
 

   
   
   

   
 

 
 

 

 

 

เร ิ�มตน้เพยีง 37, 900.- 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

GO TOKYO NIKKO SUPER HAWAIIANS 5D3N 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 สมัผสับรรยากาศ ฤดใูบไมเ้ปลี�ยนส ีณ  เมอืงนกิโก ้เมอืงมรดกโลก 
 ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ลทัธชินิโตที�มคีวามสาํคญักบัประวตัศิาตศิาสตรญ์ี�ปุ่ น 
 สมัผสับรรยากาศ เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์หมูบ่า้นจําลองยคุเอโดะ  
 สกัการะ พระใหญ ่อชุคิ ุไดบตุส ึหลวงพอ่โต ปางยนืที�สงูที�สดุในญี�ปุ่ น 
 สวน ฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ ชมดอกโคเชยี หรอืดอกกหุลาบกวา่ 100 สายพนัธุ ์
 วดัอาซากสุะ แลนดม์ารค์แหง่โตเกยีว 
 ชอ้ปปิ� งจดัเต็ม 3 ยา่นดงั >> ชนิจกู ุฮาราจกู ุชบิยูา่ + ออิอนมอลล ์
 พกั SPA RESORT HAWAIIANS แชน่ํ �าพรุอ้น + ชมโชวอ์ลงัการ “ฮาวายโพลนีเีซยีน” 

 



 

   
   
   

   
 

 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  07-11 พ.ย.  61 37,900.- 

วนัที�  09-13 พ.ย. 61 37,900.- 

วนัที�  14-18 พ.ย. 61 37,900.- 

วนัที�  16-20 พ.ย. 61 37,900.- 

วนัที�  21-25 พ.ย. 61 37,900.- 

วนัที�  23-27 พ.ย. 61 37,900.- 

วนัที�  28 พ.ย.-01 ธ.ค. 61 37,900.- 

วนัที�  30 พ.ย.-04 ธ.ค. 61 37,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิดอนเมอืง)*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรม 

ที�พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบนินารติะ-สกัการะหลวงพอ่โตองคย์นื (พระ
ใหญ ่อชูคิ ุไดบตุส)ึ 
สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์-ฟกูชูมิะ 

✈   � � 

SPA RESORT 
HAWAIIANS 

HOTEL 

3 นกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุเอโดะ วนัเดอรแ์ลนด-์ชนิจกู ุ �   อสิระ อสิระ 
TOKYO  
HOTEL 

4 
วดัอาซะกซุะ-ถา่ยรปูคูโ่ตเกยีวสกายทร-ี 
ชอ้ปปิ� งชนิจกู-ุชอ้ปปิ� งชบิยูา่-ชอ้ปปิ� งฮาราจกู ุ �    อสิระ อสิระ 

TOKYO  
HOTEL 

5 สนามบนิดอนเมอืง � ✈  
 



 

   
   
   

   
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดพบกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์เที�ยวบนิที�  XJ 600  

[บรกิารอาหารรอ้น บนเครื�อง] ** 

วนัที�2 
สนามบนินารติะ-สกัการะหลวงพอ่โตองคย์นื (พระใหญ ่อชูคิ ุไดบตุส)ึ 
สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์-ฟกูชูมิะ 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรและรับกระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

09.30 น. นําทา่นเดนิทาง สกัการะหลวงพอ่โตองคย์นื พระใหญ ่อชุคิ ุไดบตุส ึ(Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรปู

ปางยนืที�สงูที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น และเคยเป็นรปูปั�นที�สงุที�สดุในโลกที�ถกูบนัทกึไวโ้ดย กนิเนสบุค๊(Guinness 

Book of world records) เมื�อปี ค.ศ. 1995 ดว้ย จากความสงูถงึ 120 เมตร ทําใหส้ามารถมองเห็นไดต้ั �งแตใ่จ

กลางเมอืงโตเกยีวเลยทเีดยีว  (รวมคา่ลฟิทเ์พื�อขึ�นไปดา้นบนองคพ์ระ เพื�อชมววิ) โดยพระใหญแ่หง่นี� ใชเ้วลา

ในการสรา้งยาวนานถงึ 10 ปี สรา้งแลว้เสร็จเมื�อปี ค.ศ. 1993 ความสงูจากฐาน 20 เมตร ความสงูของรูปปั�น 

100 เมตร หลอ่ขึ�นดว้ยทองสมัฤทธิ� ภายในพระพทุธรปูสามารถเขา้ชมไดท้ั �งหมด 5 ชั �น โดยแตล่ะชั �นก็จะมกีาร

จัดแสดงที�แตกตา่งกนัออกไป บรเิวณชั �นที� 4 จะมกีารขายของที�ระลกึ ที�เกี�ยวกบัพระพทุธรปู Ushiku Buddha 

อกีดว้ย  ... 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ. รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้ชม สวน ฮติาชิ ซีไซด ์ปารค์ (Hitachi Seaside Park) หรือสวนฮิตาชิ

(Hitachi Park) ณ เมอืงฮติาชนิากา (Hitachinaka) เป็นสวนรมิทะเลขนาดใหญ่ ที�มชี ื�อเสยีงดา้นทุ่งดอกไมท้ี�

สวยงาม โดยเฉพาะทุง่ดอกโคเชยี (Kochia) ที�โดยปกตจิะมสีเีขยีว และจะเปลี�ยนเป็นสแีดงในชว่งฤดใูบไมร้ว่ง 

และสวนกหุลาบกวา่ 100 สายพันธุ ์** หมายเหต ุ:  ใบไมเ้ปลี�ยนสขีึ�นอยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี ** 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่จังหวัด ฟุคุชมิะ ตั �งอยู่ทางตอนใตข้องภูมภิาคโทโฮะคุ ห่างจากโตเกยีวประมาณ

ประมาณ 200 กโิลเมตร ซึ�งยังคงไวด้า้นวัฒนธรรมญี�ปุ่ นแบบดั �งเดิม และยังเป็นเมืองที�มีความรุ่งเรื�องใน

อสุาหกรรมถา่นหนิมากอ่น และฟคุชุมิะ ยงัไดข้ึ�นชื�อใหเ้ป็นเมอืงที�มนํี�าพรุอ้นมากกวา่ 130 แหง่ 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�า  ณ ออิอนมอลล ์ 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั SPA RESORT HAWAIIANS  

ชมการแสดงระบําฮาวายโพลนีเีซยีน ซึ�งระบําฮาวายโพลนิเีซยีนก็คอื การแสดงเรื�องราว วถิชีวีติของ

ชาวโพลนีเีซยีน โดยการบรรยากาศเป็นไปดว้ยความสนกุสนาน สดใส รา่เรงิ 

วนัที�3 นกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุเอโดะ วนัเดอรแ์ลนด-์ชนิจกู ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูจ่ังหวัดโทะจงิ ิเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้เป็นเมอืงเกา่เล็ก ยคุเอโดะ ที�ยงัคงความเป็นญี�ปุ่ นแบบ

ดั �งเดมิไวไ้ดด้ ีอยูห่่างจากกรุงโตเกยีวไปทางทศิเหนอืประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมอืงหนา้ดา่นของโตเกยีว 

รุ่งเรืองในสมัยโชกุนโตกุกาว่า เพราะนิกโกเ้ป็นเมืองท่องเที�ยวที�สวยงามตดิอันดับของญี�ปุ่ น มีธรรมชาติ

สวยงามและมโีบราณสถานที�อยูใ่น UNESCO World Heritage List  

นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ลัทธชินิโตที�สรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการรําลกึถงึโช

กุนลําดับที� 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั�นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อเิอยะส ึตั �งอยู่ในเมอืงนกิโกทางตอน

เหนอืของภมูภิาคคนัโตบนเกาะฮอนช ูซึ�งภายในประกอบดว้ยอาคารทั �งหมด 42 หลัง นอกจากนั�นทางดา้นซา้ย

ของทางเขา้ศาลเจา้ยังมเีจดยี ์5 ชั �น ซึ�งสรา้งขึ�นเมื�อปี 1650 โดยชั �นแรกมลีวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศี



 

   
   
   

   
 

ตามความเชื�อของจนีโบราณ และถัดจากนั�นคอืศาลาไมเ้กา่อันมรีูปสลักที�มชี ื�อเสยีงอยา่งมาก อันเป็นผลงาน

ของฮดิาร ิจนิโกโร ่

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนั�นเดนิทางสู่ หมูบ่า้น เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์หรอืหมูบ่า้นจําลองยคุเอโดะ ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศ

ญี�ปุ่ นแต่งตัวตามแบบฉบับคนสมัยเอโดะ (ท่านสามารถเชา่ชดุกโิมโน หรอืชดุยกูาตะ เดนิเลน่หรอืถ่ายรูปเพื�อ

เป็นที�ระลกึ ราคาเริ�มตน้ 1,000 เยน) รวมไปถงึบา้นเรอืน กจิกรรมภายในมากมาย ที�ใหนั้กท่องเที�ยวไดร้่วม

สนุก อาหารการกนิ วถิีชวีติคนสมัยเก่า และที�สําคัญมกีารแสดงต่างๆที�ไม่ทําใหนั้กท่องเที�ยวตอ้งผดิหวัง 

จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้มายัง กรุงโตเกียว ใหทุ้กท่านอิสระช็อปปิ� ง ย่านชินจูกุ ใหท้่านอิสระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเล่นเกมส ์

หรือสินคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนด์เนม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น 

เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

 
 เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั TOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�4 วดัอาซะกซุะ-ถา่ยรปูคูโ่ตเกยีวสกายทร-ีชอ้ปปิ� งชนิจกู-ุชอ้ปปิ� งชบิยูา่-ชอ้ปปิ� งฮาราจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากุสะ หรอื วดัเซนโซจ ิ(Sensoji Temple) เก่าแกท่ี�สุดในกรุงโตเกยีว 

นําท่านนมัสการ องคเ์จา้แมก่วนอมิทองคํา ที�ประดษิฐานในวหิารหลังใหญ่ และ ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั “คามิ

นารมิง” (ประตูฟ้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงที�ไดช้ื�อวา่เป็น “โคมไฟที�ใหญ่ที�สดุในโลก” มคีวามสงูใหญถ่งึ 4.5 

เมตร  และนําท่านเดนิ  “ถนนนากามเิสะ”  แหล่งรวมสนิคา้ของที�ระลกึต่างๆ มากมาย นําท่านเดนิชมววิเมอืง

โตเกียวมายัง สะพานขา้มแม่นํ�าสุมดิะ (ใกลว้ัดอาซากุสะ) เพื�อถ่ายรูปคู่ TOKYO SKY TREE หอคอยส่ง

สญัญาณโทรทัศนท์ี�สงูที�สดุในโลก ดว้ยความสงูที� 634 เมตร 

กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

บา่ย ใหทุ้กท่านอิสระช็อปปิ� ง ย่านชินจูกุ ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ� งสินคา้มากมายและ 

เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า 

รองเทา้ เสื�อผา้ แบรนด์เนม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุ่น เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆจากนั�นนําทุกท่านอสิระช็อปปิ� ง ย่านฮาราจูกุ แหล่งวัยรุ่นที�รูจ้ักกันดี

ของกรุงโตเกยีว เดนิเล่นที�ถนนทาเคชติะ พบกับรา้นคา้ที�ขายสนิคา้วัยรุ่นมากมาย รา้นขนมเครปที�มชี ื�อเสยีง 

ฯลฯ หากมาในชว่งวันเสาร-์อาทติย ์ท่านจะไดพ้บกบัเด็กหนุ่มสาวที�แตง่ตัวคอสเพลย ์เลยีนแบบตัวการต์นู มา

เดนิอวดโฉมกนัมากมาย ตอ่จากนั�นนําทา่นไปยงั ยา่นชบิยูา่ แหลง่ชอ้ปปิ�งสตรทีที�ย ิ�งใหญส่ดุๆในโตเกยีว ราย

ลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและรา้นคา้อกีนับพัน ซึ�งมหีา้งฯ SHIBUYA 109 ที�รวบรวมรา้นคา้แฟชั�นไวม้ากมาย

รวมทั �งมรีูปปั�น “ฮาจโิกะ” หรอืเจา้หมาแสนซื�อสัตยฮ์าจ ิที�เฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานชีบิยูา่ ตราบจนวันตาย

ของมนั และใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชอ้ปปิ�งไปกบัหา้งฯเปิดใหมเ่มื�อเมษายน 2012 นั�นคอื SHIBUYA HIKARIE เป็น

อาคารใหมท่ี�สรา้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ�งอยูท่างตะวันออกของสถานรีถไฟชบิู

ยา่ เป็นอาคารสงู 34 ชั �นโดยมรีา้นคา้ กวา่ 200 จดุและรวมเอาแฟชั�นตา่งๆจากทกุมมุโลกมาไวท้ี�นี� 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

  เขา้สูท่ ี�พกั TOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5  – สนามบนิดอนเมอืง 

07.00 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนนิารติะ 

09.15 น. นําทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ 601 

** บรกิารอาหารเชา้บนเครื�อง ** 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 



 

   
   
   

   
 

 

โปรแกรม : GO TOKYO NIKKO SUPER HAWAIIANS 

5D3N 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

07-11 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

09-13 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

14-18 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

16-20 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

21-25 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

23-27 พ.ย. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61 37,900 37,900 37,900 36,900 22,900 10,000 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

** ลกูคา้ที�บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ื�อนไขเพิ�มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 



 

   
   
   

   
 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี�... 

 1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี� 

2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 

   Quiet Zone Legroom Seat  1,800 / เที�ยว 

   Quiet Zone Seat  600 / เที�ยว 

   Legroom Seat   1,700 / เที�ยว  

(ที�น ั�งแถวที� 15, 16, 17) 

  Legroom Seat   1,600 / เที�ยว  

(ที�น ั�งแถวที� 34, 35) 

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

    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ั�ง 

    Baby Bassinet  1,600/เที�ยว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรณุาแจง้

เจา้หนา้ที�  ณ วัน  จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

1.3.สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิ�มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรณุาแจง้

เจา้หนา้ที� ณ วันจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิ�มเตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นํ �าหนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิ�ม] 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.- 



 

   
   
   

   
 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับซื�อนํ�าหนักเพิ�มหลังจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํี�าหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิ�มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราที�สายการบนิกําหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เที�ยว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เที�ยว 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�

นั�งกบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื คา่

ทวัรท์ ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร



 

   
   
   

   
 

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 



 

   
   
   

   
 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทาง

บรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการให)้ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผู ้



 

   
   
   

   
 

เดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยื�นวซีาเขา้

ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

 

 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 

 


