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ราคาเพยีง 45,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

 TOKYO SKI WINTER 6D3N  
โดยสายการบนิไทย [TG] 

 น ัง่กระเชา้ คาจ ิคาจ ิชมววิรอบทะเลสาบ คาวากูจโิกะ 

 สนุกสนานกบั กจิกรรม ลานสก ี 

 กจิกรรมเก็บ สตอเบอรี ่สดๆ จากตน้  

 ไหวพ้ระขอพรที ่วดัหลวงพอ่โตไดบุทส-ึวดัอาซากุซะ  

 ชอ้ปป้ิงจใุจในวนัอสิระ ดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น  

 ผอ่นคลายกบัการแช่น า้ธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่11 – 16 มกราคม 62  45,900.- 

วนัที ่17 – 22 มกราคม 62  45,900.- 

วนัที ่25 – 30 มกราคม 62  45,900.- 

วนัที ่08 – 13 กมุภาพนัธ ์62  45,900.- 

วนัที ่22 – 27 กมุภาพนัธ ์62  45,900.- 

วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์– 05 มนีาคม 62  45,900.- 

วนัที ่07 – 12 มนีาคม 62  45,900.- 

 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ  

20.00 น. 
พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินารติะ 
 

2 
สนามบนินารติะ-น ัง่กระเชา้คาจคิาจ-ิบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์
โอชโินะฮกัไก-ฟารม์สตอเบอรี-่แชน่ า้แร ่ ✈ 🍽 🍽 

FUJI HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ [♨] 

3 
กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี-ศนูยจ์ าลอง

แผน่ดนิไหว-เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกุุ 🍽 🍽 อสิระ 
TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ 🍽 อสิระ อสิระ 
TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่  

5 
เมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่โตไดบทุส-ึวดัอาซากซุะ- 
ไดเวอรซ์ติ ีโ้อไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 🍽 🍽 อสิระ 

 

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ ✈   
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22.55 น. 
**กรุป๊วนัที ่08 – 13 ก.พ.62 ** 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 642 

วนัที ่2 สนามบนินารติะ – น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ– บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก – ฟารม์สตอเบอรี ่– แชน่ า้แร ่

06.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

07.35 น. 
**กรุป๊วนัที ่08 – 13 ก.พ.62 ** 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าทา่น น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิมคีวามสงู 400 เมตร เป็นกระเชา้ทีจ่ะพาทกุทา่นขึน้ไปชมความสวยงามของววิ

ทะเลสาบคาวากจูโิกะจากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใชเ้วลาประมาณ 15-20 

นาท ีไฮไลทท์ีส่ าคญัคอืการถา่ยรูปคูก่บักระตา่ยกบัแรคคนูจากมุมยอดเขาอกีดว้ย  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะ ฮกัไก ซ ึง่เป็นจุดชมววิภเูขาไฟฟจูไิดส้วยงามทีส่ดุอกีจุดหนึง่ ซ ึง่

ไดร้ับความนยิมจากนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมาก และทีน่ี่ยังมบี่อน ้าศกัด ิ ์สทิธิอ์ันแสนบรสิทุธิ ์ซ ึง่เกดิจาก

หมิะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภเูขาไฟฟจูลิงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผุดขึน้เป็นตาน ้า และบ่อน ้าขนาดเล็กใหญ่

มากมาย ซึง่ใชเ้วลายาวนานถงึ 3 - 4 ปี  ซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัว่าถา้น าน ้าในบ่อนี้มาดืม่นอกจากจะไดค้วามสดชืน่

จากการลิม้รสน ้าอันบรสิทุธิ ์ยังจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ี่ทา่นสามารถซือ้ของทีร่ะลกึ

จากรา้นคา้ทีต่ัง้อยู่ภายในบรเิวณนีอ้ย่างส าราญใจ น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สตอเบอรี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการ

เลอืกชมและซือ้สตรอเบอรี ่ไร่สตรอเบอรี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถินัและไดร้ับการดแูลเอาใจใสท่กุ

กระบวนการทกุขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอเบอรีนั่น้มขีนาดใหญ่ สแีดงสด กวา่บา้นเราหลายเทา่ ทา่นจะไดช้ม

ถงึวธิกีารเกบ็สตรอเบอรีแ่ละทีส่ าคญัคอืทา่นสามารถชมิสตรอเบอรีใ่นไร่นี้ได ้และทา่นยังสามารถซือ้กลบัมาเป็น

ของฝากแกค่นทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [เมนขูาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น] 
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี- ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกุุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสมัผัสความสนุก สนานกบักจิกรรม ถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิ

กบัการเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบการณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื 

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีเครือ่งเลน่ทกุชนดิ ประมาณ 5000-1000 เยน ** 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการ

ปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทอืนในระดบัรคิ

เตอรต์า่งๆกนั รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้

จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น อกีดว้ยน าทา่นเดนิทางสู ่ 

ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ ใหท้า่นอสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ ไฟฟ้า กลอ้ง

ถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพ ิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็ม

ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล 

ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยั

ในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 

เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระ

ในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืช ้

อปป้ิงในย่านการคา้อันทนัสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะได ้

พบกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้
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หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ยา่น“ชบิยูา่” ย่านวัยรุน่ชือ่ดงัอกีแห่ง

ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟชัน่ทนัสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย 

มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้ 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่ไดบทุส-ึวดัอาซากซุะ – ไดเวอรซ์ติ ีโ้อไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ ทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าไมท้ีค่งความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมอืงทีต่ดิทะเล 

ซึง่เป็นท าเลทีถ่กูตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ จากนัน้น าทา่นชม พระพทุธรปูไดบทุส ึหรอื พระอมติตาพุทธ นโิอยุ

ราอ ิแปลว่า พระพุทธรปูองคใ์หญ่ สรา้งจากส ารดิ เมือ่ปี ค.ศ.1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 เมตร มนี ้าหนัก 

122 ตนั ตัง้อยู่กลางลานโลง่แจง้ หันหนา้ไปทางมหาสมุทรแปซฟิิก ซึง่อดตีองคพ์ระไดป้ระดษิฐานอยู่ในวหิาร 

แตเ่นื่องจากเกดิสนึามไิดพ้ดัผ่านหลายครัง้และท าใหว้หิารไดพ้ังทลาย แตอ่งคพ์ระไม่ไดร้บัความเสยีหายแต่

อย่างใด 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย วดัอาซากซุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว น าทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า 

นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด 

และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ จากนัน้น าทา่นสู ่ไดเวอรซ์ติ ีโ้อไดบะ ใหท้า่นได ้

อสิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, 

Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, 

DECKใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ 

วนัที6่ สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  TOKYO SKI WINTER 6D3N BY TG  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทา่นละ 

11 – 16 มกราคม 62 45,900 42,900 42,900 37,900 25,700 7,900 

17 – 22 มกราคม 62 45,900 42,900 42,900 37,900 25,700 7,900 

25 – 30 มกราคม 62 45,900 42,900 42,900 37,900 25,700 7,900 

08 – 13 กมุภาพันธ ์62 45,900 42,900 42,900 37,900 25,700 7,900 

22 – 27 กมุภาพันธ ์62 45,900 42,900 42,900 37,900 25,700 7,900 

28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 62 45,900 42,900 42,900 37,900 25,700 7,900 

07 – 12 ม.ีค. 62 45,900 42,900 42,900 37,900 25,700 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

https://www.goholidaytour.com/

