
 

 

รหัสทัวร B2B1903198 

ทัวรญี่ปุ�น TOKYO SKI ปใหมเท่ียวเต็ม 5 วัน 3 คืน (XJ) 
โตเกียว วัดอาซากุซะ โตเกียวสกายทรี ศูนยจําลองแผนดินไหว โอชิโนะฮักไก ลานสกี ฟูจิเท็น 
ลองทะเลสาบยามานากะโกะ โกเทมบะ เอาทเล็ท ชอปปم�งซินจูก ุซิบูยา โอไดบะ หางไดเวอรซิต้ี 
หมูบานเยอรมัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว(สนามบินนารติะ )  
(XJ600/ 23.55 – 08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ชั้น 
3 เคานเตอรสายการบนิไทยแอรเอเชีย เอ็กซ ( XJ)   พบเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ600 (บริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

วันที ่2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดอาซากุซะ-โตเกียวสกายทร ี- ศูนยจําลองแผนดินไหว-
โอชิโนะฮักไก -บุฟเฟ�ตขาปู-แชออนเซน 

08.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 
2 ชม.)  

 ผานข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจบัปรับได] 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา
แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถงึ 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มี ช่ือเสียง
ของวัด มรีานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลงั ของเลนโบราณ 
และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญีปุ่�นช่ืนชอบ แมกระท่ังองคจกัรพรรด์ิองคปจจุบัน
ยังเคยเสด็จอีกดวย 



 

 

 เก็บภาพประทับใจกบัคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมดิะ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Skytree) หอสงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูง
ที่สุดในโลก มคีวามสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
อันทันสมัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุ

ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหองจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการ
ส่ันสะเทือนในระดับริคเตอรตางๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากส่ิง
กีดขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากน้ันจะปดทายดวยโซนชอปปم�ง
สินคาตางๆมากมายที่เปนโปรดักสของญี่ปุ�น 

 โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึง่เปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามท่ีสุดอีกจุด
หน่ึง ซึ่งไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวญี่ปุ�นเปนอยางมาก และท่ีน่ียังมีบอน้ํา
ศักด์ิสิทธ์ิอันแสนบริสุทธ์ิซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผานภูเขาไฟฟูจิลง
สูพื้นเบ้ืองลางผุดขึ้นเปนตาน้ําและบอน้ําขนาดเล็กใหญมากมาย ซึ่งใชเวลายาวนาน
ถึง 3-4 ป ซึ่งชาวบานเช่ือกันวาถานําน้ําในบอน้ีมาด่ืมนอกจากจะไดความสดช่ืนจาก
การลิ้มรสน้ําอันบริสุทธิ์ ยังจะทําใหสุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดวย ท่ีน่ีทาน
สามารถซื้อของที่ระลึกจากรานคาท่ีต้ังอยูภายในบริเวณน้ีอยางสําราญใจ 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ทานจะไดอ่ิมอรอยกับม้ือพิเศษท่ีมีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติขาปูพรอมน้ําจิ้ม
รสเด็ด 

ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชออนเซ็นจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น ภายในโรงแรม 

วันที่ 3 ลานสกี ฟูจิเท็น - น่ังเรอืหงษ ลองทะเลสาบยามานากะโกะ -  โกเทมบะ เอาทเล็ท - 
โตเกียว - ชอปปم�งซินจูกุ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ  ลานสกี ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินกับ

การเลนหิมะและเก็บภาพประทับใจ กลบัไปอวดคนทางบาน 
หากทานตองการเลน เล่ือนหิมะ **ไมรวมอัตราคาเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกี  
เครื่องเลนทุกชนิด ประมาณ 500-15,000 เยน** 
หมายเหตุ:  
ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน
โปรแกรมทัวร  
หรือบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทาน
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกบัภูเขาไฟฟู
จิได และยังเปนจุดถายรูปกบัภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 



 

 

 

 น่ังเรือหงส [Swan Lake] ลองทะเลสาบยามานาคะโกะ (Yamanakako) เปนหน่ึง
ในหาทะเลสาบที่อยูรอบภูเขาไฟฟูจิ และมีขนาดใหญที่สุดในจํานวนท้ังหาแหง ชาว
ญี่ปุ�นมกัจะมาเท่ียวและพักผอนกันในบริเวณน้ีเปนจํานวนมากเพราะวาเปนจุดที่
มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิไดสวยที่สุดอีกแหงหน่ึง โดยมักจะมีกิจกรรมกลางแจงมากมาย
ที่บริเวณน้ี ไมวาจะเปน ลองเรือ ตกปลา และ แคมป�ปم�ง (การลองเรือข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศ) 

 แวะชอปปم�งสินคาแบรนดเนม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท (Gotemba Premium 
Outlet) เปนหน่ึงในสาขาแบรนดเอาทเล็ทท่ีกระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ�น ให
ทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาหลากหลายแบรนดดงั ท้ังในประเทศ และ 
ตางประเทศ เชน MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, 



 

 

DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 ชอปปم�งชินจุก ุ แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวม

แฟช่ันเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟช่ันนิสตา เปนแหลงอัพเดทเทรนดและเปนยาน
ความเจริญอันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานเลือกชมและซื้อสินคา
มากมาย อาทิเชน เครือ่งใชไฟฟ�า, กลองถายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร, 
Notebook, นาฬิกา, เส้ือผา,รองเทา และเคร่ืองสําอาง เชนแบนรด  KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ราคาคอนขางถูกกวา
เมืองไทยและราน100เยน (อยูตึกPEPEช้ัน8) ซึ่งสินคาทุกอยางภายในรานจะราคา 
100 เยน เทากันหมด หรือเปนรานดองกี ้ที่ขายสินคาราคาถูกสารพัดอยาง หรือจะ
เปนรานมัตสึโมโตท่ีรวมสินคา เครื่องใชเครื่องสําอางค ผลิตภัณฑของใชไวอยาง
หลากหลาย 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 ซิบูยา - โอไดบะ-หางไดเวอรซิต้ี-อควาซิต้ี- หมูบานเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ยานชิบูยา (Shibuya) แหลงชอปปم�งสตรีทท่ียิ่งใหญสุดๆในโตเกียว รายลอมไปดวย

หางฯตางๆและรานคาอีกนับพัน ซึ่งมีหางฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมรานคา



 

 

แฟช่ันไวมากมายรวมทั้งมีรูปปم�น “ฮาจิโกะ” หรือเจาหมาแสนซื่อสัตยฮาจิ ที่เฝ�ารอ
คอยเจานายหนาสถานีชิบูยา ตราบจนวันตายของมัน..และใหทานไดเดินเลนชอปปم�ง
ไปกับหางฯเปดใหมเม่ือเมษายน 2012 น่ันคือ SHIBUYA HIKARIE เปนอาคาร
ใหมท่ีสรางทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยูทาง
ตะวันออกของสถานีรถไฟชิบูยา เปนอาคารสูง 34 ช้ันโดยมีรานคา กวา 200 จุด
และรวมเอาแฟช่ันตางๆจากทุกมุมโลกมาไวที่น่ี 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลข้ึนมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคา

หลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิต้ี  
ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับ
กันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn  
รวมถึงหางสรรพสินคาอควาซิต้ี  หางดังของยานน้ีท่ีไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไม
วาจะเปนเส้ือผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถงึ 13 โรง
ดวยกัน จุดเดนของที่น่ีอยูท่ีช้ัน 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆ
จากทั่วประเทศญีปุ่�นมาไวท่ีน่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็น
สะพานสายรุงไดอยางชัดเจน 

 หมูบานเยอรมัน (Tokyo German Village) ต้ังอยูในจังหวดัชบิะ บนอาณา
บริเวณขนาดใหญ ท่ีหมูบานเยอรมัน น้ีมีทั้งเคร่ืองเลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวา
มาก โซนประสบการณธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถึงมี
กิจกรรม workshop ตางๆท่ีจําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี ท่ีมีทุง
ดอกไมไวใหถายรูปเลน มีอาหารและไวนใหไดเลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!!! 



 

 

ต่ืนตากบังานประดับไฟที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ�น 

ค่ํา อิสระอาหารค่ํา  ตามอัธยาศัย   
ท่ีพัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกลเคียงกัน 
วันที่ 5 โตเกียว(สนามบินนารติะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  

(XJ601 09.15 – 14.05) 
เชา นําทานเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
09.15 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ เที่ยวบินท่ี XJ601 

บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเครื่อง 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

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.62-03
ม.ค. 63 39,900.- 39,900.- 38,900.- 8,900.- 29,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว 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 คาทัวรท้ังหมด 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 วนัลวงหนา 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.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กโิล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
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 ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
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 บตัรเครดิต 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 และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไมใหเขาประเทศ 


