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โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ตม็วนั | สมัผสัหิมะบนลานสกี | ขอพรเจา้แม่กวมอิมวดัอาซากสุะ  
ดงูานประดบัไฟหมู่บา้นเยอรมนั | ชอ้ปป้ิงย่านชินจกู ุ| วดันารติะ | ขาปยูกัษ ์| ออนเซน็ 

  
 

 

 

  

TOKYO SKI หนาวนีท้ี ่ดสินียแ์ลนด ์5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง มกราคม - มีนาคม 2563  

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง   29,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนารติะ) (XW102 /02.45-10.25) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) - วดัอาซากสุะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอาทเ์ล็ท - บฟุเฟตข์าปยูกัษ์ - แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 3.  กิจกรรม ณ ลานสกี - กจิกรรมชงชา - โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ- หมู่บา้นเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 
วนัท่ี 4.  โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมบตัรเขา้) 
วนัท่ี 5. วดันารติะ - ถนนหนา้วดันารติะซงั โอโมเตะซงัโดะ - โตเกียว (สนามบินนารติะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 



 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(XW102 / 02.45-10.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินนกสกู๊ต (XW) 
พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ 
เอาทเ์ล็ท - บุฟเฟตข์าปูยักษ ์- แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW102  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะ
ไดเ้ก็บภาพประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วดั และยงัสามารถเลือกซือ้
เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของที่ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นชื่นชอบ แมก้ระทั่งองคจ์กัรพรรดิ
องคปั์จจบุนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย 

 

  

เดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 

Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่าง
โจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 



 

 

 
 

 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทที่
กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจใุจกบัสินคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 
MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่ น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 

 

  

วันที ่3 
กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้อปป้ิงชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน
(ดูงานประดับไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 สมัผสั ลานสกี ใหท้กุท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  
หากท่านตอ้งการเล่น เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรบัเล่นสกีและเครื่องเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 
เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center 

ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูิและเลือกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได ้และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟ
ฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 



 

 

 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริ่ม
ตัง้แต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก 
และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ชอ้ปป้ิงใจกลางมหานครโตเกียวอนัเล่ือชื่ออย่าง ย่านชินจูกุ สินคา้หลากหลายที่เหมาะแก่ทกุเพศทกุวยัไม่ว่าจะเป็นถนนชอ้ปป้ิง
ใตด้ิน Subnade หา้งสรรพสินคา้ชัน้น าที่เรียงรายอยู่รอบสถานีรถไฟใหญ่ชิจูก ุเช่น หา้งอิเซตนั หา้งมารุยอิ หา้งทาคาชิมายะ รา้น
ขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกสช์ื่อดงั อย่าง Bic camera Yodobashi Labi ทัง้สินคา้มากมาย เกมส ์กันดัม้ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ 
นาฬิกา รา้นรอ้ยเยน ทัง้สินคา้ทอ้ปแบรนด ์สินคา้มือสอง และรา้นสะดวกซือ้ชัน้น าอย่าง Donkihotei เป็นตน้ 

 

 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บา้นเยอรมัน นีม้ีทัง้เครื่อง
เล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว ์รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ต่างๆที่จ  าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไมไ้วใ้ห้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลือกทานกัน
ตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตื่นตากบังานประดบัไฟท่ีสวยที่สดุแห่งหน่ึงของภมูิภาคคนัโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 

 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ German Village 

ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 โตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(รวมบัตรเข้า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการต์นูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่งแรกที่
สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสรา้งกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน
สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตรก์ารตนูเรื่องดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean 

เขย่าขวญักบับา้นผีสิงใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารกัของตุก๊ตาเดก็นานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์
สามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นกุสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลือกซือ้สินคา้ที่ระลึกน่ารกัในดิสนียแ์ลนดอ์ีกทัง้ยงั
จะไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดิสนีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินนี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์นูอีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้
ของที่ระลกึน่ารกัในดิสนียแ์ลนด ์

* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
 

 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม  HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
วัดนาริตะ - ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตรอ์นัเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน 
ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ไดส้รา้งขึน้อุทิศแด่ศาสนาพุทธใหก้ับเทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ วดันีถื้อ
ไดว้่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางดา้นการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคลว้คลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ รวมทัง้เร่ือง
ความรกั หนา้ที่การงาน 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยู่บรเิวณหนา้วดันารติะ ถนนที่เต็มไปดว้ยบรรยากาศญ่ีปุ่ นยอ้นยคุ ทัง้
สองขา้งทางของถนนแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยตกึเก่าแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ชื่อของที่นี่คือเนือ้ปลาไหลย่าง ขา้วหนา้ปลาไหล ซึ่งแต่ละรา้น
จะเลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร่ นึ่งและย่างอย่างพิถีพิถัน นอกจากนี ้ยังมีของที่ระลึกอีกมากมายให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใ



 

 

 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

 ถึง สนามบินนารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW101  (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์
เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 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 ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั
จ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า 
หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไว้
ในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมาย
และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุก
ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 



 

 

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้องคือ 1 TWN + 1SGL 

และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่ มเติมกบัทาง
บรษิัทได ้**  
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่
ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า 
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามทีส่ถานทูตก าหนด) 



 

 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 

 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 

**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 

ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติัเพื่อการพ านกัระยะ

สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 



 

 

 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


