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COMBO TOKYO 5D3N 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
 

 

ธนัวาคม : 12 – 16 , 18 - 22 ธ.ค.  29,900.- 
ธนัวาคม : 20 – 24  31,900.- 

 
  

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนินารติะ  

2 
นารติะ-อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่-ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ

หุบเขาโอวาคดุาน-ิโกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต-อาบน้ําแร่ 
✈ √ √ JIRAGANO [♨ ]  

3 

ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) กรุป๊ 12-16 ธ.ค. 59 

กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีกรุป๊ 18-22/20-24 ธ.ค. 59 

โตเกยีว-วัดอาซากซุะ-ชอ้ปป้ิง 

√ √ X 
NARITA TOYOKO IN  

HOTEL 

4 อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ √ X X 
NARITA TOYOKO IN  

HOTEL 

5 สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ ✈  
 

วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

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

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ 

XJ 600 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง         สนามบนินารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ      

                                              หุบเขาโอวาคดุาน ิ– โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต – อาบนํา้แร ่

08.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

...เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตัง้อยู่ในจังหวัดคะ

นะงะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน้ําพุรอ้นซึง่เกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทัง้ยังมทีวิทศันข์องภเูขาไฟ

ฟจูทิีส่วยงาม นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิซ ึง่ไดก้อ่ตวัจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัส

กบัทศันียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดัง่สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ 

จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้สู ่หบุเขาโอวาคดุาน ิทีย่ังครุกรุ่นดว้ยควันจากบ่อกํามะถนัเดอืดอยู่

ตลอดเวลา ชมบ่อน้ําแร่กํามะถนัซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเชือ่ว่าหากไดท้าน

ไขด่ําหนึง่ฟองจะสามารถทําใหอ้ายุยนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัที ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้

นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่งัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหม่ลา่สดุ อาท ิMK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงั

ไดท้ีร่า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครือ่งประดบั 

และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้

แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
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 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก JIRAGANO  ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  [ระดบั 3 ดาว]  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้และ

จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

เมนขูา

ปยูกัษ ์

วนัทีส่ามของการเดนิทาง            ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 (ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) [กรุป๊ 12-16 ธ.ค. 59 ] 

                                                 กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี[กรุป๊ 20-31 ธ.ค. 59] 

                                                 โตเกยีว-วดัอาซากุซะ-ชอ้ปป้ิง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 [กรุป๊ 12-16 ธ.ค. 59] นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน้ําทะเล 

3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาให ้

อย่างลงตวั และยังถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ

(ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืก

ซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

[กรุป๊ 18-22/20-24 ธ.ค. 59] นําทา่นเดนิทางสมัผสัความสนกุ สนานกบักจิกรรมถาดเลือ่น

หมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ัง

เลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื ** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดสําหรบั

เลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุชนดิ ** 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซะกซุา่ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว นํา

ทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟ

ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้

เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระ

และเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้

แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 
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SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NARITA TOYOKO INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง              อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท 

ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง]เชญิทา่นพบกบัความอลงัการ

ซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน 

โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืน

อยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้

กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห,์ ตะลยุ

อวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบั

การต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิง

ซือ้ของทีร่ะลกึภายในวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมันสก์นัอย่างเต็มที ่ให ้

ทา่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ สําหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืง

โตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง 

หรอืชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทนัสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั ยา่น

ฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ น การแตง่

กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆทีแ่ตล่ะคนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกบัการชอ้บ

ป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของ

เลน่หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสาํหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูป

ป้ี คติตี ้คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หา

อย่างจุใจ  อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ย่าน“ชบิยูา่” ย่านวัยรุ่นชือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่

ตาตืน่ใจกบัแฟชัน่ทนัสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ 

และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้ .พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมาย
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อาท ิเสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง, รองเทา้, กระเป๋า 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NARITA TOYOKO INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 

** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 
 

13.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 
COMBO TOKYO 5D3N BY XJ  
กําหนดวนัเดนิทาง: 12-16, 18-22 ธนัวาคม 2559 
 
อตัราคา่บรกิาร ธนัวาคม 2559 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900.- 
เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 29,900.- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 26,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ผูใ้หญ ่- เด็ก หกัคนืทา่นละ 12,000.-  
 

กําหนดวนัเดนิทาง:  20 - 24 ธนัวาคม 2559 
 
อตัราคา่บรกิาร ธนัวาคม 2559 

ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 31,900.- 
เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 31,900.- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 31,900.- 

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 7 ปี พักกับ ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 28,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ผูใ้หญ ่- เด็ก หกัคนืทา่นละ 12,000.-  
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

** ลกูคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกัน

ไมไ่ดน่ั้งตดิกัน หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี้ 
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2.  ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 06/07/15] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นํา้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 500.- 750.- 1,110.- 

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

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น้ําหนักเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจ่ายคา่สมัภาระ

เพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิกําหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น้ําหนักเกนิกว่ากําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คนัไซ น้ําหนักเกนิกว่ากําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 

 

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท - วันเดนิทางปกต ิ/ 25,000 บาท – ชว่งปีใหม่ 

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!!  99GOTRIP ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆได ้

ทัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื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] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถ / มัคคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

     6. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ําเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่ยิม้

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

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยสาํเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสาํเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
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