
 

 

รหัสทัวร B2B1903195 
ทัวรญีปุ่�น TOKYO SKI หนาวน้ีที่ ดิสนียแลนด 5 วัน 3 คืน (XW) 
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถายรูปคูโตเกียวสกายทรี โกเทมบะ เอาทเล็ท กิจกรรม ณ ลานสก ี 

ชอปปم�งชินจูก ุหมูบานเยอรมัน โตเกียวดิสนียแลนดเต็มวัน วัดนาริตะ วัดนาริตะซัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนารติะ)  

(XW102 / 02.45-10.25) 
23.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 

3 เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ พรอมอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน 

วันท่ี 2 โตเกียว (สนามบินนารติะ) - วัดอาซากุสะ - ถายรูปคูโตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ 
เอาทเล็ท - บุฟเฟตขาปูยักษ - แชน้ําแรธรรมชาต ิ

02.45 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินนกสกูต เที่ยวบินท่ี XW102  (บริการ
อาหารรอนบนเครื่อง) 

10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.)  

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

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน 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�งสินคาแบรนดเนม โกเทมบะ พรีเม่ียม 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 FUJI HOTEL หรอืเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอม
น้ําจิ้มรสเด็ด 

วันท่ี 3 กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ชอปปم�งชินจกูุ - หมูบานเยอรมัน(ดู
งานประดับไฟ) 

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 

 สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญีปุ่�น น่ันก็คอื การชงชาญีปุ่�น (Sado) โดยการชงชา
ตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การจับถวยชา และการดืม่
ชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยางมาก 
และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระเลือก
ซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ชอปปم�งใจกลางมหานครโตเกียวอันเล่ือช่ืออยาง ยานชินจกูุ สินคาหลากหลายที่เหมาะ

แกทุกเพศทุกวัยไมวาจะเปนถนนชอปปم�งใตดนิ Subnade หางสรรพสินคาช้ันนําที่
เรียงรายอยูรอบสถานีรถไฟใหญชิจูก ุเชน หางอิเซตัน หางมารุยอิ หางทาคาชิมายะ 
รานขายอุปกรณอิเลคทรอนิกสช่ือดัง อยาง Bic camera Yodobashi Labi ทั้ง
สินคามากมาย เกมส กันด้ัม เส้ือผา กระเป�า รองเทา นาฬิกา รานรอยเยน ทั้งสินคา
ทอปแบรนด สินคามือสอง และรานสะดวกซ้ือชั้นนําอยาง Donkihotei เปนตน 



 

 

 หมูบานเยอรมัน (Tokyo German Village) ต้ังอยูในจังหวดัชบิะ บนอาณาบริเวณ
ขนาดใหญ ที่หมูบานเยอรมัน นีม้ีทั้งเครื่องเลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวามาก โซน
ประสบการณธรรมชาติ เกม กฬีา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถงึมีกิจกรรม 
workshop ตางๆท่ีจําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี ที่มีทุงดอกไมไวให
ถายรูปเลน มีอาหารและไวนใหไดเลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!!! ต่ืนตากับงาน
ประดับไฟท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญีปุ่�น 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ German Village 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือ

เทียบเทา 
วันท่ี 4 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
ในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มกิกี้เมาส 
มินน่ีเมาส พรอมผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซ้ือของที่ระลึกนารัก
ในดิสนียแลนด 
* เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมบีริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา* 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม  MARROAD INTERNATIONAL HOTEL 
NARITA หรือเทียบเทา 

วันท่ี 5 วัดนาริตะ - ถนนหนาวัดนาริตะซงั โอโมเตะซงัโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) มีประวติัศาสตรอันเกาแก 

มีอายุยาวนานมากกวา 1,000 ป (สมัยเฮอัน ชวงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเปน 1 ใน 3 
วัดหลักของลัทธิคันโตที่ไดสรางขึ้นอุทิศแดศาสนาพุทธใหกับเทพเจาฟูดูเมียวโอะ วดันี้
ถือไดวาเปนวัดท่ีศักดิ์สิทธ์ิมากทางดานการขอพรเร่ืองความปลอดภัย แคลวคลาดจาก
ภัยอันตรายและอุบัติเหตุตางๆ รวมทั้งเร่ืองความรัก หนาที่การงาน 



 

 

 นําทานชอปปم�ง ถนนชอปปم�งนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยูบริเวณหนาวัดนาริตะ ถนนท่ี
เต็มไปดวยบรรยากาศญี่ปุ�นยอนยุค ทั้งสองขางทางของถนนแหงน้ีเต็มไปดวยตึกเกา
แบบด้ังเดมิ อาหารข้ึนช่ือของท่ีน่ีคือเน้ือปลาไหลยาง ขาวหนาปลาไหล ซึ่งแตละรานจะ
เลือกปลาไหลอยางดี นํามาแร น่ึงและยางอยางพิถีพิถัน นอกจากน้ียังมีของที่ระลึกอีก
มากมายใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนารติะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
13.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต เที่ยวบินที ่XW101  (บริการอาหารรอนบนเครื่อง) 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

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



 

 

 

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

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 7 ป (ไม
เสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 03-07 ม.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วันที่ 08-12 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 
วันที่ 16-20 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 
วันที่ 23-27 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 
วันที่ 29 ม.ค.-02 
ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 
วันที่ 31 ม.ค.-04 
ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 
วันที่ 04-08 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วันที่ 06-10 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วันที่ 11-15 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วันที่ 12-16 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 
วันที่ 13-17 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  

 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาวทางบรษิัทฯ 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 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
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 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2 หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินนกสกูต 20 กโิล  คาประกันวนิาศภัยเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 
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]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 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

ปฏเิสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


