

 

พรอ้มกันทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ์

คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

เมอืงนารติะประเทศญปีุ่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิท ี

Aeon Mall - ลานสก ี(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ

นามบนินารติะ  ประเทศญปีุ่ น(ใชเ้วลาราวๆ 6 ชัวโมง)นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

กระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้เดนิทางมุ่งหนา้สู ่วดันารติะซงั ชนิโชจ(ิNaritasan

เก่าแก ่ขนาดใหญ่ทมีชีอืเสยีงมากของเมอืงนารติะสรา้งขนึในปี 940 ตังอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 

ภายในวัดมีอาคารทหีลากหลายตังอยู่ในบริเวณทกีวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดยี์ 

นอกจากนยีังมสีวนญปีุ่ น และสวนยโุรปอกีดว้ย 

 เชา้ เทยีง 
  

Aeon Mall ลานสก ี 
ออนเซน 

  

ศนูยจํ์าลองแผ่นดนิไหว – โยโกฮามา่ – พพิธิภัณฑ์
Plaza – Aqua City – โตเกยีว 

  

ถา่ยรูปโตเกยีว สกายทร–ี ชอ้ปปิง ชบิยุา่   

ดอนเมอืง กรุงเทพฯ   

รายละเอยีดการเดนิทาง

300 เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ทงัขาไป-ขากลบั 

นําหนกัสมัภาระ
ขาไป 

  

 

GT-NRT XJ34 

ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์จา้หนา้ทจีากบรษัิท

ประเทศญปีุ่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทยีวบนิท ีXJ 600 

ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) - โรงแรม + ออนเซน 

นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

NaritasanShinshoji Temple)เป็นวัด

ตังอยู่ไม่ไกลจากสนามบนินานาชาตนิารติะ 

ภายในวัดมีอาคารทหีลากหลายตังอยู่ในบริเวณทกีวา้งขวาง เช่น หอ้งโถงหลัก เจดยี์ 3 ชันสไตล ์Tahotoมีชอืว่า 

เย็น โรงแรมทพีกั 
  

 Sun Plaza Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

 KichijojiTokyuRei 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

 KichijojiTokyuRei 
หรอืเทยีบเทา่ 

 
  

 

MYANMAR MYANMAR MYANMAR MYANMAR MYANMAR MYANMAR 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

นําหนกัสมัภาระ 
 - ขากลบั 20 กก. 

 



 

GT-NRT XJ34 

จากนันใหอ้สิระทา่นเก็บตกท ี AEON Shopping Mall  ชอ้ปปิงเซ็นเตอรข์นาดใหญใ่นเมอืงนารติะ เพยีบพรอ้มไป

ดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น ไม่วา่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 100 Yen Shop ,รา้นขายยาและเครอืงสําอางค ์

Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสอื , รา้นรองเทา้ ฯลฯ  และยังม ีซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ในสว่น

ของ Jusco ทรีวมของสด ของแหง้ อกีมากมายใหท้า่นไดซ้อืตดิมอื 

 เทยีง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกเีพอืพบกบัลานหมิะสขีาวทมีแีบค๊กราวนเ์ป็นภเูขาไฟฟจู ิใหท้า่นได ้

   สนุกไปกบัการถา่ยรูปกบัลานหมิะสขีาวตระการตา หรอืจะเลน่กระดานลนืแบบญปีุ่ น หรอืทเีรยีก 

   วา่“โซร”ิ  (Sori) แบบเต็มท ี 

 

 

 คาํ  เดนิทางเขา้สูท่พัีก SUN  PLAZA HOTELYAMANAKAKOหรอืเทยีบเทา่ 

   รับประทานอาหารคํา เมนขูาปยูกัษณ์ โรงแรม จากนันใหท้กุทา่นผ่อนคลายกับการแชนํ่าธรรมชาต(ิOnsen) 

 

 

 

 

 

Day 3 

 ไรส่ตอเบอรร์ ี– ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว – โยโกฮามา่ – พพิธิภณัฑร์าเมน – หา้ง Diver City Plaza – 

Aqua City – โตเกยีว – โรงแรม 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่Strawberry Farmใหทุ้กท่านไดล้มิลองสตอเบอรร์กีันแบบสดๆจากตน้ (ขนึอยู่สภาพภูมอิากาศ

และผลผลติตามฤดูกาล)ศูนยจํ์าลองแผ่นดนิไหว หรอืFUJINOEKI ซงึตังอยู่บรเิวณ

ใกล ้ๆ  กับภูเขาไฟฟจู ิโดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทกุมุมโลก  

มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสนัสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์่างๆกัน

รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสงิกดีขวางตา่งๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไป

แลว้เป็นตน้ จากนันเดนิทางไปทเีมอืงโยโกฮาม่า  เขา้ชม  พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen 

Museum Yokohama)สถานทรีวมเรอืงราวทุกอย่างเกยีวกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัต ิ

ความเป็นมา ชนิดของราเมน และรวมถงึมกีารจัดบรรยากาศจําลองของถนนและอาคาร

บา้นเรอืนของชติะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีวในยุคปี 1958  ซงึเป็นเมอืงทรีา

เมนไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนทมีชีอืเสยีงอยู ่8  รา้นใหนั้กทอ่งเทยีวไดล้องเลอืกชมิ กนัดว้ย 

 

 

ราคานี ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอนื รวมไปถึงชุดเล่นสก ีแต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานันๆ ทางบริษทัจะขอสงวนสทิธิเปลยีนแปลงสถานทเีล่นสกี โดยรักษาสทิธิของลูกค้าเป็นสาํคัญ) 



 

 เทยีง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

   นําทกุทา่นขา้ม สะพานเรนโบว ์

  เพล๊กซแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกียว 

  ประกอบเสร็จอยา่งสมบรูณ์เเลว้ ทบีรเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีวพลาซา  

   ทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิงตามอัธยา

   (Aquacity Odaiba)ภายในเต็มไปดว้ยรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ เสอืผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้น

   กาแฟ และโรงภาพยนตรท์มีถีงึ 

   ราเมนหลากหลายชนดิจากทวัประเทศญปีุ่ น นอกจากนยีังมลีานไมช้มววิตงัอยูด่า้นหนา้

   สรรพสนิคา้ทสีามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน

 เย็น  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก KICHIJOJI T

 

 

 

 

 

 

Day 4 

 โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีว สกายทรี

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูว่ดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ 

เคยเป็นวัดทเีหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเลอืมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี  นํา

ท่านนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิทองคํา 

มา่นกนั)  และ ถา่ยภาพเป็นทรีะลกึกบั 

สแีดงทไีดช้อืวา่เป็น “โคมไฟทใีหญ่ทสีดุในโลก

ยังม ี “ถนนนากามเิสะ”ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทรีะลกึตา่งๆ มากมาย   จากนันจะขอพาทกุทา่นไปยนืถ่ายรูป 

กับ TOKYO SKY TREEทบีรเิวณสะพานขา้มแม่นําสมุดิะ 

หอคอยสง่สญัญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมอื 

มีความสูงที 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 

สญัญาณทสีงูทสีดุในโลก  

 เทยีง  รบัประมานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

 บา่ย  เดนิทางเขา้มายัง กรุงโตเกยีว  ใหท้กุทา่นอสิระชอ็ปปิง 

   ชบุิยา่ (Shibuya)แหลง่บนัเทงิ

   เป็นศนูยร์วมแฟชนัเก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุเีป็นเหมอืน

   ศนูยก์ลางของของยา่นนซีงึเป็นหนงึในสถานทีคีกึคกัทสีดุใน

   คอื คาบกูโิจ เป็นยา่นทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้

   Camera และยา่นบนัเทงิยามราตรทีใีหญท่สีดุในญปีุ่ น

อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สะพานเรนโบว ์(Rainbow Bridge)เพอืไป ยังDiver City Tokyo Plaza

แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว รวมไปถึงไฮไลท์ของทีนี   หุ่นกนัดมัตวัใหม่รุ่น 

ประกอบเสร็จอยา่งสมบรูณ์เเลว้ ทบีรเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีวพลาซา  

ทา่นไดอ้สิระชอ้ปปิงตามอัธยาศยั ... จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสู ่หา้งสรรพสนิคา้อควาซติี

ภายในเต็มไปดว้ยรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ เสอืผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้น

กาแฟ และโรงภาพยนตรท์มีถีงึ 13 โรงดว้ยกนั บนชนั 5 เป็นศนูยอ์าหารราเมน ทรีวบรวมเมนู

ราเมนหลากหลายชนดิจากทวัประเทศญปีุ่ น นอกจากนยีังมลีานไมช้มววิตงัอยูด่า้นหนา้

สรรพสนิคา้ทสีามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตามอธัยาศยั 

KICHIJOJI TOKYU REI HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

ถา่ยรปูโตเกยีว สกายทร–ี ชบิยูา่ – ชนิจกู ุ 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ (Sensoji Temple)วัดทวีา่กันวา่ เก่าแกท่สีดุในกรุงโตเกยีว ซงึ

เคยเป็นวัดทเีหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเลอืมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี  นํา

องคเ์จา้แม่กวนอมิทองคํา ทปีระดษิฐานในวหิารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉาก

ถา่ยภาพเป็นทรีะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตูฟ้าคํารณ)”ซงึมโีคมไฟ

โคมไฟทใีหญ่ทสีดุในโลก” มคีวามสงูใหญ่ถงึ 4.5 เมตร  อกีทัง

ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทรีะลกึตา่งๆ มากมาย   จากนันจะขอพาทกุทา่นไปยนืถ่ายรูป 

ทบีรเิวณสะพานขา้มแม่นําสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากสุะ) โดยเป็น

หอคอยสง่สญัญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมอื 22 MAY 

แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่ง

 

รบัประมานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เดนิทางเขา้มายัง กรุงโตเกยีว  ใหท้กุทา่นอสิระชอ็ปปิง ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku)และ

แหลง่บนัเทงิ และแหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลว

เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุเีป็นเหมอืน

ศนูยก์ลางของของยา่นนซีงึเป็นหนงึในสถานทีคีกึคกัทสีดุในญปีุ่ น สว่นทางดา้นตะวนัออกนัน

เป็นยา่นทเีต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครอืงใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญอ่ยา่ง 

และยา่นบนัเทงิยามราตรทีใีหญท่สีดุในญปีุ่ น 

GT-NRT XJ34 

Diver City Tokyo Plazaเป็นชอ้ปปิงคอม

หุ่นกนัดมัตวัใหม่รุ่น RX-0 ยูนคิอรน์ทไีดรั้บการ

ประกอบเสร็จอยา่งสมบรูณ์เเลว้ ทบีรเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ีโตเกยีวพลาซา  ใหท้กุ 

หา้งสรรพสนิคา้อควาซติ ี

ภายในเต็มไปดว้ยรา้นคา้จําหน่ายสนิคา้ เสอืผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้น 

เป็นศนูยอ์าหารราเมน ทรีวบรวมเมนู 

ราเมนหลากหลายชนดิจากทวัประเทศญปีุ่ น นอกจากนยีังมลีานไมช้มววิตงัอยูด่า้นหนา้ของหา้ง 

วัดทวีา่กันวา่ เก่าแกท่สีดุในกรุงโตเกยีว ซงึ

เคยเป็นวัดทเีหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเลอืมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี  นํา

อยู่หลังฉาก

ซงึมโีคมไฟ

เมตร  อกีทัง

ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทรีะลกึตา่งๆ มากมาย   จากนันจะขอพาทกุทา่นไปยนืถ่ายรูป 

โดยเป็น

MAY 2012   

คอยส่ง

และ 

และแหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว  

เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชนันสิตา้ มสีถานรีถไฟชนิจกูทุเีป็นเหมอืน 

ะวนัออกนัน 

รา้นเครอืงใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญอ่ยา่ง Bic 



 

GT-NRT XJ34 

เย็น  อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั 

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก KICHIJOJI TOKYU REI HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 โตเกยีว – สนามบนินารติะ – สนามบนิดอนเมอืง  

 06.00 น. ทําการเช็คเอาท ์และ พบกนัทล็ีอบบโีรงแรม.. จากนัน ขนึรถบัส  เพอืเดนิทางไป สนามบนินารติะ 

 07.00 น. ถงึ สนามบนินารติะทําการเชค็อนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

 09.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีรเ์อ็กซเ์ทยีวบนิทXีJ601 

   (บรกิารอาหาร และ นําดมืบนเครอืง) 

 14.05 น. เดนิทางถงึ  สนามบนิดอนเมอืง   กรงุเทพฯ   โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GT-NRT XJ34 

Tokyo – Fuji Maxx 5 Days 3 Nights By XJ 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ 

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 กมุภาพันธ ์2561 26,991 26,991 25,991 7,900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 กมุภาพันธ ์– 04 มนีาคม 2561 30,991 30,991 29,991 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 

15-19 มนีาคม 2561 

16-20 มนีาคม 2561 

21-25 มนีาคม 2561 

22-26 มนีาคม 2561 

23-27 มนีาคม 2561 

24-28 มนีาคม 2561 

25-29 มนีาคม 2561 

26-30 มนีาคม 2561 

27-31 มนีาคม 2561 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2561 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2561 

30 มนีาคม – 03 เมษายน 2561 

31 มนีาคม – 04 เมษายน 2561 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

**ลกูคา้ทบีนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงอืนไขเพมิตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซอืQuiet Zone

 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat1,600/เทยีว

 Quiet Zone Seat  500/เทยีว

 Lagroom Seat   1,400/เทยี
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT)ไมอ่นุญาต
    ผูใ้หญอ่ายุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิารนงั

  Baby Bassinet 1,400/เทยีว(ตะกร้าเดก็

 

 
2.ทางแอรเ์อเชยีมนํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ20 กก

 จองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง

3.สว่นลกูคา้ทจีะซอือปุกรณ์ทเีกยีวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซอืคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์

 กฬีาเพมิเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง

27,991 27,991 26,

27,991 27,991 26,

27,991 27,991 26,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

29,991 29,991 28,

 

เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก์

/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางท ีสนามบนิดอนเมอืง

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ลกูคา้ทบีนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงอืนไขเพมิตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

Quiet ZoneหรอืทนัีงLong Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิดังนี

เทยีว 

เทยีว 

เทยีว 
ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุกวา่ 15 ปี,  

ผูพ้กิารนงั 

ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat) 

กก. ตอ่ 1 เทยีวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซอืนําหนักเพมิกรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี ณ วนั

อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

สว่นลกูคา้ทจีะซอือปุกรณ์ทเีกยีวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซอืคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

กฬีาเพมิเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

GT-NRT XJ34 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,991 7,900 

,900 บาท / ทา่น *** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

เก็บทปิกอ่นการเดนิทางท ีสนามบนิดอนเมอืง) 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

ลกูคา้ทบีนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงอืนไขเพมิตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิดังน ี

ทา่นใดประสงคจ์ะซอืนําหนักเพมิกรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี ณ วนั



 

GT-NRT XJ34 

 

 
นําหนกัขาไป /กลบั (ราคาตอ่เทยีว) 

  
5Kg. 

ราคา [จา่ยเพมิ] บาท 
10 Kg. 

 
20 Kg. 

อัตราของสนามบนินารติะ 350.- 550.- 1490.- 
 

**ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บซอืนําหนักเพมิหลงัจากทําการจองแลว้  

ถา้ลกูคา้มนํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพมิหนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทสีายการบนิกําหนดคอื...  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 550 บาท / ทา่น / เทยีว 

 - ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลกรัมละ 2,000 เยน / ทา่น /เทยีว 

 

เงอืนไขการใชบ้รกิาร 
 1. การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง มฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

 3. การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

  3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 4.การยกเลกิการเดนิทาง 

เนอืงจากเป็นราคาตวัโปรโมชนั หลงัจากทําการจองทวัรแ์ละชําระเงนิคา่ทวัรแ์ลว้  จะไม่สามารถขอยกเลกิ เลอืน หรอืขอคนืเงนิไดใ้นทกุ

กรณี  และ  กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทงัสนิ  รวมถงึเมอืทา่นจะของดการใชบ้รกิารใดๆ ตามโปรแกรมทวัร ์หรอื 

ไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ  ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ กับทางบรษัิทได ้

  

**สาํคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขนัตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 1.คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัด ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

ทัวรข์า้งตน้ (ไม่สามารถเลอืนวันเดนิทางได)้ 

 2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทาง

บรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ 20 กโิลกรัม คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ  200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกับทางบรษัิทได ้** 

 -เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 -เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

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

 6. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3% 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทัวร ์แตท่งันขีนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

 1.ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

 2.สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

 3.ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) 

 4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1.หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ 

 2.กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

 3.ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
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 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทงัหมด 

 7. สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่ับอัตราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 


