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วนัที1่  กรงุเทพ-นารติะ 
07.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคาร1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิดอนเมอืง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายบนิ ไทยแอรเ์อเชยีอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่
XJ 606 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง) 

 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินารติะ หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่า

เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั *** 

 
 
 
 
 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ชอ้ปป้ิง 

พักที ่KEISEI HOTEL MIRAMARE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที2่  ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รวมรถรบั-สง่)   
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
   น าท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื ดสินยีซ์ ีรวมรถรบั-สง่ (กรณุาระบเุวลาใน

การเดนิทาง เนือ่งจากเป็นรถรบั-สง่ของทางโรงแรม ดงัน ัน้รถจะวิง่เป็นเวลา) ** 

ราคาดงักลา่วไมร่วมบตัรเขา้ ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็กต า่กวา่ 12 ปี 2,000 
บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ** 

 
 
 
 
 
 

     โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ ดอนเมอืง-สนามบนินารติะ    KEISEI HOTEL 

MIRAMARE หรอืเทยีบเทา่ 

2 โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์มรีถ-สง่ (ไมร่วมคา่บตัรเขา้)    KEISEI HOTEL 

MIRAMARE หรอืเทยีบเทา่ 

3 อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน-่ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิศนูย์

จ าลองแผน่ดนิไหว-หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก ทะเลสาบ-    
ยามานากะโกะ 

   ALEXANDER HAKONE 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

4 วดัอาซากซุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร ี

ชอ้ปป้ิงสดุมนัสย์า่นดงัชนิจูก-ุสนามบนินารติะ   

    

5 สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ     

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 
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เชญิท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญ
ภัย ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผัสกับเครือ่งเล่น
ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทกึ
ขวญักับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัย
ในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพูห์ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกับการต์ูนทีท่่านชืน่ชอบของ WALT 
DISDEY เช่น มกิกีเ้มา้ส,์ มนินิเมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของที่ระลกึภายในวน
สนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อท่านพสิจูน์ความมันสก์ันอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นไดส้นุกสนาน
ตอ่กับเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ 
อสิระอาหารกลางวนั และอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นใชเ้วลาอยา่งคุม้คา่ 

พักที ่KEISEI HOTEL MIRAMARE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที3่  ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค 
   ชมิไขด่ า-หบุเขาโอวาคดุาน ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านชม วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ ท่านท่านสัมผัสความงามราวกับภาพวาดกับ
รายการ ลอ่งทะเลสาบอาช ิสมญาราชนิีแห่งทะเลสาบ วันที่อากาศแจ่มใสบนผนืน ้าท่าน
สามารถมองเห็นเงาสะทอ้นสวยงามของ ภเูขาไฟฟจู ิความงามของทะเลสาบแหง่นี้ เกดิจาก
การก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟจูทิ าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ  และชมิไขด่ าทีหุ่บ
เขาโอวาคดุาน ิจากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว EARTH QUAKE MUSEUM 
ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราว
เกีย่วกับแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น หรอืเลอืกทดสอบบา้นจ าลองสถานะการณ์
แผ่นดนิไหว รับการสั่นสะเทือนจากขัน้ต ่าสุดสูข่ัน้สูงสุด และศกึษาเรียนรูป้ระสบการณ์ ใน
หอ้งจ าลองตา่งๆ จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่โอชโินะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิับความเลือ่มใส
ศรัทธาความเชือ่ใน ภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยีามา่ กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะ
ของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึลกึลงพืน้พภิพปฏบิัตกิารซมึซับบรเิวณทีลุ่ม่ท าใหเ้กดิน ้าซมึขัง
ขยายวงกวา้งกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ไดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้าจาก
ธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรม
ทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ไม่วา่จะเป็นผักภูเขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถ่ัว มัน
ญีปุ่่ น และอืน่ๆอกีมากมาย และทีส่ าคัญ หมู่บา้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็อป
ชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ขีองขึน้ชือ่อยา่ง โมจชิาเขยีวไสถ้ ัว่แดงยา่ง ขนมฮติทีห่มูบ่า้น
น ้าศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่FUJISAN GARDEN HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที4่  วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีวสกายทร-ีชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
   สนามบนินารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ เป็นวัดทีม่คีวามศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายใน
ประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิทองค ามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคล
ตลอดทัง้ปี และถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ ประตฟู้าค ารณ ซึง่เป็นโคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่ี
ความสงูถงึ 4.5 เมตร เป็นโคมไฟ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เลอืกชมและเชา่เครือ่งรางของขลังอัน
ศักดิส์ทิธิข์องวดัแหง่นี ้จากนัน้เดนิตอ่ไปที ่ถนนนากามเิซะ (Nakamise dori) ถนนชอ๊ปป้ิง 
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ขายขนม ของฝาก ของทีร่ะลกึ ขนมทีซ่ ือ้กลับบา้นจะใสก่ลอ่ง ห่อสวยงาม สามารถซือ้เป็น
ของฝากไดอ้ยา่งสวยงาม สว่นขนมแบบทีก่นิเลยเชน่ Soft ice cream, มันอัดแทง่, ซาลาเปา
ทอด, ขา้วพองคลา้ยขนนางเล็ด ผ่านชม โตเกยีวสกายทร ี(Tokyo Sky tree) เป็นหอที่
เพิง่สรา้งขึน้มาใหม่และยังเป็นเหมอืนแลนดม์ารค์ของโตเกยีวถ่ายรูปกับหอคอย ตัง้อยู่ใจ
กลางของ Sumida City Ward เป็นตกึที่สงูทีสุ่ดในญีปุ่่ น มคีวามสงูถงึ 634 เมตร และเมือ่
เดนิขึน้ไปเรือ่ยๆก็จะถงึจดุทีส่งูทีส่ดุของหอคอย มคีวามสงู 451.2 เมตร ทัง้ชัน้จะเป็นกระจก
ใส สามารถมองเห็นววิของทัง้เมอืงโตเกยีวไดร้อบดา้น ยิง่ในชว่งพระอาทติยต์กดนิ จะเป็นววิ
ทีส่วยงามมาก  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารเทีย่ง 
จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า 
กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 
รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่
จะเ ป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย น าทานเด นิทางสู่

สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
20.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงโตเกยีว กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิ

ที ่XJ 607 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.50 ชัว่โมง) 
 *บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที5่  กรงุเทพ 
01.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์ 

ทา่นละ 2,000 บาท (ขออนุญาตเิก็บทรปิทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์
วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กอายตุ า่กวา่ 

2 ปี (พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดีย่ว ราคาไมร่วมต ัว๋
เครือ่งบนิ 

05-09 ม.ีค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

13-17 ม.ีค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

14-18 ม.ีค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

15-19 ม.ีค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

07-11 เม.ย.61 31,999 8,900.- 9,900.- 22,999.- 

08-12 เม.ย.61 34,999 8,900.- 9,900.- 25,999.- 

13-17 เม.ย.61 45,999 9,900.- 10,900.- 36,999.- 

16-20 เม.ย.61 27,999 9,900.- 10,900.- 18,999.- 

20-24 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

21-25 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

23-27 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

25-29 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

26-30 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

27 เม.ย. – 01 พ.ค.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

28 เม.ย.-02 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.- 

29 เม.ย.-03 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.- 
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30 เม.ย.-04 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.- 

03-07 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.- 

04-08 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.- 

05-09 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.- 

10-14 พ.ค.61 24,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

11-15 พ.ค.61 24,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

12-16 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

17-21 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

18-22 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

19-23 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

24-28 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

25-29พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

26-30 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.- 

31 พ.ค.-04 ม.ิย.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

01-05 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

07-11 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

08-12 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

09-13 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

14-18 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

15-19 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

16-20 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

21-25 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

22-26 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

23-27 ม.ิย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.- 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ทา่น) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
หอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความเหมาะสมต่อไป หรอือาจมคี่าใชจ้่าย
บางสว่นเพิม่เตมิ ** 

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซักรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทาง
ญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้
ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ 2,000 บาทตอ่ทปิ (คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงนิมัดจ า 15,000 บาท 
พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทัวรทั์ง้หมด 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง
นอ้ย 30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆ
ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
 

บรกิารเพิม่เตมิ WIFI เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ 
ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 
-ขอ้มลูเพิม่เตมิ เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 
ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. หากลูกคา้ท่านใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ
ดังนี.้..(ราคาเริม่ตน้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้่านละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนัก
เพิม่กรณุาแจง้เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทัวร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีด  
3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สัมภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา
เพิม่เตมิแยกจาก คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีด 
 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 200.- 400.- 1,340.- 
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อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 180.- 350.- 1,200.- 

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

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้ง

จา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  
- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 
ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 


