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ไฮไลท์ ทวัร ์ 

- น ัง่กระเช้าคาจคิาจ ิ ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบคาวากูจโิกะ 

- ชมการแสดงไฟสุดอลงัการ ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

- สนุกสนานกบัหมิะสขีาว ณ ลานสก ีฟูจ ิ

- สกัการะพระใหญไ่ดบุทส ึและ เจา้แมก่วนอมิทองค า วดัอาซากุสะ 

- ชมเมอืงเกา่คาวาโกเอะ  และ หอระฆงัประจ าเมอืง  

- เที่ยวชม หมูบ่า้นโอชิโนะฮคัไก  , ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว  

- ช้อปป้ิงจุใจชินจูกุ  , มติซุย เอาท์เล็ต  , ถา่ยรูปกบั กนัด ัม้ยูนคิอรน์ ตวัใหม ่

TOKYO SKI ILLUMINATION  6 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม เริม่ตน้ 38,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย 

 

JAPAN 
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Day 1 สนามบนิสุวรรณภุม ิ

 20.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร์ C สายการบนิไทย  เจา้หนา้ทีจ่ากบริษัท คอยใหก้ารตอ้นรับ 

  และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่  TG 682 

Day 2 

สนามบนิฮาเนดะ – น ัง่กระเช้าคาจคิาจ ิ– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคุจโิกะ – บอ่น า้ศกัดิส์ทิธิ์โอชิโนะฮกัไก 

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านขั ้นตอนการตรวจคนเขา้เม ืองและศุลกากร จากนั ้นน าท่าน น ั่ง

กระเช ้าคาจคิาจิ ม ีความสูง 400 เมตร เป็นกระเชา้ทีจ่ะพาทุกท่านขึน้ไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะ

จากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตั ้งอ ยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใชเ้วลาประ มาณ 15 -20 

นาท ีไฮไลทท์ีส่ าคัญคอืการถ่าย รูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอกีดว้ย จากนั ้น

น าท่าน ล่องเร ือทะเลสาบคาวาคูชโิกะ หนึ่งในทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ ยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิและเป็นสถานที่สวยตดิอันดับในการถ่ายภาพววิภูเขา

ไฟฟูจใิหท่้านไดเ้พลนิเพลนิกับวิวของธรรมชาติทีส่วยงาม 

 เที่ยง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ บ่อน ้าศกัดิ์สทิธ ิโ์อชโินะ ฮกัไก  ซ ึง่เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจไิดส้วยงามที่สุดอกีจุดหนึง่ ซ ึง่ไดรั้บความ

นยิมจากนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และที่น ี่ยังมบ่ีอน ้าศักด ิ์ ส ิทธ ิอ์ันแสนบริสุทธิ์ ซ ึ่งเก ิดจากหมิะบนยอดเขา

ละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พืน้เบือ้งล่างผุดขึน้เป็นตาน ้า และบ่อน ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึง่ใชเ้วลายาวนานถ ึง 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ – สนามบนิฮาเนดะ     

2 สนามบนิฮาเนดะ – นั่งกระเชา้คาจคิาจ ิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิ

โกะ - บ่อน ้าศักด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮักไก 

           SUN PLAZA HOTEL 

หรือเทยีบเท่า[♨] 

 

3 กจิกรรม ณ ลานสก ี– ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว – เมอืงโตเกยีว – 

 ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 
     Kichijoji Tokyu Rei 

หรือเทยีบเท่า 
 

4 เมอืงคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุทส ึ - พพิธิภัณฑร์าเมน 

มติซุย เอาทเ์ล็ต คซิาราสุ –หมู่บา้นเยอรมัน – โตเกยีว 
    Kichijoji Tokyu Rei 

หรือเทยีบเท่า 
 

5 เมอืงเก่าคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี –  

ไดเวอร์ซติ ี ้โอไดบะ (กันดัม้ ยูนคิอร์น) – สนามบนิฮาเนดะ 
     

 

6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ -กรุงเทพฯ     

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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3 - 4 ปี  ซ ึ่งชาวบา้นเชือ่กันว่าถา้น าน ้าในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะไดค้วามสดชืน่จากการลิ้มรสน ้าอันบริสุทธ ิ ์ยังจะท าให ้

สุขภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ ีท่่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีต่ั ้งอยู่ภายในบริเวณนีอ้ย่างส าราญใจ  

 ค า่  เดนิทางเขา้สู่ทีพั่ก SUN  PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรือเทยีบเท่า 

   รับประทานอาหารค ่า เมนูขาปูยกัษ ์ ณ โรงแรม จากนัน้ใหทุ้กท่านผ่อนคลายกับการแช่น ้าธรรมชาต ิ (Onsen) 

 

 

Day 3 

กจิกรรม ณ ลานสก ี– ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว – เมอืงโตเกยีว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสมัผสัความสนุกสนานกับ กจิกรรมหมิะ ณ ลานสก ีใหทุ้กท่านไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกับการสัมผัสเล่นหมิะและสนุกสนานกับการ “นั่งเล ือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ 

การณท์ีส่นุกไม่รูล้มื    

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่  ศูนย ์จ าลองแผน่ดนิไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในม ีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจาก

ทุกมุมโลก ม ีหอ้งจัดฉากการเก ิดแผ่นดนิไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถงึการ

เสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่ก ีดขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงส ินคา้

ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่นอกีดว้ย 

เที่ยง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

    บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิงชนิจูกุ ใหท่้านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงส ินคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครื่องเล่นเกมส ์หรือสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เส ือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เส ือ้ผา้แฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญีปุ่่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ ืน่ๆ 

     เย็น  อสิระอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพั่ก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอปุกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น รวมไปถึงชุดเล่นสกี แต่อย่างใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ เปล่ียนแปลงสถานท่ีเล่นสกี โดยรักษาสิทธิ์ของลูกค้าเป็นส าคัญ) 
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Day 4 

    เมอืงคามาคุระ – หลวงพอ่โตไดบุทส ึ– พพิธิภณัฑร์าเมน –มติซุย เอาท์เล็ต คซิาราซุ – หมูบ่า้นเยอรมนั 

    - โตเกยีว 

     เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เด ินทางไปที่ เมอืงคามาคุระ (Kamakura) เมอืงชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ปัจจุบันกลายเป็นเม ือง

เล็กๆที่ดงึดูดเหล่านักท่องเที่ยวใหแ้วะมาเยี่ยมเยียน อ ีกทั้งถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโต

แห่งฝ่ังตะวันออก”...จากนั ้น น าท่ านไปเขา้ชม  “หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโคโตคุอิน 

(Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั ้งอยู่กลางลานวัด (เป็นรอง 

หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจ ิเม ืองนารา)..คาดกันว่าสรา้งเสร็จในปี 1252 แล  ะก่อนนัน้เคยอยู่

ในอารามหลังใหญ่ แต่ทว่าไดถู้กคลืน่พายุไตฝุ่้นโหมกระหน ่าอยู่หลายครั้งในช่วงศตวรรษที่

14-15 จนกระท่ังมาอยู่กลางแจง้ตราบจนทุกวันนี้...จากนัน้ เขา้ไปที่เมอืงโยโกฮาม่า เขา้ชม พิพธิภณัฑร์าเมน (Ramen 

Museum Yokohama)..สถานที่รวมเรื่องราวทุกอย่างเก ีย่วกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัตคิวามเป็นมา ชนดิของราเมน ม ีการ

จัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรือนของชิตะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเก่าของโตเกยีวในยุคปี 1958 ซึ่งเป็น

เมอืงทีร่าเมนไดรั้บความนยิมอย่างรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยู่ 8 รา้นใหน้ักท่องเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กันดว้ย  

    เที่ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายใน พพิธิภณัฑร์าเมน 

    บา่ย น าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ มติซุย เอา้ทเ์ล็ต ปารค์ คซิาราซุ เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟช่ันอันทันสมัย    

                        แหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากท่ัวโลกประกอบดว้ยแบรนดด์ังถงึ 128 แบรนด ์เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้  

                       ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟช่ันหญิงชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณก์ฬีาและสนิคา้ท่ัวไป จากนัน้น าท่านสู่                   

  หมู่บา้นเยอรมนั แหง่เมอืงโตเกยีว เทศกาลแสดงไฟสุดอลังการดว้ยการประดับหลอดไฟกว่า 3 ลา้นดวง   

                        หลากหลายสทีีป่ระดับประดาอย่างสวยงามอยู่เต็มพืน้ที ่ ถอืเป็น 1 ใน 3 ของการประดับไฟทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในภมภิาค  

                        ตะวันออก จุดเด่นของทีน่ ีค่อื อุโมงคส์ายรุง้ สูงถงึ 70 เมตรและโชวแ์สงสเีสยีง 3D illumination ทีผ่สมผสานกัน   

                        อย่างลงตัว  

เย็น  อสิระอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพั่ก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

Day 5 

เมอืงเกา่คาวาโกเอะ – โตเกยีว - วดัอาซากุสะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ –  

สนามบนิฮาเนดะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                   

น าท่านเดนิทางสู่  เม ืองคาวาโกเอะ ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดไซตามะ เมอืงแหง่ปราสาทที่ส าคัญทางประวัต ิศาสตร์ของญี่ปุ่น 

ซ ึง่เป็นทีรู่จั้กในลักษณะการก่อสรา้งอาคารแบบทีเ่รียกว่า คุระซึคุร-ิรา้นคา้หรอือาคารโกดงัไม ้2 ช ัน้ท ีก่ าแพงก่อดว้ย

ดนิ  ถอืเป็นย่านการคา้เก่าแก่มาตัง้แต่สมัยเอโดะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรือนในสมัยก่อนเรียงรายตดิกัน ซ ึง่ไดรั้บการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีณ ปัจจุบันไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นร ้านอาหาร ร ้านขายสนิคา้ทีร่ ะลกึ และพิพธิภัณฑ ์ม ีหอระฆง้โทคโินะ
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คาเนะ สร ้างจากไมใ้ชเ้พื่อเต ือนเม ื่อเก ิดไฟไหม  ้ที่ถูกสร ้างแทนของเดิมเน ื่องจากโดนไฟไหมเ้ม ื่อปี 1892 อันเป็น

สัญลักษณ์ส าคัญของพื้นที่ ดว้ยลักษณะสิ่งก่อสร ้างและบรรยากาศโดยรอบท าใหท้ี่น ี่ได ้

สมญานามว่า “ เมอืงเอโดะนอ้ย ” ใหท่้านไดเ้พลดิเพลินกับการเดนิเทีย่วชม และเลอืกซื้อ

ของฝากพื้นเม ืองมากมาย  น าท่านเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ หร ือ วดัเซนโซจ ิ (Sensoji 

Temple) วัดทีว่่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดใ นกรุงโตเกยีว ซ ึ่งเคยเป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร
ใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอ ิมทองค า ที่ประดษิฐานในวิหารหลังใหญ่ 

(อยู่หลังฉากม่านกัน้)  และ ถ่ายภาพเป็นท ีร่ะลกึกบั “คาม ินารมิง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซึง่ม ีโคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ ือ่ ว่าเป็น 

“โคมไฟทีใ่หญ่ที่สุดในโลก” มคีวามสูงใหญ่ถ ึง 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังม ี “ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหล่งรวมสนิคา้ของ

ทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย   จากนัน้จะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป  กับ TOKYO SKY TREE  ที่บริเวณสะพานขา้มแม่น ้าสุมดิะ 

(ใกลวั้ดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเม ือ่  22 MAY 2012   ม ี

ความสูงที ่ 634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณทีสู่งทีสุ่ดในโลก   

 เที่ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  น าทุกท่านขา้ม สะพานเรนโบว ์ (Rainbow Bridge)  เพือ่ไป ยัง Diver City Tokyo Plaza  

  เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพล๊กซแ์หง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว  รวมไปถงึไฮไลทข์องทีน่ ี ่   หุ่นกนัด ัม้ตวัใหม่รุ่น 

  RX-0 ยูนคิอรน์  ทีไ่ดรั้บการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณเ์เลว้ ทีบ่ริเวณหนา้หา้งไดเวอร์ ซติ ี ้

  โตเกยีว พลาซา  และใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

 เย็น  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ 

  21.00 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสัมภาระ  

 

Day 6 

สนามบนิฮาเนดะ –  สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 661 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

********************************** 
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TOKYO SKI  WINTER   BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญพ่กั

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผู้ใหญ ่1 

ท่าน 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผู้ใหญ ่2 ท่าน 

พกัเดีย่วเพิม่ 

12-17 มกราคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

16-21 มกราคม 2561 38,991 38,991 37,991 7,900 

19-24 มกราคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

23-28 มกราคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

26-31 มกราคม 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

30 มกราคม-04 กุมภาพันธ ์2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

02-07 กุมภาพันธ ์ 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

09-14 กุมภาพันธ ์ 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

15-20 กุมภาพันธ ์ 2561 41,991 41,991 40,991 7,900 

23-28 กุมภาพันธ ์ 2561 40,991 40,991 39,991 7,900 

28 กุมภาพันธ-์05 มนีาคม 2561 41,991 41,991 40,991 7,900 

09-14 มนีาคม 2561 40,991 40,991 39,991 7,900 

13-18 มนีาคม 2561 40,991 40,991 39,991 7,900 

16-21 มนีาคม 2561 41,991 41,991 40,991 7,900 

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก์ 

ท่านละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ท่าน*** (เก็บทิปกอ่นการเดนิทาง ที่ สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 1. การเดนิทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเด ินทาง 

 2. ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟริมเดนิทางก่อนทุกครั้ง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 3. การช าระค่าบริการ 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

 3.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 
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4. การยกเลกิการเดนิทาง 

 4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 14-7 วันเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทัง้หมด 

 4.3 ยกเวน้กรุ๊ปท ีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าที่นั่งกับ

สาย การบินและค่ามัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ม ีการคืนเงินมดัจ า หร ือ ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่า

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.4 กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้  **  

**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่น ข ึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้  

ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดทั้ง้ส ิน้**  

 4.5 เม ือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้งตน้ 

- กรณท่ีานมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่นั่งจากชั ้นประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์ จะตอ้งด าเนนิ

ก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอร์สนามบิน 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  ใบละ

ไม่เกนิ 23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ] 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่ เตมิกับทางบริษัทได ้ **  

 - 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] 
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**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ15 **ถา้กรณทีางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่ในการขอวซี่า

ตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

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

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

 5. ค่าทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/์หวัหนา้ทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน/ทริป (เก็บทปิก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

 6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นให้กบัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์

เพือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยืนยันว่ามคีุณสมบัติ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องทีพั่กทางบริษัทจะจัดเตรียมใหก้ับลูก

ทัวร์ แต่ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอื งของญีปุ่่น** 

 1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

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

 3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างที่พ านักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คน รูจั้ก โรงแรม และอ ืน่ๆ) 

 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 และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

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 
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 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 ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ

มารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

 


