
 

NRT01TG : ทวัร ์สก ีฟูจ ิโตเกยีว 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย                                         [ Update 19/10/15 ]                          page no. 1 

 

ทวัรโ์ปรแกรม 

  
ทวัรญ์ีปุ่่ น Fuji Suno Tokyo 

4 Days 3 Nights  

สายการบนิ Thai Airways [TG] รหสัทวัร ์ NRT01TG 

วนัเดนิทาง มกรา – กมุภา 59 

ไฮไลท ์  อิม่ ไมอ่ัน้กบั ขาปยูกัษแ์บบฉบบัของญีปุ่่ น เสรฟ์ิพรอ้มน ้ำจิม้ซฟีู๊ ดรสเด็ด 

 สมัผัสบรรยำกำศวนอทุยำนฮำโกเน่ โดยน ัง่เรอืโจรสลดัชมววิควำมงำม 

 ผอ่นคลำยควำมเหนือ่ยลำ้ กบักำรแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิออนเซ็น สปำแบบตน้ต ำหรับแท ้ๆ  

 สมัผัสหมิะและเปิดประสบกำรณ์ใหมก่บักำรเลน่  “ สก ี” สดุมนัส ์พรอ้มชมววิฟจูซิงั 

 ชมโคมไฟยกัษ์ ทีม่ขีนำดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยควำมสงู 4.5 เมตร ทีห่นำ้วดัอาซะกซุะ 

 เอำใจขำชอ้ปป้ิงใหเ้ต็มที ่ที ่ชนิจกุ ุและโอไดบะ 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วันเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่ 

(2 ทำ่น/หอ้ง) 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่

(2+1) 

 

พักเดีย่ว (เพิม่) 

เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

07-10 มกรา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

14-17 มกรา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

21-24 มกรา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

28-31 มกรา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

04-07 กมุภา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

11-14 กมุภา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

18-21 กมุภา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

25-28 กมุภา 59 35,900.- 35,900.- 34,900.- 8,900.- 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มเิชน่น ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายใดๆท ัง้ส ิน้ 
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ - นารติะ –  อาบน า้แรอ่อนเซ็น 

 

05.00 น. 

 

 

 

พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ D สายการบนิ Thai Airways (TG) โดย

เจำ้หนำ้ที ่ใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 

เคำนเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิำรกอ่นเวลำเครือ่งออก 60 นำท ีดังนัน้ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตขูึน้

เครือ่งกอ่นเวลำเครือ่งออกอยำ่งนอ้ย 45 นำท ี

08.00 น. 

 

ออกเดนิทางสู่สนามบินนานาชาตนิารติะ ประเทศญี่ปุ่ น เที่ยวบินที่ TG 676 (มีอาหารและ

เครือ่งดืม่บรกิารบนเทีย่วบนิ) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) 

15.50 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่ำน

พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร รับกระเป๋ำและท ำภำรกจิส่วนตัวเรยีบรอ้ยแลว้ ส าคญั!!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษ

จบัและปรบั  ...จำกนัน้น ำทกุทำ่นเดนิทำงไปรับประทำนอำหำร และเขำ้ทีพ่ัก 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  “บรกิารเมนพูเิศษ ขาปยูกัษบ์ฟุเฟ่ต ์เสรฟิพรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด”

หลังรับประทำนอำหำรค ่ำใหท้่ำนกำรแชน่ ้ำแร่ธรรมชำตขิองญีปุ่่ น หรอืทีเ่รยีกกันว่ำกำรแชอ่อนเซ็นนัน้ ถอื

เป็นวัฒนธรรมของชำวญีปุ่่ นทีน่ยิมกนัมำกวำ่ 1,000 ปีเพรำะชำวญีปุ่่ นเชือ่วำ่กำรแช ่ออนเซน็นัน้นอกจำกจะ

ท ำใหเ้ลอืดลมหมนุเวยีนดแีลว้ ยงัท ำใหผ้วิพรรณผดุผอ่งอกีดว้ย 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก FUJISAN GARDEN HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่2 สก ีFuji Ten  - ทะเลสาบอาช ิ- ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ - วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

บา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

…น ำท่ำนเดนิทำงสู ่FUJITEN SKI RESORT ใหทุ้กท่ำนไดส้นุกสนำนกบักำรเล่น หมิะ หรอืเลอืกสัมผัส

กับกำรเล่น SKI และกจิกรรมต่ำงๆ มำกมำย อำท ิสโนวบ์อรด์ หรอื จะน่ังเลือ่นหมิะ ทำ้ลมหนำวก็เป็นอกี

หนึง่กจิกรรมทีเ่รยีกเสยีงหัวเรำะ และสรำ้งควำมสนุกสนำนไดเ้ป็นอยำ่งด ี(ไมร่วมอัตรำเชำ่อปุกรณ์และชดุ

ส ำหรับเลน่สก)ี อสิระใหท้กุทำ่นไดส้นุกสนำนกบักจิกรรมบนลำนสกอียำ่งจใุจ หรอื เลอืกทีจ่ะถำ่ยรปูคูก่บัววิ

โดยรอบๆ ลำนสกีที่มี ภูเขำไฟฟูจ ิลอ้มรอบไปดว้ย หมิะ สขีำวโพลน  ....จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงมำสู ่

ทะเลสาบอาช ิเพือ่เปลีย่นอริยิำบถเป็นกำร ลอ่งเรอืโจรสลดั (ล่องสัน้ ...ในกรณีทีไ่มส่ำมำรถลอ่งเรอืได ้

เนื่องจำกสภำพภูมอิำกำศคืนค่ำเรอืท่ำนละ 300 เยน) สัมผัสควำมงำมรำวกับภำพวำดของทวิทัศน์อัน

สวยงำมของภเูขำไฟฟจูทิีส่ะทอ้นบนพืน้ผวิของ ทะเลสาบอาช ิซึง่เป็น 1 ใน 5 ทะเลสำบทีล่อ้มรอบภเูขำ

ไฟฟจูอินัเกดิจำกกำรกอ่ตัวของลำวำจำกภเูขำไฟฟจูทิ ำใหปิ้ดทำงออกของน ้ำในทะเลสำบ เชญิท่ำนเลอืก

หำมมุถกูใจบรเิวณดำดฟ้ำเรอื เพือ่บันทกึภำพควำมงำมของทะเลสำบทีม่ภีเูขำไฟฟจูเิป็นฉำกหลัง และตอ้ง

ไมพ่ลำดทีจ่ะบนัทกึภำพกบัโจรสลัดทีถ่อืวำ่เป็นสญัลักษณ์ประจ ำเรอื  

 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Japanese Set 

...จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัอาซะกซุะ วัดทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็นวัดทีม่คีวำมศักดิส์ทิธิ ์และไดรั้บควำมเคำรพนับ

ถอืมำกทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภำยในประดษิฐำนองคเ์จำ้แม่กวนอมิทองค ำที่ศักดิส์ทิธิ ์และมผีูค้น

นยิมมำกรำบไหวข้อพรเพื่อควำมเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกับภำยในวัดยังเป็นที่ตัง้ของ โคมไฟ

ยกัษ์ ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยควำมสงู 4.5 เมตร แขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทำงเขำ้ดำ้นหนำ้สดุของวัด 

ชือ่ประตูฟ้ำค ำรณ และถนนจำกประตูเขำ้สู่ตัววหิำรทีป่ระดษิฐำน เจำ้แม่กวนอมิทองค ำ ...น ำทุกท่ำนเดนิ

ถำ่ยรูปคู่ กับ แลนดม์ำรก์แหง่ใหม ่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ ้ำสมุดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร ี(Tokyo 

Sky tree) เป็นหอส่งสัญญำณ โทรคมนำคมที่สูงที่สุดในโลก ที่เปิดใหบ้รกิำรเมือ่วันที่ 22 พฤษภำคม 

2555 โดยหอนีม้คีวำมสงู 634 เมตร สำมำรถท ำลำยสถติคิวำมสงูของหอกวำงตุง้ ในมณฑลกวำ่งโจว ซึง่มี

ควำมสงู 600 เมตร และ หอซเีอ็น ทำวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนำดำ มคีวำมสงู 553 เมตร ทวิทัศน์

ของ หอคอยโตเกยีวสกำยทร ีทีบ่รรจเุทคโนโลยแีนวหนำ้สดุสำมำรถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกซุะ

ทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อำยแบบเมอืงเก่ำของเอะโดะ ...จำกนั้นน ำท่ำนเดนิทำงสู ่ย่านชนิจูกุ ใหท้่ำนอสิระและ

เพลิดเพลินกับกำรชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนด์เนมมำกมำย และ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้งถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคำ้ทีจ่ะเอำใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋ำ รองเทำ้ เสือ้ผำ้  แบรนดเ์นม เสือ้ผำ้แฟชั่นส ำหรับ

วัยรุน่ เครือ่งส ำอำงยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่ำ่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมำกมำย 

 



 

NRT01TG : ทวัร ์สก ีฟูจ ิโตเกยีว 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไทย                                         [ Update 19/10/15 ]                          page no. 3 

ค า่ 

 

ทีพ่กั 

รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก Narita Kikusui Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่3 

 

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบรกิาร) ดสินยีแ์ลนด ์หรอืชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของญีปุ่่ น 

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ 

ทีพ่กั 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 

อสิระเต็มวนั พเิศษ!! ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์น ัง่รถไฟเทีย่วมหานครโตเกยีวดว้ยตวัทา่นเอง

โดยรถไฟ  JR หรอื  Metro ...เชญิท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย หรอื*เลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิ โตเกยีวดสินีย์

แลนด ์ทำ่นละ 10,000 เยน* (รวมคา่ต ัว๋รถไฟ) หมำยเหต ุ: หำกทำ่นมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัเสน้ทำงสำมำรถ

สอบถำมไดก้ับทำงไกด์ ดินแดนหรรษำของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผูเ้ขำ้ชมมำกกว่ำ 17  ลำ้นคนต่อปี 

สนุกสนำนกับเครือ่งเล่นต่ำงๆ ทีแ่บง่ออกเป็นโซน เพลดิเพลนิกับ Adventure Land ทีน่ ำทำ่น ผจญภัยกับ

กำรล่องเรือโจรสลัด Pirates of the Caribbean หรือจะชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ Western River 

Railroad ปีนบำ้นตน้ไม ้Swiss Family Treehouse สนุกสนำนกับเครือ่งเล่นต่ำงๆ มำกมำยยัง Western 

Land ตะลุยเหมอืงถ่ำนหนิที ่Big Thunder Mountain หรอืเลอืกสนุกกับ Splash Moutain น่ังเรอืผจญภัย

บนผำสูงชันในโซน Critter Country เขำ้ชมบำ้นผสีงิ Hunted Mansion อันน่ำกลัว และชมบำ้นนอ้ยแสน

น่ำรักของหมพีูห ์Pooh’s Hunny Hunt ในโซน  Fantasy Land เพลดิเพลนิกับกำรแต่งกำยชดุประจ ำชำติ

ของตุ๊กตำตัวนอ้ยๆกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling Journey เลือกมุมสวย

ถำ่ยภำพเป็นทีร่ะลกึใน Toon Town กบับำ้นของเหลำ่กำรต์นูของดสินยี ์Minnie House บำ้นแสนน่ำรักของ

มนินี่ หรอื Chip’n Dale’s Treehouse บำ้นตน้ไมช้องชบิกับเดล หรอืสนุกกันต่อกับเครือ่งเล่นมันส์ๆ โซน 

Tomorrowland สนุกสดุเหวีย่งกบัรถไฟตะลยุอวกำศใน Space Moutain หรอืเลอืกเดนิทำงในอวกำศแบบ

สบำยๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับเครือ่งเล่นช ิน้ใหม่ล่ำสุดของ โตเกยีว ดสินียแ์ลนด์ Buzz Light Year 

ประชันควำมแม่นกับเพือ่นดว้ยปืนเลเซอรส์ดุไฮเทค หรอืชอ้ปป้ิงสนิคำ้ของทีร่ะลกึมำกมำยเป็นของฝำกที ่

World Bazaar และปิดทำ้ยดว้ยกำรชม Electric Parade Dreamlight ขบวนพำเหรดสุดอลังกำรของ 

Tokyo Disneyland เหลำ่ตัวกำรต์ูนมำกมำย มกิกีเ้มำ้ส,์ มนินีเ่มำ้ส,์ พลโูต, ชบิแอนดเ์ดล, โดนัลดักค,์ หมี

พลูและผองเพือ่น, ปีเตอรแ์พน, สโนวไวทก์บัคนแคระทัง้เจ็ด ทีม่ำอวดโฉมในพำเหรดสวยๆ ของดสินยี ์

 

รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

หรอืเลอืกเดนิชอ้ปป้ิงตำมยำ่นดังต่ำงๆ อำท ิยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชัน่ทันสมัยของวัยรุ่นญีปุ่่ น ตรอก

ทาเคชติะ ที่สองขำ้งทำงเรยีงรำยไปดว้ยรำ้นขำยของส ำหรับวัยรุ่น อำท ิเสือ้ผำ้ เครือ่งประดับ รองเทำ้ 

กระเป๋ำทีว่ันสดุสัปดำหจ์ะเป็นแหล่งนัดพบของพวกแต่งตัวประหลำด หรอื คอสเพลย ์มักมำแต่งหนำ้และ

เปลีย่นเสือ้ผำ้กัน รำ้นเครปญีปุ่่ นอร่อยๆ มำกมำย รำ้น 100 เยน หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบำยๆ บน ถนนโอ

โมเตะซนัโด ดว้ยบรรยำกำศคลำ้ยยโุรปกับตกึรำ้นคำ้ทีอ่อกแบบตกแต่งสไตลย์โุรป สองขำ้งทำงปลูกตน้

เซลโกเวยีเป็นทวิแถว ส ำหรับทำ่นทีช่ ืน่ชอบ EVISU กำงเกงยนีสแ์บรนดด์ังของญีปุ่่ นดว้ยโลโกน้กนำงนวล 

ก ำลังกลำยเป็นแบรนด์ฮติในหมู่วัยรุ่น ดำรำ นักรอ้ง หรอืแมแ้ต่นักกฬีำที่มชี ือ่เสยีงทั่วโลก ไม่ว่ำจะเป็น 

Devid Beckham, Beyonce, Jay-Z ก็ยงัเป็นแฟนคลับของ EVISU ดว้ยเชน่กนั หรอืยำ่น กนิซ่า ศนูยก์ลำง

แหล่งชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมมำกมำย หรอื ถนนชูโอ ทีเ่ต็มไปดว้ยหำ้งดังๆ เชน่ มติสโุกช ิมัตสยึะ ทีม่สีนิคำ้

พวกเครือ่งส ำอำงคช์ัน้น ำจำกทั่วโลก นำฬกิำหรู หรอื อาคารโซนี ่ทีก่ลำยเป็นจุดนัดพบ ดำ้นนอกเต็มไป

ดว้ยวัยรุน่ทีม่ำยนืรอคูนั่ด ดำ้นในเต็มไปดว้ยเครือ่งใชฟ้้ำรุน่ลำ่สดุแถมยงัมโีชวร์มู โตโยตำ้ อกีดว้ย 

 

รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก Narita Kikusui Hotel  ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 วดันารติะซนั – ออิอนมอลลพ์ลาซา่ - สนามบนินารติะ  -  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง 

 

 

17.30 น. 

 

22.30 น. 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จำกนัน้น ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่วดันารติะซนั ชนิโชจ ิเขำ้นมัสกำรขอพรองคพ์ระพุทธรูป เพือ่ควำมเป็นสริิ

มงคล วัดแห่งนี้เป็นส ำนักงำนใหญ่ของโรงเรยีนสอนศำสนำ ลัทธชินิกอน สรำ้งขึน้โดยเจำ้คณะคันโจ ในปี 

940 ซึง่เป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธคิันโต ทีไ่ดส้รำ้งขึน้อุทศิแด่ศำสนำพุทธใหก้ับ เทพเจำ้ฟดููเมยีวโอะ 

ซึง่เป็น เทพเจำ้แห่งไฟจดุเด่นของวัดถอืเป็นเทพชัน้สงูสดุของลัทธชินิกอน แกะสลัก และถวำยโดย โคโบ

ไดจ ิตำมรำชโองกำรของ จักรพรรดซิำกะ วัดแหง่นีม้ผีูแ้วะเวยีนเขำ้สกักำระมำกวำ่ 10 ลำ้นคนตอ่ปี ทีว่ัดนีม้ ี

สวนนำรติะซงั ในพืน้ทีก่ว่ำ 165,000 ตำรำงเมตร เป็นสถำนพักผ่อนหยอ่นใจทีส่วยงำมร่มรืน่ …  น ำท่ำนสู ่

ออิอนมอลล(์Aeon Narita Mall) เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้ที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำต ิเนื่องจำก

ตั ้งอยู่ใกลก้ับสนำมบินนำนำชำตินำรติะ ภำยในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรำ้นคำ้ที่

หลำกหลำยมำกกวำ่ 150 รำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แฟชัน่ อำหำรสดใหม ่และอปุกรณ์ภำยในบำ้น   นอกจำกนีย้ัง

มีรำ้นเสื้อผำ้แฟชั่นมำกมำยเช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ

ซปุเปอรม์ำรเ์กตขนำดใหญ ่เป็นตน้ ซึง่บำงรำ้นไมต่อ้งเสยีภำษีสนิคำ้ส ำหรับนักทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิสว่น

รำ้นอำหำรก็มีใหเ้ลือกมำกมำยจ ำหน่ำยอำหำรหลำยประเภท รำ้นกำแฟ และศูนย์อำหำร ถัดไปจำก

หำ้งสรรพสนิคำ้ยงัมโีรงภำพยนตร ์Humax Cinema เปิดใหบ้รกิำร 

 

รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ 

 

ออกเดนิทำงกลับสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Thai Airway [TG]  เทีย่วบนิที ่TG677 [มอีาหาร

และเครือ่งดืม่บรกิารบนเทีย่วบนิ] 

ถงึสนามบนิ สวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทับใจ 

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ เสน้ทำงทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันำจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร ์

 โรงแรมทีพ่ักตำมระบ ุหรอืเทยีบเทำ่ในรำคำเดยีวกนั (หอ้งละ 2-3 ทำ่น)  

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร  

 คำ่รถ-รับสง่ น ำเทีย่วตำมรำยกำรพรอ้มคนขบัทีช่ ำนำญเสน้ทำง 

 ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 2557 ทางรฐับาลมกีารออกกฎหมาย รถโดยสารประเทศญีปุ่่ น ไมอ่นญุาตให้

พนกังานขบัรถเกนิ 12 ช ัว่โมงตอ่วนั 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร  

 คำ่ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 ไกดค์อยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 

 คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำไมเ่กนิ  30 กโิลกรมั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

 คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำรระบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดีคำ่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 คำ่ภำษีทกุรำยกำรคดิจำกยอดบรกิำร, คำ่ภำษีเดนิทำง(ถำ้มกีำรเรยีกเก็บ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช ำระทันทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 21 วนั มฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกวำ่ 45 วันกอ่นเดนิทำง คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

 แจง้ลว่งหนำ้ 31 - 44 วันกอ่นกำรเดนิทำง หกัคำ่มดัจ ำตัว๋ทำ่นละ 10,000 บำท  

 แจง้ลว่งหนำ้ 16 - 30 วันกอ่นกำรเดนิทำง หกัคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวมทำ่นละ 20,000 บำท 

 แจง้ลว่งหนำ้ 1- 15 วันกอ่นกำรเดนิทำง หกัคำ่ด ำเนนิกำรตำ่งๆ รวม 100 %  

 แจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงในวนัเดนิทำง หรอืกรณีเจ็บป่วยจนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้หรอืถกูปฏเิสธกำรเขำ้-ออกเมอืง 

ไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมดทกุรณี 

 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปในวนัเดนิทืาง 

     จำกกำรทีรั่ฐบำลญีปุ่่ น ประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่1 กรกฎำคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขำ้ประเทศ

ไดนั้น้ จะตอ้งผำ่นกำรพจิำรณำจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงกอ่นจงึจะสำมำรถเขำ้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกบัผูท้ีย่ ืน่ขอวซีำ่

กบัทำงสถำนทตูฯ) ทำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงจะสอบถำมถงึวตัถปุระสงคใ์นกำรเขำ้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสำรทีน่ ำมำ 

เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขำกลับ หรอือืน่ๆ ส ำหรับรำยละเอยีดของเอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำไดแ้ก ่

(1) ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น  

(2) สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 

(3) ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ)  

(4) ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูอ่ยำ่งนอ้ย 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย แลเขำ้ขำ่ยคณุสมบตักิำรพ ำนักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และ

ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทำ่น 

 ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่

กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อันเนื่องเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมัดจ ำหรอืค่ำทัวรท์ัง้หมดกับทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 


