
 

1 
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (TB) สบาย สุดฟิน TOKYO FUJI 5D3N BY NH 
http://www.hijapantour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สบาย สดุฟิน TOKYO FUJI  5D3N BY NH 

เดนิทางเดอืน มถินุายน ราคาเพยีง 37,991 บาท 
โดยสายการบนิออลนปิปอน 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมความงามภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

- ชอ้ปป้ิงจดัเต็มกบัสนิคา้แบรนดเ์นม ทีโ่กเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต  

- บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์ณ หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไค 

- สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึ

- ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัอาซากสุะ 

- ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ยูนคิอรน์ ตวัใหมล่า่สดุ ทีโ่อไดบะ 

- อสิระชอ้ปป้ิงฟร ี1 วนัเต็ม !! 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

 

JAPAN 

GT-NRT NH03 
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Day 1 สนามบนิสุวรรณภมู ิ

 21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูม ิประตหูมายเลข 6  เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ที ่จากบรษิทั คอยใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

**ทีน่ ัง่บนเครือ่งทางบรษิทัไมส่ามารถจดัไวล้ว่งหนา้ใหก้อ่นไดค้ะ่ ทางเคาเตอรส์ายการบนิจะ

 เป็นคนดาํเนนิการทําทีน่ ัง่ใหลู้กคา้เองคะ่** 

Day 2       

สนามบนินารติะ-โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต-หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ออนเซน-เมนูขาปูยกัษ ์ 

 00.30 น. เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 808 

   **บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นพธิกีาร                           

 ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 นําทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวม

สนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่ังไปทั่วโลก พบกับคอล

เลคชัน่เสือ้ผา้ใหมล่า่สดุ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดัง 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ     

2 สนามบนินารติะ-โกเท็มบะเอา้ทเ์ล็ต-หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-

ออนเซน-เมนขูาปยูกัษ ์
   

FUJI HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 ภเูขาไฟฟจู(ิช ัน้5ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)-พธิชีงชา 

เมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่โตไดบตุส-ึเมอืงโตเกยีว-ตลาดอา

เมะโยโกะ 

   

TOKYO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
   

TOKYO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดัอาซากสุะ-ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ยูนคิอรน์ ณ โอไดบะ- 

หา้งจสัโกอ้อิอน-สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ 
   

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิา และ รองเทา้แฟชัน่อยา่งมากมาย  

 

เทีย่ง           อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ.โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต 

 

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นจดุท่องเทีย่ว

ทีส่รา้งเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น้ํา 8 บอ่ในโอชโินะ ตัง้อยู่

ระหว่างทะเลสาบคาวากูจโิกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึง่เป็น

พืน้ทีเ่ก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แหง้ขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่

ผา่นมา บอ่น้ําทัง้ 8 นี้เป็นน้ําจากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้น ทีไ่หล

มาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิา่นหนิลาวาทีม่รีูพรุนอายุกว่า 80 

ปี ทําใหน้ํ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ 

 

คํา่ เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รับประทานอาหารคํ่า เมนูขาปยูกัษ ์ ณ โรงแรม  

 จากนัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกับการแชน้ํ่าธรรมชาต ิ(Onsen)  
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Day 3 

ภูเขาไฟฟูจ(ิช ัน้5ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)-พธิชีงชา-เมอืงคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุตส-ึเมอืงโตเกยีว-

ตลาดอาเมะโยโกะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

  

 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจาก  

 ระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ซึง่เป็นทีรู่จั้กไปทั่ว  

 โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่ง 

 ลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น  

 ทัง้ยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิี่มา  

 เยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สู ่ช ัน้ที ่5 ของ 

 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อํานวย) ที ่

 ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของภเูขาไฟฟจูแิละววิโดยรอบ  

 ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจ 

 

 นําทา่นเดนิทางชม พธิกีารชงชาแบบด ัง้เดมิสไตล ์ญีปุ่่ น 

 ซึง่ทางรา้นจะใหข้นมหวานมาทานคู่ดว้ย ใหท้่านไดช้งชาเขียว

 อุจิมัทฉะของแทไ้ดง้่ายๆจากนั้นจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิง

 สนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ น  
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เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงคามาครูะ เป็นเมอืงชายฝ่ังเล็กๆใน

เขตจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ทีด่งึดูดเหล่านักท่องเทีย่ว

ใหแ้วะมาเยี่ยมเยียน ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกียวโตแห่งฝ่ัง

ตะวันออก” เพราะว่ามีทัง้วัดและศาลเจา้อันเก่าแก่ อนุสรณ์

สถานทางประวัตศิาสตร์มากมาย นําท่านสักการะ “หลวงพ่อ

โต” แห่งวดัโคโตคุอนิ เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร 

ตัง้อยูก่ลางลานวัด ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศญีปุ่่ น  

  

  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตเกยีว  

  นําทา่นเดนิทางสูต่ลาด อาเมะโยโกะ ถนนในตลาดยางกวา่  

  400 เมตร มขีองซือ้ของขายมากมายไมว่า่จะเป็นอาหารทะเล 

  สดๆ ผลไม ้รา้นขายยา เสอ้ผา้ หรอือปุกรณ์กฬีาตา่งๆ ไม ่

  เพยีงแตจ่ะเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ของนักทอ่งเทีย่ว 

  ตา่งชาตแิลว้ ทีน่ี่แมแ้ตค่นญีปุ่่ นแท ้ๆ เขาก็มาชอ้ปป้ิงทีน่ี่กัน  

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั  

  ณ. ตลาด อาเมะโยโกะ 

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 

อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอัธยาศัย (ไมม่รีถบัสบรกิาร)  

 ซือ้ทวัรเ์สรมิ  ต ัว๋ดสินยีแ์ลนด ์

  ( ผูใ้หญ ่ทา่นละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) 

กรณีซือ้ต ัว๋กบัทางบรษิทั จะอํานวยความสะดวกใร

การนําทา่นเดนิทางไปสง่ โดยไมไ่ดร้วมคา่รถไฟ

สําหรบัเดนิทางไปดสินยีแ์ลนด ์ 

 [ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได]้  โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

(Tokyo Disneyland)  ดนิแดนทีไ่มจํ่ากัดอายขุองผูม้า

เยอืน สวนสนุกนี้สรา้งขึน้ในปี 1983 และเป็นดสินียแ์ลนด์

แหง่แรกทีใ่หส้รา้งนอกอาณาบรเิวณของสหรัฐอเมรกิา ตืน่

ตาตืน่ใจกับเครือ่งเลน่นานาชนดิในโซนตา่งๆ  และ หากวา่

เหนื่อยกับเครือ่งเลน่แลว้ ทา่นสามารถพักดโูชวพ์าเหรด

ตระการตาของเหลา่ตัวการต์นูดสินีย ์Mickey & Minnie, Donald Duck, และผองเพือ่นทีม่คีวิมา

เปิดตัวใหช้มกนัไดต้ามเวลาทีท่างสวนสนุกกําหนดไวอ้กีดว้ย (ซึง่มทีัง้รอบบา่ย และ หัวคํ่า) สําหรบั

ทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูกอ่นการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์

เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และสามารถซือ้ตั๋วรถไฟ เพือ่ไปเทีย่วยังยา่นชอ้ปป้ิงตา่งๆของโตเกยีว

ไดเ้ชน่ ยา่นกนิซา่, อเูอโนะ, โดยทา่นสามารถถามขอ้มลูแตล่ะสถานทีไ่ดจ้ากไกดเ์พือ่การเดนิทางที่

สะดวกทีส่ดุ 

  *เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที ่จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่* 
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นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5 

 วดัอาซากุสะ – ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ยูนคิอรน์ ณ โอไดบะ – หา้งจสัโกอ้อิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ

(Sensoji Temple) วัดทีว่า่กันวา่ เกา่แกท่ีส่ดุใ นกรงุโตเกยีว 

นําทา่นนมัสการ องคเ์จา้แมก่วนอมิทองคาํ ทีป่ระดษิฐานใน

วหิารหลังใหญ ่และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง 

(ประตฟู้าคาํรณ)” ซึง่มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น “โคมไฟ

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” มคีวามสงูใหญถ่งึ 4.5 เมตร  และนําทา่น

เดนิ  “ถนนนากามเิสะ”  แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย    

จากนัน้จะขอพาทกุทา่นไปยนืถา่ยรูป กบั กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่ “RX-0 ยูนคิอรน์  

ทีไ่ดร้ับการประกอบเสร็จอย่างสมบรูณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ได

เวอรซ์ติ ี ้โตเกยีวพลาซ่า  โดยมพีธิเีปิดตวัอยา่งเป็นทางการแลว้เมือ่วันที ่24 

กนัยายนทีผ่่านมา  โดยหุ่นกนัดัม้ตวัใหมรุ่่น RX-0 ยูนคิอรน์ มคีวามสงู 19.7 

เมตร น้ําหนัก 49 ตนั ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มาแทนตวัเกา่รุ่น   RX-78-2   

ความสงู 18 เมตร ทีถ่กูรือ้ถอนไปเมือ่เดอืนมนีาคม 2017  ทีผ่่านมา  
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เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย  จากนัน้ใหอ้สิระทา่นชอ้ปป้ิงสง่ทา้ยที ่ AEON Shopping Mall  

  ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ ่ในเมอืงนารติะ เพยีบพรอ้ม ไป

  ดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น ไมว่า่จะเป็น Muji , Sanrio Store , 

  100 Yen Shop ,รา้น ขายยาและเครือ่งสําอางค ์Matsumoto 

  Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสอื , รา้นรองเทา้ ฯลฯ   

  และยังมซีปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญใ่นสว่น ของ Jusco ทีร่วม

  ของสดของแหง้ อกีมากมายใหท้า่นไดซ้ือ้ตดิมอื สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ 

  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

18.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 805 

  **บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

สบาย สดุฟิน TOKYO FUJI  5D3N BY NH 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

1 หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

ทา่นละ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

ทา่นละ 

20-24 มถินุายน 61 37,991 37,991 36,991 8,900 23,991 

27มถินุายน-01กรกฎาคม 61 37,991 37,991 36,991 8,900 23,991 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล **  
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เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัสาย การบนิ

และคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณี

ใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

          **สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิ

กอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

 แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไมเ่กนิ 

23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกันสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  
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- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตู

กําหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

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

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงค์

เพือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบตัิ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลูก

ทัวร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


