
 

 
 

 
 

 

 
 

 

GT-NRT XJ27 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TOKYO FUJI WOW WOW 5D3N AUG17-XJ-W43 

TOKYO FUJI WOW WOW 
5 วนั 3 คืน  

สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง :   เดือน สิงหาคม 
วนัที ่12-16, ส.ค. 60       ราคา 19,881.- 
วนัที ่17-21 , 18-22 , 19-23 ส.ค. 60     ราคา 24,999.- 
23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ส.ค. /30ส.ค.-3ก.ย. /31ส.ค.-4 ก.ย.60 
วนัที ่10-14 ส.ค. 60       ราคา 25,999.- 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

GT-NRT XJ27 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TOKYO FUJI WOW WOW 5D3N AUG17-XJ-W43 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์+คนขบัท่านละ 4,000 เยน /ทริป* 
(เกบ็ทปิก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โรงแรม ✈ X X 
HEDISTAR NARITA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
วดันาริตะซงั-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ]– ศูนยจ์  าลอง
แผน่ดินไหว -หมู่บา้นน ้าศกัด์ิสิทธ์ิโอชิโนะฮคัไค- 
โรงแรม + แช่ออนเซ็น 

O X O 
FUJI HAKONE LAND 
SCHOLE PLAZA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 โตเกียว - วดัอาซากุสะ- ถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทรี –  
ชอ้ปป้ิง ชินจูกุ 

O O X 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

4 อิสระเตม็วนั ในโตเกียว (หรือซ้ือทวัร์เสริม ดิสนียแ์ลนด)์-
สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ 

O X X  

5 กรุงเทพฯ ✈ X X  

ไฮไลท์..... TOKYO FUJI WOW WOW….. 

พกัโรงแรมในโตเกยีว  Kichijoji Tokyu Rei Hotel หรือ New Otani Inn Hotel 

1. สักการะขอพรกบัส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิที่นับถอืของชาวญีปุ่่น ทั้ง 3 แห่ง  
“องค์เทวรูปฟุโดเมียวโอแห่งวดันาริตะ” “ศาลเจ้าศักดิสิ์ทธ์ิ ที ่ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5” 
“องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ วดัอาซากสุะ”   

2. ผ่อนคลายไปกบัการแช่ออนเซ็น ธรรมชาตบิ าบัดด้วยน ้าแร่ร้อนของชาวญีปุ่่น 
3.ลิม้รส “ขาไปูยกัษ์ และ ปลาดบิ หรือ ซูชิ แบบไม่อัน้”  
4.พกั นาริตะ 1 คนื ฟูจ ิ1 คนื โตเกยีว  1 คนื ..  
5.ช้อปป้ิงเต็มๆ ที่ ชินจกู ุ 

6.อิสระท่องเทีย่ว1วนัเต็ม หรือเลอืกซ้ือทัวร์เสริมโตเกยีวดสินีย์แลนด์ 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

GT-NRT XJ27 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TOKYO FUJI WOW WOW 5D3N AUG17-XJ-W43 

 

วนัแรกของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) –สนามบินนาริตะ 

08.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง ,  อาคารผู้โดยสารขาออก 1  ช้ัน 3 ประตู 4 
  สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ ( Thai Air Asia X ) ...  โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 

สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

11.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  XJ 606 
  ** ทางเราขอสงวนสิทธ์ิการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ .. เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏ 

ระเบียบของสายการบินส าหรับการสุ่มจบัท่ีนัง่วา่งบนเคร่ืองใหก้บัลูกคา้ .. โดยหากท่านมีความประสงคจ์ะ 
ระบุท่ีนัง่บนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนท่ีนัง่ใหม่ จะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
 (สามารถดูอตัราค่าบริการไดใ้นทา้ยรายการ) **       [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]  

                            
19.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น  ...   

น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ...  
ไกดจ์ะน าท่านไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไว ้

21.00 น. เขา้สู่ท่ีพกั  ....   HEDISTAR  NARITA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัท่ีสองของการเดินทาง นาริตะ –วัดนาริตะซัง - ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 [ตามสภาพอากาศ] –ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว – 
หมู่บ้านน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮัคไค-โรงแรม + แช่ออนเซ็น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

GT-NRT XJ27 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TOKYO FUJI WOW WOW 5D3N AUG17-XJ-W43 

ไกด์จะน าท่านไปข้ึนรถบสัท่ีเตรียมไวเ้พื่อเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง  (Naritasan Temple) เป็นวดัพุทธ
เก่าแก่ ขนาดใหญ่ของลทัธิชินกอน (Shingon) และมีช่ือเสียงมากของเมืองนาริตะ  ภายในวดัมีอาคารท่ี
หลากหลายตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีกว้างขวาง 
เช่น ห้องโถงหลกั ภายในประดิษฐานรูป
ป้ันของ เทพฟุโด เมียวโอ (Fudo Myoo) ซ่ึง
เป็นเทพผูป้กปักรักษาของลทัธิน้ีเจดีย ์3 ชั้น
สไตล์  Tahoto มี ช่ือว่ า  Great Pagoda of 
Peace นอกจากน้ียงัมีสวนญ่ีปุ่น และสวน
ยโุรปอีกดว้ย …   
ไดเ้วลา เดินทางต่อไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ   

  **  อิสระอาหารกลางวัน ระหว่างการเดินทาง **  
น าท่านไปยงั ภูเขาไฟฟูจิ  ซ่ึงถือกนัวา่เป็นภูเขาท่ีสวยท่ีสุดและมีความศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับชาวญ่ีปุ่นเป็นอยา่ง
มาก โดยจะมีความสูงอยูท่ี่ 3,776 เมตร และรถบสัสามารถพาท่านข้ึนไปยงัชั้น 5  จากทั้งหมด 10 ชั้น  เพื่อ
ข้ึนไปชมศาลเจา้ฟูจิ และได้ถ่ายรูปจากบนนั้น พร้อมกบัยงัมีร้านคา้ขายของท่ีระลึกให้ท่านได้เลือกซ้ือ
มากมาย ...  ** (หากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือ เส้นทางการข้ึนภูเขาปิด ทางบริษทัจะขอสงวนสิทธ์ิ
ในการไม่น าท่านข้ึนภูเขา )  **   ต่อจากนั้น ขอน าท่านไปยงั ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว  หรือ FUJINOEKI  
ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณใกล้ๆ  กบัภูเขาไฟฟูจิ  โดยภายในมีห้องจดัแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก  
มีห้องจดัฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆกนั .. รวมไป
ถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้เป็นตน้   
… หลงัจากนั้น น าท่านไปยงั หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village)  เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีสร้าง
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ท่ีมีฉากหลังเป็น ภูเขาไฟฟูจิ  ประกอบด้วยบ่อน ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้ งอยู่ระหว่าง
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) บ่อน ้ าทั้ง 8 น้ี
เป็นน ้ าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายุ
กวา่ 80 ปี ท าให้น ้ าใสสะอาดเป็นพิเศษ  นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุ้มรอบๆ
บ่อ ท่ีขายทั้งผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ  
 เขา้สู่ท่ีพกั   FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL   หรือเทยีบเท่า  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม  ** พเิศษ ขาปูยกัษ์ ไม่อ้ัน ** 

หลังอาหาร .. ให้ท่านได้ด่ืมด า่กับบรรยากาศการแช่ออนเซ็น หรือ แช่น า้แร่ ในแบบฉบับชาวญีปุ่่น  โดยท่ีมี
ความเช่ือว่า จะคลายความเหน่ือยล้า และ ผิวพรรณจะสวยงามเปล่งปลั่งกลับมามชีีวิตชีวาได้ตามเดิม 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

GT-NRT XJ27 
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วนัท่ีสามของการเดินทาง โตเกยีว – วดัอาซากุสะ - ถ่ายรูปกบัโตเกยีวสกายทรี –  ช้อปป้ิง ชินจูกุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น ท าการเช็คเอาท ์และตรวจสอบสัมภาระก่อนออกเดินทาง
มายงั  กรุงโตเกยีว มหานครของประเทศญ่ีปุ่น ในอดีตใชช่ื้อวา่ “เอ
โดะ” .. เป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญั และเป็นศูนยร์วมทางดา้น
เทคโนโลยเีอาไวอ้ยา่งมากมาย ....น าท่านเขา้ชม  วดัอาซากุสะ หรือ 
วดัเซนโซจิ  (Sensoji Temple) วดัท่ีวา่กนัวา่ เก่าแก่ท่ีสุดใน
กรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอยา่งมากในอดีต  น าท่าน
นมสัการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวหิารหลงัใหญ่ (อยูห่ลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็น
ท่ีระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)”  ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มี
ความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ 
มากมาย    

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นพาทุกท่านไปยนืถ่ายรูป กบั TOKYO SKY TREE  ท่ีบริเวณสะพานข้ามแม่น า้สุมิดะ (ใกล้วดัอาซา
กุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดใหเ้ขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มี
ความสูงท่ี 634 เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณท่ีสูงท่ีสุดในโลก
ขณะน้ี ...  หลงัจากนั้นไปเดินเล่นท่ี  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ...แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชัน่นิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ี
เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของยา่นน้ี ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
** อิสระ อาหารเยน็  ตามอัธยาศัย ** 
 

เขา้สู่ท่ีพกั   ....  KICHIJOJI  TOKYU  REI  HOTEL  หรือเทียบเท่า  
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โตเกยีว – อสิระ เต็มวนั  ( หรือซ้ือทวัร์เสริม โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ เพิม่ )-สนามบินนาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ***  สามารถซ้ือตัว๋รถไฟ เพื่อไปเท่ียวยงัยา่นชอ้ปป้ิงต่างๆ ของ โตเกียว ได ้... เช่น ยา่นกินซ่า , ฮาราจูกุ , 
        โดยท่านสามารถถามขอ้มูลแต่ละสถานท่ีไดจ้ากไกด ์เพื่อการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสุด  
 

***  สามารถซ้ือทวัร์เสริม  ตัว๋ดิสนียแ์ลนด ์( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) 
        โดยไม่ไดร้วมค่ารถไฟ ส าหรับเดินทางไปดิสนียแ์ลนด ์แต่อยา่งใด  [ ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้] 
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โตเกยีวดิสนีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland )  ดินแดนท่ีไม่จ  ากดัอายขุองผูม้าเยอืน ... สวนสนุกน้ีสร้างข้ึนในปี 
1983 และเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกท่ีใหส้ร้างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา .. ต่ืนตาต่ืนใจกบัเคร่ือง
เล่นนานาชนิดในโซนต่างๆ  และ หากวา่เหน่ือยกบัเคร่ืองเล่นแลว้ ท่านสามารถพกัดูโชวพ์าเหรดตระการตา
ของเหล่าตวัการ์ตูนดิสนีย ์Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนท่ีมีคิวมาเปิดตวัใหช้มกนัได้
ตามเวลาท่ีทางสวนสนุกก าหนดไวอี้กดว้ย  (ซ่ึงมีทั้งรอบบ่าย และ หวัค ่า) 

 
**  อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** 

16.00 น. พร้อมกนัท่ีล็อบบ้ีโรงแรมท่ีพกั น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ  เพื่อจะกลบัสู่ประเทศไทย  
18.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ  .. ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 
  ( โปรดอยา่ลืมวา่ ทางสายการบินใหน้ ้าหนกักระเป๋าต่อท่าน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

20.55 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี   XJ 607 
 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

01.35 น. เดินทางถึง  สนามบินดอนเมือง   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภาพ 
 

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

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
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ให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

TOKYO FUJI WOW WOW 
5 วนั 3 คืน  

สายการบินไทย แอร์เอเชียเอก็ซ์ (XJ) 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกักบั
ผู้ใหญ่ 2 
ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

วนัที ่12-16 ส.ค. 60 19,881.- 19,881.- 19,881.- 7,900.- 
วนัที ่17-21 , 18-22 , 19-23 ส.ค. 60 24,999.- 24,999.- 23,999.- 7,900.- 
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23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ส.ค. 
30ส.ค.-3ก.ย. / 31ส.ค.-4 ก.ย.60 
วนัที ่10-14 ส.ค. 60 25,999.- 25,999.- 24,999.- 7,900.- 

 

*** ราคาเด็กทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ] 6,000 บาท / ท่าน *** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เกบ็ทิปก่อนการเดินทาง ที ่สนามบินดอนเมือง) 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

 
 
สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใชร้ะบบการจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวท่ีมาดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่
ติดกนั หากลูกคา้เท่าไดป้ระสงคจ์ะจองท่ีนัง่ติดกนัจะมีรายละเอียดการค่าใชจ่้ายในการซ้ือท่ีนัง่เพิ่ม  

** โปรดติดต่อสายการบินดว้ยตวัท่านเอง ** 
 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระเตม็จ านวน  
    4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสาย

การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

GT-NRT XJ27 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TOKYO FUJI WOW WOW 5D3N AUG17-XJ-W43 

  
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
4.5 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทวัร์ขา้งตน้ 
 - กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรด

ตอ้งกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4. เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. ค่าน ้าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ

เรียกเก็บ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่าทิปส าหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์    ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนการเดินทางณ.สนามบินดอนเมือง) * 
      6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อ
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

GT-NRT XJ27 

รหสัโปรแกรมทวัร ์GT-NRT TOKYO FUJI WOW WOW 5D3N AUG17-XJ-W43 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20  ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 7. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 


