
 

 

รหัสทัวร B2B1903187 
ทัวรญี่ปุ�น TOKYO SKI NEW YEAR ดิสนียแลนด 7 วัน 4 คืน (TG) 
โตเกียว สวนสันติภาพ โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเล็ท ลานสกีฟูจิเท็น ศูนยจําลองแผนดินไหว  
วัดอาซากุสะ ถายรูปโตเกียวสกายทรี อิบารากิ พระพุทธรูปอุชิค ุไดบุทสึ สวนไคราคุเอน  
ชอปปم�งชินจูก ุโตเกยีวดิสนียแลนดเต็มวัน โอไดบะ หางไดเวอรซิต้ี   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)   
[TG682 / 23.15-06.55+1] 

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรบัและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

23.15 น. ออกเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี 
TG682 
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - สวนสันติภาพ - โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาทเล็ท -  แช
ออนเซ็น  - บุฟเฟ�ตขาปูยักษ 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผกั ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน เปนอนุสรณสถานสงครามเกาหลี มเีจดียสีขาวทรง
ลังกา โดยภายในสวนแหงน้ีมีรปูปم�นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเปนสัญลักษณของเหลาประเทศท่ี
เขารวมในสงครามในคร้ังน้ันดวย  สิงโต 1 ใน 7 ตัวนันเปนสิงโตท่ีเปนตัวแทนของ
ประเทศไทย บริเวณสวนสันติภาพ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
  ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท (Gotemba Premium 

Outlet) เปนหน่ึงในสาขาแบรนดเอาทเล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ�น ใหทาน
ไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดัง ทั้งในประเทศ และ ตางประเทศ 
เชน MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  เดินทางเขาสูท่ีพัก FUJI ONSEN  หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอม
น้ําจิ้มรสเด็ด 

วันท่ี 3 ลานสกีฟูจิเท็น - ศูนยจําลองแผนดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถายรูปโตเกียว
สกายทรี - ชอปปم�งกินซา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สัมผัส ลานสก ีใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะและเก็บภาพ

ประทับใจ กลับไปอวดคนทางบาน  



 

 

หากทานตองการเลน เลื่อนหิมะ **สามารถเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกีและเคร่ือง
เลนทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศกึษาความเปนมา
ของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับ
ภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 

 นําทานเยี่ยมชม ศูนยแผนดินไหว ที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานได
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเก่ียวกบัแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีช่ือเสียงเชน โฟมลางหนาถานหิน
ภูเขาไฟ ลูกบอลซักผา เคร่ืองกรองอากาศพกพาอันมีช่ือเสียงและผลิตภัณฑอาหาร
เสริมช่ือดังของญีปุ่�น ซือ้ของดีคุมเกินราคามีคุณภาพกันตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่เกาแกท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจาก

พระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกบัโคมไฟขนาดยักษ
ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อ
เคร่ืองรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�ง
ท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มีรานขายของท่ีระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของ
เลนโบราณ และตบทายดวยรานขายขนมท่ีคนญี่ปุ�นชืน่ชอบ แมกระทั่งองคจักรพรรดิ
องคปจจุบันยงัเคยเสด็จอีกดวย 



 

 

 เดินสูริมแมน้ําสุมิดะ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุด
ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 
2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ใน
มณฑลกวางโจว ซึ่งมคีวามสูง 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของ
แคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร 

 ชอปปم�งกินซา ยานแหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนม สินคาหรูหรา รานอาหาร ในโตเกียว 
ตึกและรานคาในยานน้ีตกแตงหรูหรา บรรยากาศคลายเมืองในยุโรป มีแบรนดดัง
ระดับโลกหลายแบรนดท่ีมาเปดรานอยูในยานน้ี เชน Giorgio Armani, Chanel, 
Carolina Herrera, Dior, Gucci, Louis Vuitton และยังมีราน Uniqlo สาขา
ใหญท่ีสุดในโลก ต้ังอยูใน Ginza  กินซาเปนยานเศรษฐกิจ แหลงชอปปم�ง ราคาที่ดิน
ในใจกลาง Ginza มีราคาที่แพงอันดับตนๆ ของญี่ปุ�น มีมูลคามากถึง ตารางเมตรละ 
10 ลานเยน หรือ ประมาณ 3.0 ลานบาท   

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4  อิบาราก ิ- พระพุทธรปูอุชิคุ ไดบุทสึ - สวนไคราคุเอน - โตเกียว - ชอปปم�งชินจูก ุ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิบาราก ิมีสถานที่ทองเที่ยวธรรมชาติที่มีเสนหในแบบของอิบาราก ิ 
 พระใหญอุชิคุ ไดบทุสึ (Ushiku Daibutsu) เปนพระพุทธรูปที่สูงท่ีสุดในโลก ถูก



 

 

บันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค (Guinness Book of world 
records) เม่ือป ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร ยืนอยุบนกลีบดอกบัวบาน 
น้ําหนักถึง 4,000 ตัน โดยขางใน เปนหองจดัแสดงถึงความโลภโกรธหลง คําส่ังสอน
ของพระพุทธเจา และยังมีหองเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา หองจําลอง
ดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองคเล็กๆประดษิฐานอยูถึง 3400 องค และเปน
ท่ีเก็บพระไตรปฏกภาษาบาลีอีกดวย ท่ีสําคัญตรงหนาอกพระพุทธรูป เปนจดุท่ี
สามารถมองเห็นวิวไดอยางสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟูจิและโตเกียว
สกายทรี ไดอีกดวย (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)   
 

 
 สวนไคราคุเอน สรางขึน้ในป 1841 โดยโทคุงะวะ นาริอากิ ไดเมียวปกครองเมืองใน



 

 

ขณะน้ัน ติดอันดับ 1 ใน 3ของสวนท่ีสวยที่สุดในญี่ปุ�น  ความหมายของช่ือสวนท่ี
แปลวา “สวนที่ทุกคนมาเพลิดเพลินดวยกัน”  เปดใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
สําหรับประชาชนในป 1842 ภายในสวนไดปลูกตนดอกพลัม 3000 ตน 100 สาย
พันธุ  ซึ่งเปนสิ่งท่ีส่ือถึงการมาเยือนของฤดูใบไมผลิ และต้ังแต ปลายเดือนกุมภาพันธ 
ถึงปลายเดือนมีนาคม ตอดวยดอกซากรุะและดอกอาซเลีย สําหรับฤดูใบไมผลิจะเปน
พุมบุชโคลเวอร สวนตนฤดูหนาวก็จะพบกับดอกซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤด ู(นิคิซาคิ
ซากุระ) ภายในสวนมดีอกไมสวยงามท่ีผลัดกนัเปล่ียนตามฤดูกาลใหรับชม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและแหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวง

โตเกียว เปนศูนยรวมแฟช่ันเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจู
กุท่ีเปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีท่ีคึกคักที่สุดในญี่ปุ�น ใน
แตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใชบรกิารสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตก
ยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมช้ันนํา และในสวนทางดาน
ตะวันออกน้ันคือ คาบกูิโจ (Kabuki-jo) เปนยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, ราน
เคร่ืองใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Bic Camera และยานบันเทงิยามราตรีที่มี
รานอาหารเยอะแยะมากมาย 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 5 โตเกียวดิสนียแลนดเต็มวัน (รวมบัตรเขา) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู โตเกียวดิสนียแลนด (รวมบัตรเขา) โลกแหงจินตนาการของราชา

การตูนญี่ปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสราง



 

 

ข้ึนในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทาน
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน) ผจญภยัในดินแดนตางๆ 
ใหทานเลนเครื่องเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดงั Toy Story ชมฉากรบ
กลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean 
เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted Mansion สัมผัสความนารกัของตุกตาเด็ก
นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมติิ The Invention of 
the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารัก
ในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลต ดิสนีย อยาง มกิกี้เมาส 
มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของที่ระลึกนารัก
ในดิสนียแลนด 
* เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมบีริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา 

 
 
ที่พัก 

 
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

วันท่ี 6 โอไดบะ -  หางไดเวอรซิต้ี  - อควาซิต้ี  - พาเลททาวน - สนามบินฮาเนดะ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 โอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะรวมศูนยกลางความบันเทิง ยานเมืองใหมท่ีเกิดจากการ



 

 

ถมทะเลข้ึนมาเปนเกาะ ต้ังแตป ค.ศ. 1850 เกาะนี้เปนท่ีแสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน 
และศักยภาพของชาวญี่ปุ�น ที่สามารถสราง ส่ิงที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดขึ้นมา 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิต้ี  ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดัม้ตัวใหม RX-0 
Unicorn  ขนาดเทาของจริง ซึ่งมีขนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับ
คอกันด้ัม อยางกันด้ัมคาเฟ� 
และหางสรรพสินคาอควาซิต้ี  หางดังของยานน้ีท่ีไมควรพลาด เพราะท้ังรานคาไมวา
จะเปนเส้ือผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มถีึง 13 โรงดวยกัน 
จุดเดนของท่ีน่ีอยูที่ช้ัน 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากท่ัว
ประเทศญี่ปุ�นมาไวท่ีน่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพาน
สายรุงไดอยางชัดเจน 
รวมถึงพาเลททาวน ศูนยรวมสรรพสินคา หางตางๆ และสถานบันเทิง มากมาย อาทิ
เชน หางวีนัส ฟอรด หางที่สรางเปนรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตก เปนแหลง
รวบรวมสินคาดาน แฟช่ันตางๆ มาใหเลือกซื้อกัน หางเลเชอรแลนด เปนหางท่ี
รวบรวมศูนยความบันเทิง มีต้ังแต เกมส โบวลิ่ง คาราโอเกะ กีฬา บานนินจา บานผีสิง 
เปนตน อีกที่ที่นิยมคือ ชิงชาสวรรคเฟอริส เปนชิงชาสวรรคท่ีสูงที่สุด ติดอันดับของ
โลก โดยมคีวามสูงจากพ้ืนดินประมาณ 115 เมตร คนนิยมข้ึนไปชมวิวอาว โตเกียว 
และ เกาะโอไดบะกัน อีกท่ีหน่ึงท่ีอยูในบริเวณน้ีคือ พิพิธภัณฑ โตโยตา คนชอบ
รถยนตไมควรพลาด 
 

 

 



 

 

 เพ่ือใหทานไดชอปปم�งอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา 
 สมควรเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ 
วันท่ี 7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

[TG661 / 00.20-05.25] 
00.20 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG661 

สายการบินมบีริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจ 

 
 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

ทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 27 ธ.ค. - 02 
ม.ค. 63 58,900 58,900.- 57,900.- 8,900.- 47,900.- 
วันที่ 30 ธ.ค. - 05 
ม.ค. 63 58,900 58,900.- 57,900.- 8,900.- 47,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลา 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ
เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน

ตามเง่ือนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


