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โตเกียวดิสนีย์แลนด์เตม็วนั | สมัผสัหิมะบนลานสกี | ขอพรเจ้าแมก่วมอิมวดัอาซากสุะ  
ดงูานประดบัไฟหมูบ้่านเยอรมนั | ช้อปปิง้ย่านชินจกู ุ| วดันาริตะ | ขาปยูกัษ์ | ออนเซน็ 

  
 

 

 

  

TOKYO SKI หนาวนีท้ี่ ดสินีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง   29,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วดัอาซากสุะ - ถ่ายรูปคูโ่ตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอาท์เลท็ - บฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ - แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 3.  กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้อปปิง้ชินจกู ุ- หมูบ้่านเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 4.  โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวนั (รวมบตัรเข้า) 

วนัท่ี 5. วดันาริตะ - ถนนหน้าวดันาริตะซงั โอโมเตะซงัโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(XW102 / 02.45-10.25) 

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (XW) 
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ 
เอาท์เล็ท - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

02.45 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW102  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะ

ได้เก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้
เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทัง่องค์จกัรพรรดิ
องค์ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 
  

เดินสูริ่มแมน่ า้สมุิดะ อิสระให้ทา่นได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 

Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกวา่ง
โจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 
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 ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทที่

กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 
MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเด็ด 

 
  

วันที่ 3 
กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้อปป้ิงชนิจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน
(ดูงานประดับไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ให้ทกุทา่นได้อิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบ้าน  

หากท่านต้องการเล่น เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอปุกรณ์ , ชุดส าหรับเล่นสกีและเคร่ืองเล่นทกุชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 
เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเข้าไมไ่ด้เนื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor Center 
ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟ
ฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การชงชาญี่ ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิม

ตัง้แต่การชงชา การจบัถ้วยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก 
และทา่นยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัทา่นเองอีกด้วย ซึง่ก่อนกลบัให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 ช้อปปิง้ใจกลางมหานครโตเกียวอนัเลือ่ช่ืออยา่ง ย่านชินจูกุ สนิค้าหลากหลายที่เหมาะแก่ทกุเพศทกุวยัไม่ว่าจะเป็นถนนช้อปปิง้
ใต้ดิน Subnade ห้างสรรพสนิค้าชัน้น าที่เรียงรายอยูร่อบสถานีรถไฟใหญ่ชิจกู ุเช่น ห้างอิเซตนั ห้างมารุยอิ ห้างทาคาชิมายะ ร้าน
ขายอปุกรณ์อิเลคทรอนิกส์ช่ือดงั อย่าง Bic camera Yodobashi Labi ทัง้สินค้ามากมาย เกมส์ กนัดัม้ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
นาฬิกา ร้านร้อยเยน ทัง้สนิค้าท้อปแบรนด์ สนิค้ามือสอง และร้านสะดวกซือ้ชัน้น าอยา่ง Donkihotei เป็นต้น 

 
 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บ้านเยอรมนั นีม้ีทัง้เคร่ือง

เล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสตัว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุง่ในเยอรมนี ที่มีทุง่ดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกนั
ตามอธัยาศยั ไฮไลท์!!! ตื่นตากบังานประดบัไฟท่ีสวยที่สดุแหง่หนึง่ของภมูิภาคคนัโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ German Village 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 โตเกียวดสินีย์แลนด์เตม็วัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่โตเกียวดสินีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า) โลกแหง่จินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่
สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตร์การตนูเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean 
เขยา่ขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความนา่รักของตุ๊กตาเดก็นานาชาติในโลกใบเลก็ Small World ชมภาพยนตร์
สามมิติ The Invention of the Year ให้ทา่นได้สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยงั
จะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อยา่ง มิกกีเ้ม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตนูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้
ของที่ระลกึนา่รักในดิสนีย์แลนด์ 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม  HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 5 
วัดนาริตะ - ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮอนั 

ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ได้สร้างขึน้อทุิศแด่ศาสนาพทุธให้กบัเทพเจ้าฟูดเูมียวโอะ วดันีถื้อ
ได้ว่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอบุตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เร่ือง
ความรัก หน้าที่การงาน 

 น าทา่นช้อปปิง้ ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยูบ่ริเวณหน้าวดันาริตะ ถนนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศญ่ีปุ่ นย้อนยคุ ทัง้
สองข้างทางของถนนแหง่นีเ้ต็มไปด้วยตกึเก่าแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ช่ือของที่นี่คือเนือ้ปลาไหลยา่ง ข้าวหน้าปลาไหล ซึ่งแต่ละร้าน
จะเลอืกปลาไหลอยา่งดี น ามาแร่ นึง่และยา่งอยา่งพิถีพิถนั นอกจากนีย้งัมีของที่ระลกึอีกมากมายให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจ 

 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW101  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : TOKYO SKI หนาวนีท้ี่ ดสินีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนินกสกู๊ต 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 
ปี  (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 
ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 03-07 ม.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัท่ี 08-12 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัท่ี 16-20 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัท่ี 23-27 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัท่ี 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัท่ี 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัท่ี 06-10 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ 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 
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  

วนัท่ี 11-15 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัท่ี 12-16 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัท่ี 13-17 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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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
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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 2 ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินนกสกู๊ต 20 กิโล  คา่ประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

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

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- 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 **  
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  [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  

 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 
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**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ 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 


