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โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั | ลานสกีฟูจิเท็น | วดัอาซากสุะ | สวนไคราคเุอน | โอไดบะ 

     พระพทุธรูปอชุิค ุไดบทุส ึ| บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ | แช่ออนเซ็น | พกัโตเกียว 3 คืน 
 

 

   

  

TOKYO SKI NEW YEAR ดิสนียแ์ลนด ์7วัน 4คืน 

เดินทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563  

ราคาแนะน าเพียง  58,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.   กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)  [TG682 / 23.15-06.55+1] 
วนัที่ 2.   โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)  -  สวนสนัติภาพ  -  โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท -  แช่ออนเซ็น  -  บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

วนัที่ 3.   ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - วดัอาซากุสะ  -  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  - ชอ้ปปิ้งกินซ่า 
วนัที่ 4    อิบารากิ  - พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ – สวนไคราคุเอน  -  โตเกียว - ชอ้ปปิ้งชินจูกุ 

วนัที่ 5.  โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมบัตรเขา้) 

วนัที่ 6.   โอไดบะ -  หา้งไดเวอรซ์ิตี ้ - อควาซิตี ้ - พาเลททาวน ์ -  สนามบินฮาเนดะ  
วนัที่ 7.  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  [TG661 / 00.20-05.25]  
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)   
[TG682 / 23.15-06.55+1] 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG682 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - สวนสันติภาพ - โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท -  
แช่ออนเซ็น  - บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน เป็นอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี มีเจดียสี์ขาวทรงลังกา โดยภายในสวนแห่งนีม้ีรูปป้ัน

สิงโต 7 ตวั ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในครัง้นัน้ดว้ย  สิงโต 1 ใน 7 ตวัน้ันเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทน
ของประเทศไทย บริเวณสวนสนัติภาพ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างชดัเจน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทที่

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

 
 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  เดินทางเข้าสู่ท่ีพัก FUJI ONSEN  หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 
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วันท่ี 3 
ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูป
โตเกียวสกายทรี - ช้อปป้ิงกินซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  

หากท่านตอ้งการเล่น เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรบัเล่นสกีและเคร่ืองเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 
เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเข้าไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor 
Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได ้ และยังเป็นจุด
ถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามในช่วงฤดูหนาว 

 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนย์แผ่นดินไหว ที่จ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจ าลอง

เร่ืองราวเก่ียวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงเช่น โฟมลา้งหน้า
ถ่านหินภูเขาไฟ ลกูบอลซักผา้ เคร่ืองกรองอากาศพกพาอนัมีชื่อเสียงและผลิตภัณฑอ์าหารเสริมชื่อดังของญ่ีปุ่ น ซือ้ของดีคุม้
เกินราคามีคุณภาพกันตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยัง

จะไดเ้ก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถ
เลือกซือ้เคร่ืองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้นขาย
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ของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นชื่นชอบ แมก้ระทั่ง
องคจ์กัรพรรดิองคปั์จจุบนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย 

 
 เดินสู่ริมแม่น า้สุมิดะ อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 

(Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง 
ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสงู 553 เมตร 

 
 ช้อปป้ิงกินซ่า ย่านแหล่งชอปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม สินคา้หรูหรา รา้นอาหาร ในโตเกียว ตึกและรา้นคา้ในย่านนีต้กแต่งหรูหรา 

บรรยากาศคลา้ยเมืองในยุโรป มีแบรนดด์ังระดับโลกหลายแบรนดท์ี่มาเปิดรา้นอยู่ในย่านนี ้เช่น Giorgio Armani, Chanel, 
Carolina Herrera, Dior, Gucci, Louis Vuitton และยังมีรา้น Uniqlo สาขาใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ใน Ginza  กินซ่าเป็นย่าน
เศรษฐกิจ แหล่งชอปปิ้ง ราคาที่ดินในใจกลาง Ginza มีราคาที่แพงอันดับตน้ๆ ของญ่ีปุ่ น มีมูลค่ามากถึง ตารางเมตรละ 10
ลา้นเยน หรือ ประมาณ 3.0 ลา้นบาท   

ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4  อิบารากิ - พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ - สวนไคราคุเอน - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิบารากิ มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเสน่หใ์นแบบของอิบารากิ  
 พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกิน

เนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยุ่บนกลีบดอกบัวบาน น า้หนักถึง 
4,000 ตัน โดยข้างใน เป็นห้องจัดแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และยังมีห้องเก็บพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า หอ้งจ าลองดินแดนสขุาวดีมีพระพุทธรุปทองค าองคเ์ล็กๆประดิษฐานอยู่ถึง 3400 องค ์และเป็นที่
เก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดว้ย ที่ส าคัญตรงหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวไดอ้ย่างสวยงาม และยัง
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ไดอ้ีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้พระพุทธรูปดา้นใน)   
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 สวนไคราคุเอน สรา้งขึน้ในปี 1841 โดยโทคุงะวะ นาริอากิ ไดเมียวปกครองเมืองในขณะนัน้ ติดอนัดบั 1 ใน 3ของสวนที่สวย

ที่สดุในญ่ีปุ่ น  ความหมายของชื่อสวนที่แปลว่า “สวนท่ีทุกคนมาเพลิดเพลินด้วยกัน”  เปิดใหเ้ป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ
ส าหรบัประชาชนในปี 1842 ภายในสวนไดป้ลกูตน้ดอกพลมั 3000 ตน้ 100 สายพนัธุ ์ ซึ่งเป็นส่ิงที่ส่ือถึงการมาเยือนของฤดู
ใบไมผ้ลิ และตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพนัธ ์ถึงปลายเดือนมีนาคม ต่อดว้ยดอกซากุระและดอกอาซเลีย ส าหรบัฤดูใบไม้ผลิจะ
เป็นพุ่มบุชโคลเวอร ์ส่วนตน้ฤดูหนาวก็จะพบกับดอกซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู (นิคิซาคิซากุระ) ภายในสวนมีดอกไมส้วยงามที่
ผลัดกันเปล่ียนตามฤดูกาลใหร้บัชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  

ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดใน
ญ่ีปุ่ น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ ทางดา้นตะวันตกย่านนีท้ี่เต็มไปดว้ยตึกระฟ้า
หลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชั้นน า และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่ เ ต็มไปด้วย
หา้งสรรพสินคา้, รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด  ์(รวมบัตรเข้า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการตู์นญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกที่สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมริกา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่น เคร่ืองเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตร์การตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจบัจ่ายเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกน่ารัก
ในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทัง้ยงัจะไดส้ัมผัสกับตัวการตู์นเอกจากวอลต ์ ดิสนีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินนี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการ์ตูนอีก
มากมายสนุกกับการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า 

  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันท่ี 6 โอไดบะ -  ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ - อควาซิตี ้ - พาเลททาวน ์- สนามบินฮาเนดะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทัศน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง ส่ิงที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา  
ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอ
กันดัม้ อย่างกันดัม้คาเฟ่ 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีช้ัน 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิด
ต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชัดเจน 

รวมถึงพาเลททาวน์ ศูนยร์วมสรรพสินคา้ ห้างต่างๆ และสถานบันเทิง มากมาย อาทิเช่น ห้างวีนัส ฟอรด์ ห้างที่สรา้งเป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้ดา้น แฟชั่นต่างๆ มาให้เลือกซือ้กัน ห้างเลเชอรแ์ลนด์ เป็นห้างที่
รวบรวมศูนยค์วามบันเทิง มีตัง้แต่ เกมส ์โบวล่ิง คาราโอเกะ กีฬา บา้นนินจา บา้นผีสิง เป็นตน้ อีกที่ที่นิยมคือ ชิงชา้สวรรค์เฟ
อริส เป็นชิงช้าสวรรคท์ี่สูงที่สุด ติดอันดับของโลก โดยมีความสูงจากพืน้ดินประมาณ 115 เมตร คนนิยมขึน้ไปชมวิวอ่าว 
โตเกียว และ เกาะโอไดบะกัน อีกที่หนึ่งที่อยู่ในบริเวณนีคื้อ พิพิธภัณฑ ์โตโยต้า คนชอบรถยนตไ์ม่ควรพลาด 
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 เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า 
 สมควรเวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

วันท่ี 7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   
[TG661 / 00.20-05.25] 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG661 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO SKI NEW YEAR ดิสนียแ์ลนด ์7วัน 4คืน   
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี 27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 58,900 58,900.- 56,900.- 8,900.- 47,900.- 
วันท่ี 30 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63 58,900 58,900.- 56,900.- 8,900.- 47,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่า 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 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** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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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 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

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

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

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 นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

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


