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เร ิม่ตน้เพยีง 29,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

SUPER PRO TOKYO FINVER 5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 เทีย่วภเูขาไฟ ฟูจ ิสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 
 ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตวัจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิ

 ชอ้ปป้ิง โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์Outlet ทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น 

 ชมิขาด า หุบเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก ชมบอ่น า้แรก่ ามะถนัทีส่ามารถตม้ไขไ่หสุ้ก ดว้ย

อุณหภูม ิ97 องศาเซลเซยีส 
 ใหทุ้กทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น 
 ชอ้ปป้ิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น ยา่นชนิจกู ุยา่นฮาราจกู ุ ยา่นชบิูยา่ 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 01-05 สงิหาคม 61 30,900.- 

วนัที ่ 03-07 สงิหาคม 61 30,900.- 

วนัที ่ 22-26 สงิหาคม 61 30,900.- 

วนัที ่ 29 ส.ค.-02 ก.ย.61 30,900.- 

วนัที ่ 31 ส.ค.-04 ก.ย.61 30,900.- 

วนัที ่ 05-09 กนัยายน 61 29,900.- 

วนัที ่ 07-11 กนัยายน 61 29,900.- 

วนัที ่ 12-16 กนัยายน 61 29,900.- 

วนัที ่ 14-18 กนัยายน 61 29,900.- 

วนัที ่ 19-23 กนัยายน 61 29,900.- 

วนัที ่ 21-25 กนัยายน 61 29,900.- 

วนัที ่ 26-30 กนัยายน 61 29,900.- 

วนัที ่ 28 ก.ย. – 02 ต.ค. 61 29,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ 
 

    

2 

สนามบนินารติะ-วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่-ลอ่งเรอืโจรสลดั 

หุบเขาโอวาคดุาน-ิโกเทมบะพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ตส-์อาบน ้าแร่
ธรรมชาต-ิบุฟเฟตข์าปูยักษ์ 

✈  🍽 🍽 
FUJI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-พธิชีงชา-สวนดอกไม ้

ฮานาโนะมยิาโกะ-โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ 🍽   🍽 อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
โตเกยีว – วัดอาซากสุะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร–ีชอ้ปป้ิงฮา

ราจุก-ุชอ้ปป้ิงชบิูย่า 🍽  อสิระ อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ 
 ✈    
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ–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 

วนัที2่ 
สนามบนินารติะ-วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน-่ลอ่งเรอืโจรสลดั-หบุเขาโอวาคดุาน-ิโกเทมบะ พรเีมยีม 

เอา้ทเ์ล็ตส ์–อาบน า้แรธ่รรมชาต-ิบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์

 เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น า

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

ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้ับความนยิมโดยเป็นสว่นหนึง่ของอุทยานแห่งชาต ิฟจู-ิฮาโกเน่- อสิ ึทีผู่ม้าเยอืนสามารถชืน่ชม

ความงามแห่งธรรมชาตแิละดอกไมน้านาพันธุห์ลากสสีนัทีเ่บ่งบานตลอดทัง้ปีทวิทศันท์ีส่วยงามหลากหลาย 

รวมไปถงึภเูขาไฟฟจู ิทะเลสาบอะช ิและโอวาคดุาน ิฮาโกเน่ยังม ีชือ่เสยีงในเรือ่งของการเป็นแหลง่น ้าพุรอ้นที่

แปลกไปกว่านัน้คอื มจี านวนน ้าพุรอ้นมากถงึ 17 แห่ง น าทา่น ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิ(ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ /กรณีไมส่ามารถลอ่งเรอืไดท้างบรษิทัขอสงวนสทืธใินการคนืคา่ใชจ้า่ย) ทะเลสาบทีก่อ่

ตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจู ิหากวันใดอากาศสดใส ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันียภาพอันงดงามของทะเลสาบทีม่ี

ภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลงั น าทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิหรอื หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแรก่ ามะถนัที่

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

อายุยนืยาว ข ึน้ 7 ปี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

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

เป็น Outlet ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นทางผา่นส าหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิมบีรรยากาศแบบเอา้ดอร ์

ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร รา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพ

รเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อุปกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลก

ทรอนกิส ์ราคาจะต า่กวา่รา้นคา้ปลกีทีข่ายทัว่ไปในญีปุ่่ น รา้นสว่นใหญ่รับช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติเชน่ Visa, 

Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี้ รา้นคา้ทีย่ังมบีรกิาร Tax Refund ส าหรับ

นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ยไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษเมนขูาปยูกัษ ์** 

       เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) 

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

ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไป

ทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยังถอืว่าเป็นสญัลกัษณห์นึง่ของประเทศ

ญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 

ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบ

ของภเูขาไฟฟจูใิหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์

รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย น าทา่นเดนิทางชม พธิกีารชงชา แบบดัง้เดมิสไตล ์ญีปุ่่ น

ซึง่ทางรา้นจะใหข้นมหวานมาทานคูด่ว้ย ใหท้า่นไดช้งชาเขยีวอุจมิัทฉะของแทไ้ดง่้ายๆจากนัน้จะปิดทา้ยดว้ย



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) SUPER PRO TOKYO FINVER 5D3N BY XJ   4 
http://www.hijapantour.com/ 

โซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย น าทา่น ชมดอกไมน้านาชนดิ ณ.สวนดอกไมฮ้ะนะโนะมยิะโกะ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) เป็นสวนดอกไม ้

ขนาดใหญ่ใกลก้บัทะเลสาบยามานะกะ มพีืน้ที ่ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่ มดีอกไม ้

หลายพันธุ ์ทีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทัง้ปีพรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจกบัทุง่ดอกไม ้

กบัฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู ิจงึท าใหท้ีน่ี้เป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจอย่างยิง่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้มายัง 

กรุงโตเกยีว ใหท้กุทา่นอสิระชอ็ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

และ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรบัวัยรุน่ เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

ค า่   อสิระอาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที4่ โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร–ี ชอ้ปป้ิงฮาราจกู-ุชอ้ปป้ิงชบิยูา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซนโซจ ิ วัดทีว่่ากนัว่า เกา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว ซึง่เคยเป็นวัดที่

เหลา่โชกนุและซามูไรใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี น าทา่นนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค า 

ทีป่ระดษิฐานในวหิารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากมา่นกัน้) และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตฟู้าค า

รณ)” ซึง่มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “โคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” มคีวามสงูใหญ่ถงึ 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังม ี 

“ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย จากนัน้จะขอพาทกุทา่นไปยนื 

ถา่ยรปู กบั TOKYO SKY TREE ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแม่น ้าสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากสุะ) โดยเป็นหอคอยสง่

สญัญาณโทรทศันแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012 มคีวามสงูที ่634 เมตร (แซง

หนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทกุทา่นอสิระชอ็ปป้ิง 

ยา่นฮาราจกูุ แหลง่วัยรุ่นทีรู่จ้ักกนัดขีองกรุงโตเกยีว เดนิเลน่ทีถ่นนทาเคชติะ พบกบัรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้วัยรุ่น

มากมาย รา้นขนมเครปทีม่ชีือ่เสยีง ฯลฯ หากมาในชว่งวันเสาร-์อาทติย ์ทา่นจะไดพ้บกบัเดก็หนุ่มสาวทีแ่ตง่ตวั

คอสเพลย ์เลยีนแบบตวัการต์นู มาเดนิอวดโฉมกนัมากมาย ตอ่จากนัน้น าทา่นไปยัง ยา่นชบิยูา่ แหลง่ชอ้ปป้ิง

สตรทีทีย่ ิง่ใหญ่สดุๆในโตเกยีว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯตา่งๆและรา้นคา้อกีนับพัน ซึง่มหีา้งฯ SHIBUYA 109 ที่

รวบรวมรา้นคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทัง้มรีูปปัน้ “ฮาจโิกะ” หรอืเจา้หมาแสนซือ่สตัยฮ์าจ ิทีเ่ฝ้ารอคอยเจา้นาย

หนา้สถานีชบิูย่า ตราบจนวนัตายของมัน และใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปป้ิงไปกบัหา้งฯเปิดใหม่เมือ่เมษายน 2012 

น่ันคอื SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ทีส่รา้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึง่อยู่

ทางตะวันออกของสถานรีถไฟชบิูย่า เป็นอาคารสงู 34 ชัน้โดยมรีา้นคา้ กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ตา่งๆ

จากทกุมุมโลกมาไวท้ีน่ี ่

 อสิระอาหารกลางวนั และ อาหารค า่เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที5่ โตเกยีว-สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ   

07.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนนิารติะ 

09.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 

** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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************************************************** 

โปรแกรม : SUPER PRO TOKYO FINVER 5D3N 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

01-05 สงิหาคม 61 30,900 30,900 30,900 29,900 20,900 7,900 

03-07 สงิหาคม 61 30,900 30,900 30,900 29,900 20,900 7,900 

22-26 สงิหาคม 61 30,900 30,900 30,900 29,900 20,900 7,900 

29 ส.ค.-02 ก.ย.61 30,900 30,900 30,900 29,900 20,900 7,900 

31 ส.ค.-04 ก.ย.61 30,900 30,900 30,900 29,900 20,900 7,900 

05-09 กนัยายน 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

07-11 กนัยายน 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

12-16 กนัยายน 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

14-18 กนัยายน 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

19-23 กนัยายน 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

21-25 กนัยายน 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

26-30 กนัยายน 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

28 ก.ย. – 02 ต.ค. 61 29,900 29,900 29,900 28,900 19,900 7,900 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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*** ราคาทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี้... 

 1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิดงันี ้

 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

 

   Quiet Zone Legroom Seat  1,800 / เทีย่ว 

   Quiet Zone Seat   600 / เทีย่ว 

   Legroom Seat    1,700 / เทีย่ว  

(ทีน่ ัง่แถวที ่15, 16, 17) 

  Legroom Seat    1,600 / เทีย่ว  

(ทีน่ ัง่แถวที ่34, 35) 

*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT) ไมอ่นญุาตให ้เด็กอายุกวา่ 15 ปี,  

** ลกูคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 
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    ผูใ้หญอ่ายุ เกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet    1,600/เทีย่ว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   

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

เจา้หนา้ที ่ ณ วัน  จองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ ์

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อุปกรณก์ฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] 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.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คนัไซ น ้าหนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเกบ็เงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 
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ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มัคคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทาง

บรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปทีป่ระเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็นผูด้ าเนนิการให)้ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผู ้

เดนิทางอายุไม่ถงึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยืน่วซีาเขา้

ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ  

“พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน ไม่สวมแว่นด า 

 ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

ส าเนาพรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุันอายุไม่ถงึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 

 

 


