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ลานสกี ฟูจิเท็น | วดัอาซากสุะ | หมู่บา้นน า้ใส| หมู่บา้นเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ| ชอ้ปป้ิงซินซิบยู่า | ไดเวอรซ์ิตี ้| บฟุเฟ่ตข์าป ู| แช่ออนเซน 
 

 

  

TOKYO SKI ปีใหม่ เทีย่วเต็ม 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

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

วนัที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วดัอาซากุซะ-โตเกียวสกายทรี-ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว-โอชิโนะฮกัไก -บุฟเฟ่ตข์าป-ูแช่ออนเซน 

วนัที่ 3. ลานสกี ฟูจิเท็น-นั่งเรือหงษ์ ล่องทะเลสาบยามานากะโกะ -โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท-โตเกียว-ชอ้ปปิ้งซินจูกุ 

วนัที่ 4. ซิบูย่า-โอไดบะ-หา้งไดเวอรซ์ิตี-้อควาซิตี-้ หมู่บา้นเยอรมนั(ดูงานประดบัไฟ) 

วนัที่ 5. โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/09.15-14.05 น.) 

ราคาแนะน าเพียง 39,900.- 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว(สนามบินนาริตะ )  
(XJ600/ 23.55 - 08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ ์( XJ)   พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ600 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุซะ - โตเกียวสกายทรี - ศูนย์จ าลอง
แผ่นดินไหว - โอชิโนะฮักไก - บุฟเฟ่ตข์าปู-แช่ออนเซน 

08.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้   [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของที่ระลึกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แมก้ระทั่งองคจ์กัรพรรด์ิองค์
ปัจจุบนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย 

 
  

เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 
Skytree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมอนัทนัสมยั  

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ นปีใหม่ TOKYO SKI ปีใหม่เที่ยวเต็ม 5 วนั 3 คืน  (XJ) 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัด
ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอรต่์างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนั้นจะปิดท้ายดว้ยโซนช้อปปิ้งสินคา้ต่างๆมากมายที่เป็นโปรดักส์
ของญ่ีปุ่ น 

 โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยงัมีบ่อน า้ศกัด์ิสิทธิ์อนัแสนบริสทุธิ์ซ่ึงเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิ
ลงสู่พืน้เบือ้งล่างผุดขึน้เป็นตาน า้และบ่อน า้ขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึ่งใชเ้วลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบา้นเชื่อกันว่าถ้าน า
น า้ในบ่อนีม้าด่ืมนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อันบริสทุธิ์ ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ที่นี่
ท่านสามารถซือ้ของที่ระลึกจากรา้นคา้ที่ตัง้อยู่ภายในบริเวณนีอ้ย่างส าราญใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่านจะได้อ่ิมอร่อยกับมื้อพิเศษท่ีมีขาปูยักษใ์ห้ท่านได้ลิม้ลองรสชาติขาปูพร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น ภายในโรงแรม 

 
  

วันท่ี 3 
ลานสกี ฟูจิเท็น - น่ังเรือหงษ ์ล่องทะเลสาบยามานากะโกะ -  โกเทมบะ เอาท์
เล็ท - โตเกียว - ช้อปป้ิงซินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 สัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ  ลานสกี ให้ทุกท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ 
กลบัไปอวดคนทางบา้น 
หากท่านตอ้งการเล่น เล่ือนหิมะ **ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกี  เคร่ืองเล่นทุกชนิด ประมาณ 500-
15,000 เยน** 
 
หมายเหตุ:  
ในกรณีที่ ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทวัร ์  
หรือบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและ
เลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได ้และยงัเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามในช่วงฤดูหนาว 

 
 น่ังเรือหงส ์[Swan Lake] ล่องทะเลสาบยามานาคะโกะ (Yamanakako) เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ 

และมีขนาดใหญ่ที่สดุในจ านวนทัง้ห้าแห่ง ชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาเที่ยวและพกัผ่อนกันในบริเวณนีเ้ป็นจ านวนมากเพราะว่าเป็นจุด
ที่มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิไดส้วยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง โดยมกัจะมีกิจกรรมกลางแจง้มากมายที่บริเวณนี ้ไม่ว่าจะเป็น ล่องเรือ ตก
ปลา และ แคมป์ปิ้ง (การล่องเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 

 
  

แวะชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาท์
เล็ทที่กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งอย่างจุใจกับสินคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ 
ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 ช้อปป้ิงชินจุกุ  แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่น

นิสตา้ เป็นแหล่งอัพเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินคา้
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร,์ Notebook, นาฬิกา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเคร่ืองส าอาง 
เช่นแบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน 
(อยู่ตึกPEPEชัน้8) ซึ่งสินคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ที่ขายสินคา้ราคาถูกสารพัด
อย่าง หรือจะเป็นรา้นมตัสึโมโตท้ี่รวมสินคา้ เคร่ืองใชเ้คร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 ซิบูย่า - โอไดบะ-ห้างไดเวอรซิ์ตี-้อควาซิตี-้ หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ย่านชิบูย่า (Shibuya) แหล่งชอ้ปปิ้งสตรีทที่ยิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและรา้นคา้อีกนับพนั ซึ่งมีห้าง
ฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไว้มากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซื่อสัตยฮ์าจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบูย่า ตราบจนวนัตายของมนั..และใหท้่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปปิ้งไปกับห้างฯเปิดใหม่เมื่อเมษายน 2012 นั่นคือ 
SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหม่ที่สรา้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบูย่า เป็นอาคารสงู  ชัน้โดยมีรา้นคา้ กว่า 200 จุดและรวมเอาแฟชั่นต่างๆจากทุกมมุโลกมาไวท้ี่นี่ 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านไดช้้อปปิ้งสินคา้หลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้  
ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และใหท้่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn  
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รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้  หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจาก
ทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชัดเจน 

 
 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บา้นเยอรมัน นีม้ีทั้ง

เคร่ืองเล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณธ์รรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว ์ รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ต่างๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไมไ้วใ้ห้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลือกทาน
กันตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตื่นตากับงานประดับไฟท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญ่ีปุ่น 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า  ตามอัธยาศัย   
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันท่ี 5 
โตเกียว(สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ601 09.15 - 14.05) 

เช้า น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ เท่ียวบินท่ี XJ601  
(บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
 
 
 
 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ นปีใหม่ TOKYO SKI ปีใหม่เที่ยวเต็ม 5 วนั 3 คืน  (XJ) 

 
 
 
 

ราคาแนะน าเพียง : TOKYO SKI ปีใหม่เท่ียวเต็ม 5 วัน 3 คืน 
 โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 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 [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
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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** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 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 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

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) 

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 
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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) 
 
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 


