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TOKYO IN TOWN 5D3N 
อาซากสุะ-ฮาโกเน-่ชมิไขด่าํ-ฟจู-ิชอ้ปปิง-ขาปยูกัษ-์ออนเซน 

สบายๆ พกัโตเกยีว 2 คนื ไมต่อ้งเสยีคา่รถไฟเขา้เมอืง 
 โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ 

 

 
 

  

ตลุาคม: 06-10, 07-11 ตลุาคม 2560 30,900.- 
ตลุาคม: 13-17, 14-18 ตลุาคม 2560 *จองตงัแตว่นัท ี13 ก.ย.60 เป็นตน้ไป 29,900.- 
ตลุาคม: 28 ตลุาคม -01 พฤศจกิายน 2560 

พฤศจกิายน: 01-05, 02-06, 03-07, 08-12, 09-13, 10-14, 16-20, 17-21 

22-26, 23-27 พฤศจกิายน, 29 พฤศจกิายน-03 ธันวาคม, 30 พฤศจกิายน-04 ธันวาคม 
29,900.- 

ตลุาคม: 13-17, 27-31 ตลุาคม 2560 

พฤศจกิายน: 15-19 พฤศจกิายน 2560 
31,900.- 

ตลุาคม: 21-25 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยะมหาราช] 
33,900.- 

31,900.- 
ตลุาคม: 20-24 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยะมหาราช] 33,900.- 

  

   โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินารติะ  

2 
นารติะ-โตเกยีว-วัดอาซากซุะ-อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิหบุเขาโอวาคดุาน-ิอาบนําแร ่
✈ √ √ 

SUN PLAZA HOTEL ♨ 

[ออนเซน + ป]ู  
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ภเูขาไฟฟจูชินั 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนยจํ์าลองแผน่ดนิไหว / 

บอ่นําศักดสิทิธโิอชโินะฮกัไก[01 ตลุาคม-14 พฤศจกิายน] / 

ถนนอโิจนามกิ ิ[15-30 พฤศจกิายน] -เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปปิง 

√ √ X 
ATAGOYAMA TOKYU REI 

HOTEL OR SIMILAR  

4 อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซอืทัวรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ √ X X 
ATAGOYAMA TOKYU REI 

HOTEL OR SIMILAR 

5 สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ ✈    
 

 

วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

20.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทจีากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ี 

XJ 600 

 

 
วนัทสีองของการเดนิทาง         สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากซุะ – อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่   

                                              ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ– หบุเขาโอวาคดุาน ิ– อาบนาํแร ่

08.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซะกซุะ วัดทเีกา่แกท่สีดุใน

โตเกยีว นําทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา นอกจากนันทา่นยงัจะไดพ้บกบั

โคมไฟขนาดยกัษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืก

ซอืเครอืงรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                

 นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตังอยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ชอืเสยีง

ในดา้นนําพรุอ้นซงึเกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทังยงัมทีวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูทิสีวยงาม  

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิซงึไดก้อ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพที

สวยงามดังภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดังสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ ่จากนันเดนิทาง

โดยรถโคช้สู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิทยีงัครกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่

นําแรกํ่ามะถันซงึสามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญปีุ่ นมคีวามเชอืวา่หากไดท้านไขดํ่าหนงึฟองจะ

สามารถทําใหอ้ายยุนืยาวขนึอกีประมาณ 7 ปี 
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คาํ 

                                      

เดนิทางเขา้สูท่พีัก SUN PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ปีุ่ น 

เมนูขา

ปูยกัษ ์

วนัทสีามของการเดนิทาง          ภเูขาไฟฟจูชินั 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว  

                                              บอ่นําศกัดสิทิธโิอชโินะฮกัไก[01 ตลุาคม-14 พฤศจกิายน] /  

                                              ถนนอโิจนามกิ ิ[15-30 พฤศจกิายน] -เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปปิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทมีคีวามสงูเหนอืจากระดับนําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทมีชีอืเสยีง

เป็นทรีูจ้กัไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็น

สญัลักษณ์หนงึของประเทศญปีุ่ น ทังยงัเป็นจุดมุง่หมายของนักทอ่งเทยีวตา่งชาตทิมีาเยอืนญปีุ่ น

ตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) ททีกุท่านจะ

ไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ให ้

ทกุท่านไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขา

ไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่นําศกัดสิทิธโิอชโินะฮกัไก[01 ตลุาคม-14 พฤศจกิายน] นําทา่นเดนิทางสู ่

โอชโินะฮกัไก ซงึเป็นจุดชมววิภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทสีดุอกีจดุหนงึ ซงึไดรั้บความนยิมจาก

นักทอ่งเทยีวชาวญปีุ่ นเป็นอยา่งมาก และทนียีงัมบีอ่นําศักดสิทิธอินัแสนบรสิทุธซิงึเกดิจากหมิะบน

ยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟจูลิงสูพ่นืเบอืงลา่งผดุขนึเป็นตานําและบอ่นําขนาดเล็กใหญ่

มากมาย ซงึใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี  ซงึชาวบา้นเชอืกนัวา่ถา้นํานําในบอ่นมีาดมืนอกจากจะได ้

ความสดชนืจากการลมิรสนําอนับรสิทุธ ิยงัจะทําใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทนีทีา่น

สามารถซอืของทรีะลกึจากรา้นคา้ทตีังอยูภ่ายในบรเิวณนอียา่งสําราญใจ 

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนอโิจนามกิ ิ[15-30 พฤศจกิายน] ซงึเป็นถนนอกีสายหนงึทคีนญปีุ่ นใหค้น

นยิมมาชมใบไมเ้ปลยีนสเีป็นจํานวนมาก โดยปกตติังแตเ่ดอืนตลุาคม-ตน้เดอืนธันวาคมของทกุปีจะ

ตรงกับฤดใูบไมเ้ปลยีนส ี[ขนึกบัสถานทใีนแตล่ะภมูภิาคของญปีุ่ น] ถนนแหง่นปีลกูตน้แป๊ะกว๊ยไว ้

ตลอด 2 ขา้งทางในชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสใีบของตน้แปะกว๊ยจะเปลยีนเป็นสเีหลอืงทองอรา่ม

สวยงาม อสิระทา่นจะไดถ้า่ยรปูและชมความงามของใบไมท้เีปลยีนสพีรอ้มกบับรรยากาศทแีสนโร

แมนตกิทา่มกลางอากาศทเีย็นสบาย 
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เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI ซงึตังอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบั

ภเูขาไฟฟจู ิ โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการ

เกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสนัสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆกนั .. รวมไปถงึการเสนอ

แนวทางการเอาตัวรอดจากสงิกดีขวางตา่งๆ หลังจากเกดิแผน่ดนิไหวไปแลว้จากนันจะปิดทา้ยดว้ย

โซนชอ้ปปิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทเีป็นโปรดักสข์องญปีุ่ น อกีดว้ย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิง ใหท้า่นอสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ 

เครอืงใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครอืงเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้  แบรนดเ์นม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวัยรุน่ เครอืงสําอางยหีอ้ดังของญปีุ่ นไมว่า่

จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํอสิระตามอธัยาศยั  
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทสีขีองการเดนิทาง              อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซอืทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท 

ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง]เชญิทา่นพบกบัความอลังการซงึ

เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน 

โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครอืงเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่

ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กบั 

SPLASH MOUNTAIN, นังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศ

ไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูททีา่น

ชนืชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดัก ฯลฯ หรอืชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึ

ภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทรีอทา่นพสิจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มท ีใหท้า่นได ้

สนุกสนานตอ่กบัเครอืงเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ สําหรบัทา่นทเีลอืกทจีะอสิระในเมอืงโตเกยีว 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิง

ในยา่นการคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บปิงชอืดัง ยา่นฮาราจกู ุท่าน

จะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทเีป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญปีุ่ น การแต่งกายเลยีนแบบ

คาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆทแีตล่ะคนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกบัการชอ้บปิงกบัรา้นคา้

หลากหลายสองฝังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่

หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปปี 

คติต ีคาแรคเตอรต่่างๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอยา่งจุ
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ใจ  อสิระชอ้ปปิงตอ่ยา่น“ชบิยูา่” ยา่นวัยรุน่ชอืดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้นืตาตนืใจ

กบัแฟชนัทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้  

* เพอืใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคาํ * 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีัก ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง            สนามบนินารติะ – กรงุเทพ ฯ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ 601 

** รบัประทานอาหารเชา้บนเครอืง ** 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
TOKYO IN TOWN 5D3N BY XJ  
กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 –  
ไมเ่กนิ 12 ปี 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดยีวเพมิ ราคา 
ไมร่วมตวั 

06-10 ตลุาคม 2560 30,900 30,900 27,900 7,900 19,900 

07-11 ตลุาคม 2560 30,900 30,900 27,900 7,900 19,900 

13-17 ตลุาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 20,900 

13-17 ตลุาคม 2560 
*จองตังแต1่3 ก.ย.60 * 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

14-18 ตลุาคม 2560 
*จองตังแต1่3 ก.ย.60 * 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

20-24 ตลุาคม 2560 
[วนัหยดุปิยะมหาราช] 33,900 33,900 30,900 7,900 21,900 

21-25 ตลุาคม 2560 
[วนัหยดุปิยะมหาราช] 
*จองตังแต1่3 ก.ย.60 * 

31,900 31,900 28,900 7,900 20,900 

27-31 ตลุาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 20,900 

28 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

01-05 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

02-06 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

03-07 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

08-12 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

09-13 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

10-14 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

15-19 พฤศจกิายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 20,900 

16-20 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

17-21 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 
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22-26 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

23-27 พฤศจกิายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

29 พฤศจกิายน-03 ธันวาคม 60 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

30 พฤศจกิายน-04 ธันวาคม 60 29,900 29,900 26,900 7,900 18,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท / ทา่น *** 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางท ี“สนามบนิ”) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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** ลกูคา้ทบีนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงอืนไขเพมิตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซอื Quiet Zone หรอืทนัีง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิดังน.ี.. 

 
 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทยีวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซอืนําหนักเพมิกรณุาแจง้

เจา้หนา้ท ีณ วันจองทัวร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นล่าง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ทจีะซอือปุกรณท์เีกยีวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซอืคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพมิเตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นําหนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพมิ] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 350.- 550.- 1,490.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 280.- 450.- 1,300.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บซอืนําหนักเพมิหลังจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจ่ายคา่สมัภาระ

เพมิหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทสีายการบนิกําหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทยีว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นําหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทยีว 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทังหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์งัหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจําที

นังกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีัก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื 

คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที

ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทุกทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้งสนิ** 

4.5 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณทีา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยดัเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพีักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตัวเครอืงบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจีา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิ 

 5. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพอืเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัวเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตทั่งนขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรทั์งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยนืวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพอืทจีะสง่ไปที

ประเทศญปีุ่ นเพอืขอเอกสารรับรองจากญปีุ่ น(เอกสารชดุนทีางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทสํีานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทจีะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทสีถานทูต (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยนืวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ทํีางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพมิเตมิ 

 

เอกสารทใีชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นวิ 2 ใบขนาด 2 X 2 นวิ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พนืหลงัเป็นสขีาวเทา่นนั” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยมิเห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปรนิ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทสํีานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง

ถา่ยสําเนาพรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถนิทอียู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชอืบรษัิทททํีางาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทูต 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน ถา่ยเอกสาร

ตังแต ่หนา้ชอื และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทปีรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทเีลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตังแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญปีุ่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทังนเีพอืประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทนี*ี*  

**หากยนืเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้นืคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทมีกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธทิจีะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยนืวซีา่อกีครังจะ 

   ไมส่ามารถยนืไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทถีกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทูตญปีุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 

 
 


