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ลานสกี ฟจูิเท็น | วดัอาซากสุะ | หมูบ้่านน า้ใส| หมูบ้่านเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 
ช้อปปิง้ชินจกู ุ| ช้อปปิง้ซินซิบยู่า | ไดเวอร์ซิตี ้| บฟุเฟ่ต์ขาป ู| แช่ออนเซน 

 

 

  

TOKYO SKI ปีใหม่ เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563  

ราคาแนะน าเพียง 39,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ ) (XJ600/ 23.55-08.00+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบนินาริตะ)-วดัอาซากซุะ-โตเกียวสกายทรี-ศนูย์จ าลองแผน่ดินไหว-โอชิโนะฮกัไก -บฟุเฟ่ต์ขาป-ูแช่ออนเซน 

วนัท่ี 3. ลานสกี ฟจิูเท็น-นัง่เรือหงษ์ ลอ่งทะเลสาบยามานากะโกะ -โกเทมบะ เอาท์เลท็-โตเกียว-ช้อปปิง้ซินจกู ุ

วนัท่ี 4. ซิบยูา่-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี-้อควาซิตี-้ หมูบ้่านเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 5. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/09.15-14.05 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - โตเกียว(สนามบนินาริตะ )  
(XJ600/ 23.55 - 08.00+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)   พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี - ศูนย์จ าลอง
แผ่นดนิไหว - โอชโินะฮักไก - บุฟเฟ่ต์ขาปู-แช่ออนเซน 

08.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะได้เก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่ริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสยีงของวดั มีร้านขายของที่ระลกึมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์จกัรพรรดิ์องค์
ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 
  

เก็บภาพประทบัใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สมุิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 
Skytree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สดุในโลก มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมอนัทนัสมยั  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจัด

ฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

 โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึง่เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนกัท่องเที่ยว
ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอยา่งมาก และท่ีน่ียงัมีบอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิอนัแสนบริสทุธ์ิซึง่เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟูจิ
ลงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบอ่น า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบ้านเช่ือกนัว่าถ้าน า
น า้ในบอ่นีม้าดื่มนอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับริสทุธ์ิ ยงัจะท าให้สขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ท่ีน่ี
ทา่นสามารถซือ้ของที่ระลกึจากร้านค้าที่ตัง้อยูภ่ายในบริเวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับมือ้พิเศษที่มีขาปูยกัษ์ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติขาปูพร้อมน า้จิม้รสเดด็ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน็จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น ภายในโรงแรม 

 
  

วันที่ 3 
ลานสกี ฟูจิเท็น - น่ังเรือหงษ์ ล่องทะเลสาบยามานากะโกะ -  โกเทมบะ เอาท์
เล็ท - โตเกียว - ช้อปป้ิงซินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ  ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ 

กลบัไปอวดคนทางบ้าน 
หากทา่นต้องการเลน่ เลือ่นหิมะ **ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี  เคร่ืองเล่นทุกชนิด ประมาณ 500-
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15,000 เยน** 
 
หมายเหตุ:  
ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไมไ่ด้เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมทวัร์  
หรือบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและ
เลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 น่ังเรือหงส์ [Swan Lake] ล่องทะเลสาบยามานาคะโกะ (Yamanakako) เป็นหนึง่ในห้าทะเลสาบท่ีอยูร่อบภเูขาไฟฟจิู 

และมีขนาดใหญ่ที่สดุในจ านวนทัง้ห้าแหง่ ชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาเทีย่วและพกัผอ่นกนัในบริเวณนีเ้ป็นจ านวนมากเพราะวา่เป็นจดุ
ที่มองเห็นวิวภเูขาไฟฟจิูได้สวยทีส่ดุอีกแหง่หนึง่ โดยมกัจะมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายที่บริเวณนี ้ไมว่า่จะเป็น ลอ่งเรือ ตก
ปลา และ แคมป์ปิง้ (การลอ่งเรือขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
  

แวะช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึง่ในสาขาแบรนด์เอาท์
เลท็ท่ีกระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ 
ตา่งประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 ช้อปป้ิงชินจุกุ  แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่น

นิสต้า เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอนัดบัหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้า
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Notebook, นาฬิกา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอาง 
เช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถกูกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน 
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(อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิค้าทกุอยา่งภายในร้านจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรือเป็นร้านดองกี ้ท่ีขายสนิค้าราคาถกูสารพดั
อยา่ง หรือจะเป็นร้านมตัสโึมโต้ที่รวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลติภณัฑ์ของใช้ไว้อยา่งหลากหลาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ซิบูย่า - โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี-้อควาซิตี-้ หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ย่านชิบูย่า (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนบัพนั ซึ่งมีห้าง
ฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมร้านค้าแฟชัน่ไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสตัย์ฮาจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั..และให้ทา่นได้เดินเลน่ช้อปปิง้ไปกบัห้างฯเปิดใหมเ่มื่อเมษายน 2012 นัน่คือ 
SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหมท่ี่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึง่อยูท่างตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบยูา่ เป็นอาคารสงู  ชัน้โดยมีร้านค้า กวา่ 200 จดุและรวมเอาแฟชัน่ตา่งๆจากทกุมมุโลกมาไว้ที่น่ี 

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี ้ 
ซึง่ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ทา่นถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ ห้างดงัของยา่นนีท้ี่ไมค่วรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกนั จดุเดน่ของที่นี่อยูท่ี่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจาก
ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่น่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อยา่งชดัเจน 
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 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บ้านเยอรมนั นีม้ีทัง้

เคร่ืองเลน่แบบสวนสนกุแตไ่มห่วือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุง่ในเยอรมนี ที่มีทุง่ดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวน์ให้ได้เลอืกทาน
กนัตามอธัยาศยั ไฮไลท์!!! ตื่นตากับงานประดับไฟที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของภมิูภาคคันโต ประเทศญ่ีปุ่น 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า  ตามอัธยาศัย   
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 5 
โตเกียว(สนามบนินาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
(XJ601 09.15 - 14.05) 

เช้า น าท่านเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  เที่ยวบินที่ XJ601  
(บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเพียง : TOKYO SKI ปีใหม่เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน 
 โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

28 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 38,900.- 8,900.- 29,900.- 
29 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 38,900.- 8,900.- 29,900.- 
30 ธ.ค.62-03ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 38,900.- 8,900.- 29,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
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4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


