
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ลานสกี ฟจูิเท็น | วดัอาซากสุะ | หมูบ่า้นน า้ใส| หมูบ่า้นเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 
ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ| ชอ้ปป้ิงซินซิบยู่า | ไดเวอรซ์ตีิ ้| บฟุเฟ่ตข์าป ู| แช่ออนเซน 

 

 

  

TOKYO SKI ปีใหม่ เทีย่วเตม็ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563  

ราคาเพยีง 39,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนารติะ ) (XJ600/ 23.55-08.00+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบนินารติะ)-วดัอาซากซุะ-โตเกียวสกายทร—ีศนูยจ์ าลองแผน่ดินไหว-โอชิโนะฮกัไก -บฟุเฟ่ตข์าป-ูแช่ออนเซน 

วนัท่ี 3. ลานสกี ฟจิูเท็น-นั่งเรอืหงษ์ ลอ่งทะเลสาบยามานากะโกะ -โกเทมบะ เอาทเ์ลท็-โตเกียว-ชอ้ปป้ิงซินจกู ุ

วนัท่ี 4. ซิบยูา่-โอไดบะ-หา้งไดเวอรซ์ิตี-้อควาซิตี-้ หมูบ่า้นเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 5. โตเกียว (สนามบินนารติะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/09.15-14.05 น.) 

 



 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โตเกียว(สนามบนินาริตะ )  
(XJ600/ 23.55 – 08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ ์( XJ)   พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

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

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดอาซากุซะ-โตเกียวสกายทรี - ศูนย์จ าลอง
แผ่นดนิไหว-โอชโินะฮักไก -บุฟเฟ่ตข์าปู-แช่ออนเซน 

08.00 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้   [ส  าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งราง
ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ช่ือเสยีงของวดั มีรา้นขายของที่ระลกึมากมาย
ไม่วา่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แมก้ระทั่งองคจ์กัรพรรดิอ์งค์
ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกดว้ย 

 
 เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 

Skytree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก มีความสูง 634 เมตร สรา้งด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมอนัทนัสมยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีหอ้งจัด

ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัรคิเตอรต์่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

 โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึง่เป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิไดส้วยงามที่สดุอีกจุดหนึง่ ซึ่งไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเที่ยว



 
ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอยา่งมาก และท่ีน่ียงัมีบ่อน า้ศกัดิส์ทิธ์ิอนัแสนบริสทุธ์ิซึง่เกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟูจิ
ลงสูพ่ืน้เบือ้งลา่งผดุขึน้เป็นตาน า้และบ่อน า้ขนาดเลก็ใหญ่มากมาย ซึ่งใชเ้วลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึง่ชาวบา้นเช่ือกนัว่าถา้น า
น า้ในบอ่นีม้าดื่มนอกจากจะไดค้วามสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับรสิทุธ์ิ ยงัจะท าใหส้ขุภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกดว้ย ท่ีน่ี
ทา่นสามารถซือ้ของที่ระลกึจากรา้นคา้ที่ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับมือ้พิเศษที่มีขาปูยกัษใ์หท้่านได้ลิม้ลองรสชาติขาปูพร้อมน ้าจิม้รสเดด็ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแชอ่อนเซ็นจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น ภายในโรงแรม 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ  ลานสกี ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ 

กลบัไปอวดคนทางบา้น 
หากท่านตอ้งการเลน่ เลือ่นหิมะ **ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกี  เคร่ืองเล่นทุกชนิด ประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไมไ่ดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมทวัร ์ 
หรอืบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและ
เลอืกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได ้และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 



 
 

 
 น่ังเรือหงส ์[Swan Lake] ลอ่งทะเลสาบยามานาคะโกะ (Yamanakako) เป็นหนึง่ในหา้ทะเลสาบท่ีอยูร่อบภเูขาไฟฟจิู 

และมีขนาดใหญ่ที่สดุในจ านวนทัง้หา้แหง่ ชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาเทีย่วและพกัผอ่นกนัในบรเิวณนีเ้ป็นจ านวนมากเพราะวา่เป็นจดุ
ที่มองเห็นวิวภเูขาไฟฟจิูไดส้วยทีส่ดุอีกแหง่หนึง่ โดยมกัจะมีกิจกรรมกลางแจง้มากมายที่บรเิวณนี ้ไมว่า่จะเป็น ลอ่งเรอื ตก
ปลา และ แคมป์ป้ิง (การลอ่งเรอืขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
 แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึง่ในสาขาแบรนดเ์อาท์

เลท็ท่ีกระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสนิคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ 
ตา่งประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 ช้อปป้ิงชินจุกุ  แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่น

นิสตา้ เป็นแหลง่อพัเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจริญอนัดบัหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบนั ใหท้่านเลือกชมและซือ้สินคา้
มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟา้, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร,์ Notebook, นาฬิกา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอาง 
เช่นแบนรด ์ KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมายที่ราคาค่อนขา้งถกูกว่าเมืองไทยและรา้น100เยน 
(อยูต่กึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทกุอยา่งภายในรา้นจะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ท่ีขายสนิคา้ราคาถกูสารพดั
อยา่ง หรอืจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท้ี่รวมสนิคา้ เครือ่งใชเ้ครือ่งส  าอางค ์ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย 



 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 ซิบูย่า - โอไดบะ-ห้างไดเวอรซ์ิตี-้อควาซิตี-้ หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ยา่นชิบูยา่ (Shibuya) แหลง่ชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯตา่งๆและรา้นคา้อีกนบัพนั ซึง่มีหา้ง
ฯ SHIBUYA 109 ที่รวบรวมรา้นคา้แฟชั่นไวม้ากมายรวมทัง้มีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซื่อสตัยฮ์าจิ ที่เฝ้ารอคอย
เจา้นายหนา้สถานีชิบยูา่ ตราบจนวนัตายของมนั..และใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชอ้ปป้ิงไปกบัหา้งฯเปิดใหมเ่มื่อเมษายน 2012 นั่นคือ 
SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหมท่ี่สรา้งทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึง่อยูท่างตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบยูา่ เป็นอาคารสงู 34 ชัน้โดยมีรา้นคา้ กวา่ 200 จดุและรวมเอาแฟชั่นตา่งๆจากทกุมมุโลกมาไวท้ี่น่ี 

 
กลางวนั อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 



 
 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ 

ซึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และใหท้า่นถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จดุเดน่ของที่นี่อยูท่ี่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจาก
ทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บา้นเยอรมัน นีม้ีทัง้
เครือ่งเลน่แบบสวนสนกุแตไ่มห่วือหวามาก โซนประสบการณธ์รรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว ์รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนี ที่มีทุง่ดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทาน
กนัตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตืน่ตากับงานประดับไฟทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงของภมิูภาคคันโต ประเทศญีปุ่่น 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่า  ตามอัธยาศัย   
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที ่5 
โตเกียว(สนามบนินาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)  
(XJ601 09.15 – 14.05) 

เช้า น าท่านเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารเชา้และน ้าดื่มบนเคร่ือง 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
 
 
 

 



 
 

อัตราค่าบริการ : TOKYO SKI ปีใหม่เทีย่วเตม็ 5 วัน 3 คนื 
 โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 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 [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 



 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 



 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 



 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


