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ไฮไลท์ ทวัร ์ 

- สกัการะวดัดงั อาซากุสะ พรอ้มเดนิเลน่ถนนนากามเิสะ 

- ผ่านชมทะเลสาบอาชิ แวะชิมไขด่ าที่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ

- ภูเขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] หรอืลานสก ี

- สมัผสัประสบการณ์แผ่นดนิไหวจ าลอง ณ ฟูจโินะเอค ิ

- ช้อปป้ิงจุใจ ย่านชินจูกุ / โกเท็มบะ เอาท์เล็ท 

- ลิม้รสเมนูขาปู + ออนเซน 

- ฟรอีสิระ 1 วนัเต็ม!!! 

 

 

 

TOKYO WINTER CHILL 5 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนธนัวาคม 60 ราคาเริม่ตน้ 19,991 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

JAPAN 

GT –NRT XJ35 
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Day 1  สนามบนิดอนเมอืง 

 20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์ 4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ เทีย่วบนิที ่  XJ 600 

 

Day 2 

สนามบนินารติะ – โตเกยีว – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ผ่านชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดาน ิ 

โกเท็มบะ เอาท์เล็ท-อาบน า้แร ่

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ น าท่าน ผา่นชมทะเลสาบอาช ิ กับเรือแฟนตาซโีจรสลัด 

ชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญีปุ่่น ซ ึง่ไดก้่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้ัมผัสกับทัศนยีภาพที่

สวยงามดั่งภาพวาดสะทอ้นลงสู่ทะเลสาบ จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดาน ิ ทียั่งครุกรุ่นดว้ยควันจาก

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินาริตะ     

2 
สนามบนินาริตะ-โตเกยีว-อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่-ผ่านชมทะเลสาบ

อาช-ิหบุเขาโอวาคุดาน-ิโกเท็มบะ เอาทเ์ล็ท-อาบน ้าแร่ 

 

    

KASUGAI HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

 

3 
ภูเขาไฟฟูจ ิ ชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว-

เมอืงโตเกยีว-วัดอาซากุสะ-ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ      

NARITA HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

 

4 อสิระเต็มวัน หรือ เลอืกซือ้ทัวร์โตเกยีวดสินยี์แลนด ์     

NARITA HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

 

5 สนามบนินาริตะ-กรุงเทพฯ 
  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

เครือ่งแอร์บสั A330-300 

ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น ้าหนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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บ่อก ามะถันเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซึง่สามารถตม้ไข่ใหสุ้กได ้ โดยชาวญีปุ่่นมคีวามเชือ่ว่าหากได ้

ทานไข่ด าหนึง่ฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยืนยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  

   เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ โกเทมบะพรเีม ีย่มเอา้ทเ์ลท ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดับโลกมาไวด้ว้ยกันบนหบุเขาริม Tomei 

Expressway ทีเ่ชือ่มระหว่าง ภูเขาไฟฟูจ-ิอุทยานแหง่ชาตฮิาโกน่กับมหานครโตเกยีว ใหท่้านไดอ้สิระกับการเลอืก

ซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีไ่ดร้วบรวมกว่า 165 แบรนดด์ังไม่ว่าจะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo 

Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ 

Kid Blue และ Triumph หมวดสนิคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard Ginori เป็น

ตน้ นอกจากนียั้งมหีมวดสนิคา้อ ืน่ๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เส ือ้ผา้เด็ก ซ ึง่ของทุกชิน้เป็นของแท ้ และราคาถูกกว่าใน

หา้งสรรพสนิคา้ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงของคนญีปุ่่นโดยเฉพาะ   

ค า่ เดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั KASUGAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ ีปุ่่น 

 

Day 3 

ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] [กรุป๊ 8,13,14 ธ.ค. 60] / กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี 

[กรุป๊ 20,21ธ.ค. 60] – ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว–โตเกยีว – วดัอาซากุสะ– ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  [กรุ๊ป 08,13,14,15 ธ.ค. 60] น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิ ทีม่คีวามสูงเหนอืจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร 

ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็น

สัญลักษณห์นึง่ของประเทศญีปุ่่น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วต่างชาติทีม่าเยือนญีปุ่่นตลอดทุกฤดูกาล  

น าทา่นขึน้สู่ช ัน้ท ี ่ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ทีทุ่กท่านจะไดเ้หน็ถงึความสวยงามของตัวภูเขา

และววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้ และเลอืก

ซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซ ึง่เป็นสัญลักษณรู์ปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

[กรุ๊ป 20,21 ธ.ค. 60] น าท่านเดนิทาง สมัผสัความสนุกสนานกับ กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหทุ้ก

ท่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกับการสัมผัสเล่นหมิะและสนุกสนานกับการ “นั่งเล ือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ การณท์ีส่นุกไม่

รูล้มื** ไม่รวมอตัราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรบัเล่นสก ี และ เคร ือ่งเล่นทกุชนดิ ** 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟ

จากทุกมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทอืนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไป

ถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนช ้

อปป้ิงสนิคา้ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่นอกีดว้ย 

   เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย วดัอาซากุซะ วัดทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว น าท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า 

นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่ ีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยัง

สามารถเลอืกซือ้เครื่องรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจูกุ ใหท่้านอสิระและ

เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์ หรือ
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สนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เส ือ้ผา้ แบรนดเ์นม เส ือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดัง

ของญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ ืน่ๆ 

 เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพั่ก NARITA HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

Day 4 

อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยี์แลนด ์

 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหร ือ ซื้อทวัร ์เสร ิมโตเก ียวดิสน ีย ์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผูใ้หญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึง่เต็มไปดว้ย

เสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการก่อสร ้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บ

สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมันส ์เหมอืนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญ

กับ HAUNTED MANSION บา้นผีส ิง, ตื่นเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, 

เที่ยวบา้นหม ีพูห,์ ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการ

กับการ์ตูนทีท่่านชื่นชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัท่านท ีเ่ลือกท ีจ่ะอิสระในเมอืงโตเกยีว  ท่านสามารถสอบถาม

ขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคุเทศก ์เพื่อความสะดวกในการเดนิทาง หรือชอ้ปป้ิงในย่านการคา้อันทันสมัยของมหานคร

โตเกยีวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งชอ้บป้ิงชือ่ดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะไดพ้บกับการแต่งตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ ์แหวกแนว ตาม

สไตลวั์ย รุ่นญีปุ่่นเพลดิเพลินกับการชอ้บป้ิงกับรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อสิระช ้

อปป้ิงต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัย รุ่นชื่อดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ ื่นตาตืน่ใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของย่านนั ้น 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอย่างเต็มท ีจ่งึไม่มบีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค ่า * 

 เย็น  เดนิทางเขา้สู่ท ีพั่ก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 

Day 5 

สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ 

09.15 น. ออกออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์ เทีย่วบนิที ่XJ 601 

** รบัประทานอาหารเชา้บนเคร ือ่ง ** 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

********************************** 
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TOKYO WINTER CHILL  BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

07-11 ธันวาคม 2560 20,991 20,991 19,991 5,900 

08-12 ธันวาคม 2560 20,991 20,991 19,991 5,900 

13-17 ธันวาคม 2560 19,991 19,991 18,991 5,900 

14-18 ธันวาคม 2560 19,991 19,991 18,991 5,900 

20-24 ธันวาคม 2560 29,991 29,991 28,991 5,900 

21-25 ธันวาคม 2560 29,991 29,991 28,991 5,900 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก ์

ท่านละ 3,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** (เก็บทิปกอ่นการเดนิทาง ที่ สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเด ินทาง 

2. ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟริมเดนิทางก่อนทุกครั้ง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระค่าบรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 14-7 วันเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 
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4.3 ยกเวน้กรุ๊ปท ีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสาย 

การบนิและค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่า

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศท ีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้  ** 

            **ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านั ้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ  

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่น ข ึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้  

     ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดทั้้งส ิน้**  

           

4.5 เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 

- กรณท่ีานมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่นั่งจากชั ้นประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์ จะตอ้ง

ด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าที่เคาน ์เตอร์สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

2. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณีท ีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ท ีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารห้องพกั             

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์ขา้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [แอร์เอเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอร์ไลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ] 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่ เตมิกับทางบริษั ทได ้ **  

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ15 **ถา้กรณทีางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่ในการขอวซี่าตามที่

สถานทูตก าหนด) 
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2. ค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์  

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

5. ค่าทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/์หวัหนา้ทัวร์ ท่านละ 3,000 เยน  ต่อท่าน/ทริป (เก็บทปิก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการ

ยืนยันว่ามคีุณสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องทีพั่กทางบริษัทจะจัดเตรียมใหก้ับ

ลูกทัวร์ แต่ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่น**  

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส ิง่ทีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วีซา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางในกรณทีีม่ ีผูร่้วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน ือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,  

ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเน ือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เม ือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดว้ย 
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บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

 


