
 

ทวัรญ่ี์ปุ่ นTOKYO SKI หนาวนีท้ี่ ดิสนียแ์ลนด ์5 วนั 3 คืน   (xw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั | สมัผสัหิมะบนลานสกี | ขอพรเจา้แม่กวมอิมวดัอาซากสุะ  
ดงูานประดบัไฟหมู่บา้นเยอรมนั | ชอ้ปป้ิงย่านชินจกู ุ| วดันาริตะ | ขาปยูกัษ์ | ออนเซ็น 

  
 

 

 

  

TOKYO SKI หนาวนีท้ี ่ดิสนียแ์ลนด ์5 วัน 3 คืน 
เดินทาง มกราคม - มนีาคม 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง   29,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

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

วนัที่ 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วดัอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท - บุฟเฟตข์าปยูกัษ์ - แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 3.  กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ชอ้ปปิ้งชินจูกุ - หมู่บา้นเยอรมนั(ดูงานประดบัไฟ) 

วนัที่ 4.  โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมบัตรเขา้) 

วนัที่ 5. วดันาริตะ - ถนนหนา้วดันาริตะซงั โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(XW102 / 02.45-10.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินนกสกู๊ต (XW) 
พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ 
เอาทเ์ล็ท - บุฟเฟตข์าปูยักษ ์- แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW102  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะ

ไดเ้ก็บภาพประทบัใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวดั และยังสามารถเลือกซือ้
เคร่ืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นชื่นชอบ แมก้ระทั่งองคจ์กัรพรรดิ
องคปั์จจุบนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย 

 
  

เดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระใหท้่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 

Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่าง
โจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสงู 553 เมตร 
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 ช้อปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาท์เล็ทที่
กระจายครอบคลุมประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งอย่างจุใจกับสินคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 
MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 

 
  

วันท่ี 3 
กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน
(ดูงานประดับไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  

หากท่านตอ้งการเล่น เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกีและเคร่ืองเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 
เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเข้าไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center 
ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได ้ และยงัเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟ
ฟูจิไดส้วยงามในช่วงฤดูหนาว 
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 สมัผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิม

ตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก 
และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึกตามอธัยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชอ้ปปิ้งใจกลางมหานครโตเกียวอนัเล่ือชื่ออย่าง ย่านชินจูกุ สินคา้หลากหลายที่เหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นถนนช้อปปิ้ง

ใตดิ้น Subnade หา้งสรรพสินคา้ชัน้น าที่เรียงรายอยู่รอบสถานีรถไฟใหญ่ชิจูกุ เช่น หา้งอิเซตนั หา้งมารุยอิ หา้งทาคาชิมายะ รา้น
ขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกสช์ื่อดัง อย่าง Bic camera Yodobashi Labi ทั้งสินคา้มากมาย เกมส ์กันดั้ม เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า 
นาฬิกา รา้นรอ้ยเยน ทัง้สินคา้ทอ้ปแบรนด ์สินคา้มือสอง และรา้นสะดวกซือ้ชัน้น าอย่าง Donkihotei เป็นตน้ 

 
 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บา้นเยอรมัน นีม้ีทั้งเคร่ือง

เล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ต่างๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไมไ้วใ้ห้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลือกทานกัน
ตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ต่ืนตากับงานประดบัไฟที่สวยที่สดุแห่งหนึ่งของภูมิภาคคนัโต ประเทศญ่ีปุ่ น 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ German Village 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวดสินียแ์ลนด ์ (รวมบัตรเข้า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการตู์นญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่

สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตรก์ารตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์ The Pirate of Caribbean 
เขย่าขวญักับบา้นผีสิงใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์
สามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจบัจ่ายเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทั้งยัง
จะไดส้มัผสักับตวัการตู์นเอกจากวอลดิสนีย ์ อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินนี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการตู์นอีกมากมายสนุกกับการจบัจ่ายซือ้
ของที่ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
 

 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม  HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
วัดนาริตะ - ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตรอ์ันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอนั 

ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ไดส้รา้งขึน้อุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ วดันีถื้อได้
ว่าเป็นวดัที่ศกัด์ิสิทธิ์มากทางดา้นการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคลว้คลาดจากภยัอนัตรายและอุบติัเหตุต่างๆ รวมทัง้เร่ืองความ
รกั หนา้ที่การงาน 

 น าท่านชอ้ปปิ้ง ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยู่บริเวณหนา้วัดนาริตะ ถนนที่เต็มไปดว้ยบรรยากาศญ่ีปุ่ นยอ้นยุค ทัง้
สองขา้งทางของถนนแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยตึกเก่าแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ชื่อของที่นี่คือเนือ้ปลาไหลย่าง ขา้วหนา้ปลาไหล ซึ่งแต่ละรา้น
จะเลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร่ นึ่งและย่างอย่างพิถีพิถัน นอกจากนีย้งัมีของที่ระลึกอีกมากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งอย่างจุใจ 
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 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW101  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : TOKYO SKI หนาวนีท่ี้ ดิสนียแ์ลนด ์5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 
ปี (ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

วนัที่ 06-10 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

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

วนัที่ 12-16 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วนัที่ 13-17 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ นTOKYO SKI หนาวนีท้ี่ ดิสนียแ์ลนด ์5 วนั 3 คืน   (xw)  

หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2 ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลกิวีซ่าให้กบั

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
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ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
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ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


