
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวนั|สมัผสัหิมะบนลานสกี |ขอพรเจ้าแม่กวมอิมวดัอาซากสุะ  

ดงูานประดบัไฟหมูบ้่านเยอรมนั|ช้อปปิงยา่นชินจกู|ุวดันาริตะ|ขาปยูกัษ์|ออนเซ็น 

 
 

 

 

  

TOKYO SKIหนาวนีทดีสินีย์แลนด์5 วัน3คืน 

เดินทาง มกราคม-มีนาคม2563 

เริมต้นเพียง29,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัที 2.โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วดัอาซากสุะ -ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี -โกเทมบะ เอาท์เลท็-บฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ -แช่นาํแร่ธรรมชาติ 

วนัที 3.กิจกรรม ณ ลานสกี-กิจกรรมชงชา -โตเกียว - ช้อปปิงชินจกูุ - หมู่บ้านเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัที 4. โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวนั (รวมบตัรเข้า) 

วนัที 5.วดันาริตะ-ถนนหน้าวดันาริตะซงั โอโมเตะซังโดะ -โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

 



 
 

วันที 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) -โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  

(XW102 /02.45-10.25) 
23.00น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน 3เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ ต 

(XW)พบเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -วัดอาซากุสะ -ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ 

เอาท์เล็ท - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - แช่นําแร่ธรรมชาติ 
02.45น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญีปุ่ น โดยสายการบินนกสกู๊ต เทียวบินทีXW102(บริการอาหารร้อนบนเครือง) 

10.25 น. เดินทางถงึ สนามบินนาริตะประเทศญีปุ่ น (เวลาท้องถินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก 

เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัทีเก่าแก่ทีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ท่านยังจะ

ได้เก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซือ

เครืองรางของขลงัได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิงทีมี ชือเสียงของวัด มีร้านขายของทีระลกึ

มากมายไม่ว่าจะเป็นเครืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมทีคนญีปุ่ นชืนชอบ แม้กระทังองค์จักรพรรดิ

องค์ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 
  

เดินสูริ่มแม่นาํสมิุดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยทีสงูทีสดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo 

Sky tree)ทีเปิดเมือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความสงูของหอกวางตุ้ ง ในมณฑลกว่าง

โจว ซงึมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ทีมีความสงู 553 เมตร 



 
 

 ช้อปปิงสินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet)เป็นหนึงในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทที

กระจายครอบคลมุประเทศญีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิงอย่างจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทงัในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 

MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

ทพัีก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ีพกั FUJI HOTELหรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่นําจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญีปุ่น 

คํา บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญีปุ่นพร้อมนําจมิรสเด็ด 

วันที 3 
กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว -ช้อปปิงชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน(ดู

งานประดับไฟ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 สมัผสั ลานสกี ให้ทกุท่านได้อิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบ้าน  

หากท่านต้องการเล่น เลือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดสําหรับเล่นสกีและเครืองเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 

เยน** 

หมายเหตุ:ในกรณีทีลานสกีเข้าไม่ได้เนืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center 

ซงึท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟจิูและเลอืกซือของทีระลกึเกียวกบัภูเขาไฟฟจิูได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟ

ฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 

 สมัผสัวฒันธรรมดงัเดิมของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การชงชาญีปุ่น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนนั มีขนัตอนมากมาย เริม

ตงัแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดืมชา ทุกขนัตอนนนัล้วนมีขนัตอนทีมีรายละเอียดทีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก 

และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซงึก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลอืกซือของทีฝากของทีระลกึตามอธัยาศยั 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ช้อปปิงใจกลางมหานครโตเกียวอนัเลอืชืออย่าง ย่านชินจกูุ สนิค้าหลากหลายทีเหมาะแก่ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นถนนช้อปปิง

ใต้ดิน Subnadeห้างสรรพสนิค้าชนันําทีเรียงรายอยู่รอบสถานีรถไฟใหญ่ชิจูกุ เช่น ห้างอิเซตัน ห้างมารุยอิ ห้างทาคาชิมายะ ร้าน



 
 

ขายอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ชือดัง อย่าง Bic camera YodobashiLabiทงัสินค้ามากมาย เกมส์ กันดมั เสอืผ้า กระเป๋า รองเท้า 

นาฬิกา ร้านร้อยเยน ทงัสนิค้าท้อปแบรนด์ สนิค้ามือสอง และร้านสะดวกซือชนันําอย่าง Donkihoteiเป็นต้น 

 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village)ตงัอยู่ในจงัหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ทีหมู่บ้านเยอรมัน นีมีทงัเครืองเล่น

แบบสวนสนกุแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผัสชีวิตสตัว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม workshop 

ต่างๆทีจําลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ทีมีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทานกันตาม

อธัยาศยั ไฮไลท์!!! ตืนตากบังานประดบัไฟทีสวยทีสดุแห่งหนงึของภูมิภาคคนัโต ประเทศญีปุ่ น 

 
คํา อิสระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัยณ German Village 

ทพัีก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ีพกัMARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITAหรือเทียบเท่า 

วันที 4 โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่โตเกียวดิสนีย์แลนด์(รวมบัตรเข้า)โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญีปุ่ นซึงเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที

สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึนในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่าน

สนุกสนานกับเครืองเล่นนานาชนิด (ไม่จํากัดจํานวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครืองเล่นตัวใหม่จาก

ภาพยนตร์การตนูเรืองดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean 

เขย่าขวญักบับ้านผีสงิใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์

สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลอืกซือสินค้าทีระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทงัยัง

จะได้สมัผสักบัตวัการ์ตนูเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเม้าส์ มินนีเม้าส์ พร้อมผองเพือนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ

ของทีระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์ 

* เพือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํา* 



 
 

 
ทพัีก นําท่านเดินทางเข้าสูท่ีพกัโรงแรมMARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITAหรือเทียบเท่า 

วันที 5 
วัดนาริตะ- ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (NaritasanShinshoji Temple)มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน 

ช่วงปลายศตวรรษที 8) ซงึเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคันโตทีได้สร้างขนึอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัดนีถือ

ได้ว่าเป็นวัดทีศักดิสิทธิมากทางด้านการขอพรเรืองความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ รวมทังเรือง

ความรัก หน้าทีการงาน 

 นําท่านช้อปปิง ถนนช้อปปิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ทีอยู่บริเวณหน้าวดันาริตะ ถนนทีเต็มไปด้วยบรรยากาศญีปุ่ นย้อนยุค ทงั

สองข้างทางของถนนแห่งนเีต็มไปด้วยตกึเก่าแบบดงัเดิม อาหารขนึชือของทีนีคือเนอืปลาไหลย่าง ข้าวหน้าปลาไหล ซึงแต่ละร้าน

จะเลอืกปลาไหลอย่างดี นํามาแร่ นงึและย่างอย่างพิถีพิถนั นอกจากนยีงัมีของทีระลกึอีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิงอย่างจใุจ 

 ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

 ถงึ สนามบินนาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. นําท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ตเทียวบินทีXW101(บริการอาหารร้อนบนเครือง) 

18.25 น. เดินทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

** หากท่านทต้ีองออกตวัภายใน (เครืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าททีุกครังก่อนทําการ 

ออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

อัตราค่าบริการ : TOKYO SKIหนาวนีที ดิสนีย์แลนด์5 วัน3คืน 

โดยสายการบินนกสกู๊ต 



 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถนิและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ทีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

เงอืนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 

ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดยีว 

ท่านละ 
ไม่รวมตวั 
ท่านละ 

วนัที 03-07 ม.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัที 08-12 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัที 16-20 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัที 23-27 ม.ค. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัที 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัที 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900.- 

วนัที 04-08 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัที 06-10 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัที 11-15 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัที 12-16 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

วนัที 13-17 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 30,900.- 7,900.- 25,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ7,900 บาท ราคานีรวมรายการทัวร์ ตัวเครืองบิน 

ไม่มีราคาเดก็ เนืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 
 
2.  ในกรณีทีลกูค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง มิฉะนนัทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน 

3.  การชําระคา่บริการ 

 3.1 กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 15,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นทีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทงัหมด 

4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 

4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บคา่ใช้จ่ายทงัหมด 

4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ

บินมีการการันตีมดัจําทีนงักบัสายการบินและคา่มดัจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 

FLIGHTจะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทงักรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศทีระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสิน 

 **สําคญั!! บริษัททําธรุกิจเพือการท่องเทียวเท่านนั ไม่สนับสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่ น

โดยผิดกฎหมายและในขนัตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านนั ลกูค้าทกุท่านต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทังสิน** 

4.6 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่

เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทงัสิน 
 

อัตราค่าบริการนีรวม 
1.  คา่ตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลียนระดบัชนัทีนังจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพือ

อพัเกรดต้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านนั  

2.  คา่ทีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่

สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 

แยก 2 ห้องคือ 1TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 

4.  เจ้าหน้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

5.  คา่นําหนกัสมัภาระรวมในตวัเครืองบินนกสกู๊ต20 กิโล คา่ประกนัวินาศภยัเครืองบินตามเงือนไขของ

แตล่ะสายการบินทีมีการเรียกเก็บ 



 
 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเรืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 

เพิมเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบียประกนัเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบียประกนัเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต3ุ ล้านบาท] 

**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัทีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม 7% และหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนีไม่รวม 
1.  คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพาํนักระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่น

ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพมิในการขอวีซ่าตามทีสถานทูต

กําหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า

โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตวัเครืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 

 

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธิการเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนั

เดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสญูหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน

เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 



 
 

6.  เมือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทงัหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทงัหมด 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัรา

แลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กับคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ทีประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญีปุ่ นไม่

เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงคเ์พือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธรุกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ

เอกสารในขนัตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญีปุ่ น 

**เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตวัเครืองบินและเอกสารเรืองทีพกั

ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่งันีขนึอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญีปุ่ น** 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น  

2. สิงทียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีอาจเกิดขนึระหวา่งทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น  

  (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ทีติดตอ่ได้ระหวา่งทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอืนๆ) 

 

กําหนดการเดินทางระหว่างทีพาํนักในประเทศญีปุ่น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญีปุ่น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกส์ทียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิ

เพือการพํานกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ทีไมมี่ประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิทีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


