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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ ลอ่งเรอืชมความงามของทะเลสาบคาวากจูโิกะ 

- ชมการแสดงไฟสดุอลงัการ ณ หมูบ่า้นเยอรมนั 

- สนกุสนานกบัหมิะสขีาว ณ ลานสก ีฟจู ิ

- สกัการะพระใหญ่ไดบทุส ึและ เจา้แมก่วนอมิทองค า วดัอาซากสุะ 

- ชมเมอืงเกา่คาวาโกเอะ  และ หอระฆงัประจ าเมอืง  

- เทีย่วชม หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไก  , ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว  

- ชอ้ปป้ิงจุใจชนิจูก ุ , มติซุย เอาทเ์ล็ต  , ถา่ยรูปกบั กนัด ัม้ยนูคิอรน์ ตวัใหม่ 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 

 

TOKYO SKI WINTER-TG 6 DAY 3 NIGHT 

เดนิทางเดอืนมกราคม-มนีาคม เร ิม่ตน้ 38,991 บาท 

โดยสารการบนิไทย 

 

JAPAN 

GT-HND TG01 



 

    

 

 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิฮาเนดะ     

2 สนามบนิฮาเนดะ – น่ังกระเชา้คาจคิาจ ิ– ล่องเรอืทะเลสาบคาวาคุจิ
โกะ - บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ์โอชโินะฮักไก 

         SUN PLAZA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า[♨] 
 

3 กจิกรรม ณ ลานสก ี– ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว – เมอืงโตเกยีว – 
 ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

   Kichijoji Tokyu Rei 
หรอืเทยีบเท่า 

 
4 เมอืงคามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ - พพิธิภัณฑร์าเมน 

มติซยุ เอาทเ์ล็ต คิซาราสุ –หมู่บา้นเยอรมัน – โตเกยีว 
   Kichijoji Tokyu Rei 

หรอืเทยีบเท่า 
 

5 เมอืงเก่าคาวาโกเอะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทร ี–  
ไดเวอรซ์ติี ้โอไดบะ (กันดัม้ ยูนิคอรน์) – สนามบนิฮาเนดะ 

    
 

6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ-กรุงเทพฯ     

 

Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 20.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย  เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ 

  และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

23.15 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 682 

Day 2 

สนามบนิฮาเนดะ – น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิ– ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคุจโิกะ – บอ่น า้ศกัดิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก 

06.55 น. เดินทางถงึ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่าน น ัง่

กระเช้าคาจคิาจ ิมีความสูง 400 เมตร เป็นกระเชา้ที่จะพาทุกท่านขึน้ไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบคาวากูจโิกะ

จากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 

นาที ไฮไลทท์ี่ส าคัญคือการถ่ายรูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอีกดว้ย จากนัน้

น าท่าน ล่องเรอืทะเลสาบคาวาคูชโิกะ หนึง่ในทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยู่รอบภูเขาไฟฟูจ ิและเป็นสถานทีส่วยตดิอันดับในการถ่ายภาพววิภูเขา

ไฟฟจูใิหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกับววิของธรรมชาตทิีส่วยงาม 

 เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ บอ่น า้ศกัดิส์ทิธ ิโ์อชโินะ ฮกัไก ซึง่เป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟจูไิดส้วยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ซึง่ไดร้ับความ

นยิมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยังมีบ่อน ้าศักดิ์ สิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซ ึง่เกิดจากหิมะบนยอดเขา

ละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟจูิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน ้า และบ่อน ้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซึง่ใชเ้วลายาวนานถึง 

3 - 4 ปี  ซึง่ชาวบา้นเชื่อกันว่าถา้น าน ้าในบ่อนี้มาดื่มนอกจากจะไดค้วามสดชื่นจากการลิ้มรสน ้าอันบริสุทธิ์ ยังจะท าให ้

สุขภาพแข็งแรง และจะมโีชคดอีกีดว้ย ทีน่ีท่่านสามารถซือ้ของทีร่ะลกึจากรา้นคา้ทีตั่ง้อยู่ภายในบรเิวณนีอ้ย่างส าราญใจ  

 ค ่า  เดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก SUN  PLAZA HOTEL YAMANAKAKO หรอืเทยีบเท่า 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 



 

    

   รับประทานอาหารค ่า เมนขูาปยูกัษ ์ ณ โรงแรม จากนัน้ใหทุ้กท่านผ่อนคลายกับการแช่น ้าธรรมชาต ิ(Onsen) 

 

 

Day 3 

กจิกรรม ณ ลานสก ี– ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว – เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสมัผสัความสนุกสนานกับ กจิกรรมหมิะ ณ ลานสก ีใหทุ้กท่านไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกับการสัมผัสเล่นหมิะและสนุกสนานกับการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ 

การณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื    

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจาก

ทุกมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการส่ันสะเทือนในระดับรคิเตอรต่์างๆกัน รวมไปถึงการ

เสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กดีขวางต่างๆ หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้

ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ นอกีดว้ย 

เทีย่ง           รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

    บา่ย น าท่านเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกูุ ใหท้่านอสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

     เย็น  อสิระอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

ราคานี ้ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสก ีชนิดอื่น รวมไปถงึชุดเล่นสก ีแต่อย่างใด และ หมิะจะมากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ

ในช่วงเวลานัน้ๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นสก ีโดยรักษาสิทธิ์ของลูกค้าเป็นส าคัญ) 



 

    

Day 4 

    เมอืงคามาคุระ – หลวงพอ่โตไดบทุส ึ– พพิธิภณัฑร์าเมน –มติซุย เอาทเ์ล็ต คซิาราซุ – หมูบ่า้นเยอรมนั 

    - โตเกยีว 

     เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางไปที่ เมอืงคามาคุระ (Kamakura) เมอืงชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ปัจจุบันกลายเป็นเมือง

เล็กๆที่ดงึดูดเหล่านักท่องเที่ยวใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน อีกทัง้ถูกขนานนามใหเ้ป็น “เกียวโต

แห่งฝ่ังตะวันออก”...จากนั ้น น าท่านไปเขา้ชม “หลวงพ่อโต” แห่ง วดัโคโตคุอ ิน 

(Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตร ตั ้งอยู่กลางลานวัด (เป็นรอง 

หลวงพ่อโต ทีวั่ดโทไดจิ เมอืงนารา)..คาดกันว่าสรา้งเสร็จในปี 1252 แล  ะก่อนนัน้เคยอยู่

ในอารามหลังใหญ่ แต่ทว่าไดถู้กคลืน่พายุไตฝุ้่ นโหมกระหน ่าอยู่หลายครัง้ในช่วงศตวรรษที่

14-15 จนกระทั่งมาอยู่กลางแจง้ตราบจนทุกวันนี.้..จากนัน้ เขา้ไปทีเ่มอืงโยโกฮาม่า เขา้ชม พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen 

Museum Yokohama)..สถานทีร่วมเรือ่งราวทุกอย่างเกีย่วกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัตคิวามเป็นมา ชนิดของราเมน มกีาร

จัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรอืนของชิตะมาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเก่าของโตเกยีวในยุคปี 1958 ซึง่เป็น

เมอืงทีร่าเมนไดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยู่ 8 รา้นใหนั้กท่องเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กันดว้ย  

    เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายใน พพิธิภณัฑร์าเมน 

    บา่ย น าท่านเดนิชอ้ปป้ิง ณ มติซุย เอา้ทเ์ล็ต ปารค์ คซิาราซุ เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ เป็นศูนยร์วมแฟชั่นอันทันสมัย    

                        แหล่งรวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังจากทั่วโลกประกอบดว้ยแบรนดดั์งถงึ 128 แบรนด ์เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้  

                       ส าหรับทุกคนตัง้แต่สนิคา้แฟชั่นหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีาและสนิคา้ทั่วไป จากนัน้น าท่านสู่                   

  หมูบ่า้นเยอรมนั แห่งเมอืงโตเกยีว เทศกาลแสดงไฟสุดอลังการดว้ยการประดับหลอดไฟกว่า 3 ลา้นดวง   

                        หลากหลายสทีีป่ระดับประดาอย่างสวยงามอยู่เต็มพืน้ที ่ถอืเป็น 1 ใน 3 ของการประดับไฟทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในภมภิาค  

                        ตะวันออก จุดเด่นของทีน่ีค่อื อุโมงคส์ายรุง้ สูงถงึ 70 เมตรและโชวแ์สงสเีสยีง 3D illumination ทีผ่สมผสานกัน   

                        อย่างลงตัว  

เย็น  อสิระอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

Day 5 

เมอืงเกา่คาวาโกเอะ – โตเกยีว - วดัอาซากสุะ – ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี– ไดเวอรซ์ติี ้โอไดบะ –  

สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                   

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงคาวาโกเอะ ตัง้อยู่ในเขตจังหวัดไซตามะ เมอืงแห่งปราสาทที่ส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องญี่ปุ่ น 

ซึง่เป็นทีรู่จ้ักในลักษณะการก่อสรา้งอาคารแบบทีเ่รยีกว่า คุระซคุึร-ิรา้นคา้หรอือาคารโกดงัไม ้2 ช ัน้ทีก่ าแพงกอ่ดว้ย

ดนิ  ถอืเป็นย่านการคา้เก่าแก่มาตัง้แต่สมัยเอโดะสองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนในสมัยก่อนเรยีงรายตดิกัน ซึง่ไดร้ับการ

อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ณ ปัจจุบันไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ที่ระลกึ และพพิธิภัณฑ์ มหีอระฆง้โทคโินะ

คาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พื่อเตือนเมื่อเกิดไฟไหม ้ที่ถูกสรา้งแทนของเดิมเนื่องจากโดนไฟไหมเ้มื่อปี 1892 อันเป็น

สัญลักษณ์ส าคัญของพืน้ที ่ดว้ยลักษณะสิง่ก่อสรา้งและบรรยากาศโดยรอบท าใหท้ีน่ีไ่ดส้มญานามว่า “ เมอืงเอโดะนอ้ย ” 



 

    

ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเดนิเที่ยวชม และเลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองมากมาย น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซากุสะ หรอื 

วดัเซนโซจ ิ (Sensoji Temple) วัดทีว่่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดใ นกรุงโตเกยีว ซึง่เคยเป็นวัด
ทีเ่หล่าโชกุนและซามูไรใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี  น าท่านนมัสการ องค์

เจา้แม่กวนอมิทองค า ทีป่ระดษิฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกัน้)  และ ถา่ยภาพ

เป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซึง่มีโคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น “โคม

ไฟทีใ่หญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังมี  “ถนนนากามเิสะ” ถนนรา้นคา้แหล่งรวมสนิคา้ของที่

ระลึกต่างๆ มากมาย   จากนัน้จะขอพาทุกท่านไปยืนถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE  ที่บรเิวณสะพานขา้มแม่น ้าสุมิดะ 

(ใกลวั้ดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมื่อ 22 MAY 2012   มี

ความสูงที ่634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณทีสู่งทีสุ่ดในโลก   

 เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  น าทุกท่านขา้ม สะพานเรนโบว ์(Rainbow Bridge)  เพือ่ไปยัง Diver City Tokyo Plaza  

  เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพล๊กซแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว  รวมไปถงึไฮไลทข์องทีน่ี ่  หุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่ 

  RX-0 ยูนคิอรน์  ทีไ่ดร้ับการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งไดเวอร ์ซติี ้

  โตเกยีว พลาซา  และใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย  

 เย็น  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ 

  21.00 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ท าการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสัมภาระ  

 

Day 6 

สนามบนิฮาเนดะ –  สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

TOKYO SKI  WINTER   BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

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 กุมภาพันธ์ 2561 39,991 39,991 38,991 7,900 

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

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

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

23-28 กุมภาพันธ์ 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 

16-20 มนีาคม 2561 41,991 41,991 40,991 7,900 

 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ต่อทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 3. การช าระค่าบรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

 3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

 4. การยกเลกิการเดนิทาง 

 4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60-30 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  



 

    

 4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 29-22 วันเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

 4.3 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับ

สาย การบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ม ีการคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่า

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  ** 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้  

ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิ้น** 

 4.5 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนิน

ก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน้  

 2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั 

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

 5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละ

ไม่เกนิ 23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ] 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่

ตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

 2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 



 

    

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

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

 6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์

เพือ่การท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคุีณสมบัติ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลูก

ทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

 1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

 2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

 3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิต่อไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

 4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

 1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

 2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

 3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

 4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, 

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 


