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TOKYO SKI หนาวนีท้ ่ ี ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2563
โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน | สัมผัสหิมะบนลานสกี | ขอพรเจ้ าแม่กวมอิมวัดอาซากุสะ
ดูงานประดับไฟหมูบ่ ้ านเยอรมัน | ช้ อปปิ ง้ ย่านชินจูกุ | วัดนาริตะ | ขาปูยกั ษ์ | ออนเซ็น
เริ่มต้ นเพียง

29,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XW102 /02.45-10.25)
วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริ ตะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปคูโ่ ตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ เอาท์เล็ท - บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ - แช่น ้าแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3. กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ - หมูบ่ ้ านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ)
วันที่ 4. โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้ า)
วันที่ 5. วัดนาริตะ - ถนนหน้ าวัดนาริ ตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริ ตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25)
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กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
วันที่ 1
(XW102 / 02.45-10.25)
23.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกสกู๊ต (XW)
พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับ พร้ อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

วันที่ 2

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ถ่ ายรู ปคู่โตเกียวสกายทรี - โกเทมบะ
เอาท์ เล็ท - บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ - แช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ

02.45 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW102 (บริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญมาก!!ไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก
เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรื อ วัดเซนโซจิ วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา ท่านยังจะ
ได้ เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริ เวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซื ้อ
เครื่ องรางของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึก
มากมายไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนชื
ุ่ ่นชอบ แม้ กระทัง่ องค์จกั รพรรดิ
องค์ปัจจุบนั ยังเคยเสด็จอีกด้ วย
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เดินสูร่ ิ มแม่น ้าสุมิดะ อิสระให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo
Sky tree) ที่เปิ ดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทาลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่าง
โจว ซึง่ มีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร
ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ เนม โกเทมบะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็ นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์ เล็ทที่
กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปนุ่ ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจกับสินค้ าหลากหลายแบรนด์ดงั ทังในประเทศ
้
และ ต่างประเทศ เช่น
MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั FUJI HOTEL หรื อเทียบเท่า
ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ปี นุ่
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยกั ษ์ สไตล์ ญ่ ปี ุ่ น พร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด

กิจกรรม ณ ลานสกี - กิจกรรมชงชา - โตเกียว - ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ - หมู่บ้านเยอรมัน
(ดูงานประดับไฟ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สัมผัส ลานสกี ให้ ทกุ ท่านได้ อิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ กลับไปอวดคนทางบ้ าน
หากท่านต้ องการเล่น เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์ , ชุดสาหรับเล่นสกีและเครื่ องเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000
เยน**
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเข้ าไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เป็ น Fuji Visitor Center
ซึง่ ท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื ้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟ
ฟูจิได้ สวยงามในช่วงฤดูหนาว
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สัมผัสวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของชาวญี่ปนุ่ นัน่ ก็คือ การชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปนนั
ุ่ น้ มีขนตอนมากมาย
ั้
เริ่ ม
ตังแต่
้ การชงชา การจับถ้ วยชา และการดื่มชา ทุกขันตอนนั
้
นล้
้ วนมีขนตอนที
ั้
่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็ นอย่างมาก
และท่านยังมีโอกาสได้ ลองชงชาด้ วยตัวท่านเองอีกด้ วย ซึง่ ก่อนกลับให้ ทา่ นอิสระเลือกซื ้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ช้ อปปิ ง้ ใจกลางมหานครโตเกียวอันเลือ่ ชื่ออย่าง ย่ านชินจูกุ สินค้ าหลากหลายที่เหมาะแก่ทกุ เพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็ นถนนช้ อปปิ ง้
ใต้ ดิน Subnade ห้ างสรรพสินค้ าชันน
้ าที่เรี ยงรายอยูร่ อบสถานีรถไฟใหญ่ชิจูกุ เช่น ห้ างอิเซตัน ห้ างมารุยอิ ห้ างทาคาชิมายะ ร้ าน
ขายอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์ชื่อดัง อย่าง Bic camera Yodobashi Labi ทังสิ
้ นค้ ามากมาย เกมส์ กันดัม้ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า
นาฬิกา ร้ านร้ อยเยน ทังสิ
้ นค้ าท้ อปแบรนด์ สินค้ ามือสอง และร้ านสะดวกซื ้อชันน
้ าอย่าง Donkihotei เป็ นต้ น
หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตังอยู
้ ่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริ เวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บ้านเยอรมัน นี ้มีทงเครื
ั ้ ่ อง
เล่น แบบสวนสนุก แต่ ไม่ ห วื อ หวามาก โซนประสบการณ์ ธ รรมชาติ เกม กี ฬ า และโซนสัม ผัสชี วิต สัต ว์ รวมไปถึ งมี กิ จ กรรม
workshop ต่างๆที่จาลองเอาบรรยากาศของท้ องทุ่งในเยอรมนี ที่มีทงุ่ ดอกไม้ ไว้ ให้ ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวน์ให้ ได้ เลือกทานกัน
ตามอัธยาศัย ไฮไลท์!!! ตื่นตากับงานประดับไฟที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปนุ่

ค่า
ที่พกั

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ German Village
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 4 โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมบัตรเข้ า)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้ า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ ตนู ญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่
สร้ างนอกประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า โดยสร้ างขึน้ ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ ทุน สร้ างกว่า 600 ล้ านบาท ให้ ท่า น
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สนุก สนานกับ เครื่ อ งเล่น นานาชนิ ด (ไม่จากัด จานวนการเล่น ) ผจญภัย ในดิ น แดนต่า งๆ ให้ ท่านเล่น เครื่ องเล่น ตัว ใหม่ จาก
ภาพยนตร์ การตูนเรื่ องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริ เบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean
เขย่าขวัญกับบ้ านผีสงิ ใน Haunted Mansion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์
สามมิติ The Invention of the Year ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานพร้ อมกับการจับจ่ายเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทังยั
้ ง
จะได้ สมั ผัสกับตัวการ์ ตนู เอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี ้เม้ าส์ มินนี่เม้ าส์ พร้ อมผองเพื่อนการ์ ตนู อีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื ้อ
ของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จึงไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า*

ที่พัก

นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5

วัดนาริ ตะ - ถนนหน้ าวัดนาริ ตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริ ตะ) กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
วัดนาริ ตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตร์ อนั เก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี (สมัยเฮอัน
ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคนั โตที่ได้ สร้ างขึ ้นอุทิศแด่ศาสนาพุทธให้ กบั เทพเจ้ าฟูดเู มียวโอะ วัดนี ้ถือ
ได้ ว่าเป็ นวัดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มากทางด้ านการขอพรเรื่ องความปลอดภัย แคล้ วคลาดจากภัยอันตรายและอุบตั ิเหตุต่างๆ รวมทังเรื
้ ่ อง
ความรัก หน้ าที่การงาน
นาท่านช้ อปปิ ง้ ถนนช้ อปปิ ้ งนาริ ตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยูบ่ ริ เวณหน้ าวัดนาริ ตะ ถนนที่เต็มไปด้ วยบรรยากาศญี่ปนย้
ุ่ อนยุค ทัง้
สองข้ างทางของถนนแห่งนี ้เต็มไปด้ วยตึกเก่าแบบดังเดิ
้ ม อาหารขึ ้นชื่อของที่นี่คือเนื ้อปลาไหลย่าง ข้ าวหน้ าปลาไหล ซึง่ แต่ละร้ าน
จะเลือกปลาไหลอย่างดี นามาแร่ นึง่ และย่างอย่างพิถีพิถนั นอกจากนีย้ งั มีของที่ระลึกอีกมากมายให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ อย่างจุใจ
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ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
ถึง สนามบินนาริ ตะ ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
13.55 น. นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW101 (บริการอาหารร้ อนบนเครื่อง)
18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

อัตราค่ าบริการ : TOKYO SKI หนาวนีท้ ่ ี ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินนกสกู๊ต
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 เด็กอายุไม่ เกิน 7
ปี (เสริมเตียง) ปี (ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 03-07 ม.ค. 63
31,900.31,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 08-12 ม.ค. 63
29,900.29,900.28,900.7,900.23,900.วันที่ 16-20 ม.ค. 63
29,900.29,900.28,900.7,900.23,900.วันที่ 23-27 ม.ค. 63
29,900.29,900.28,900.7,900.23,900.วันที่ 29 ม.ค.-02 ก.พ. 63
29,900.29,900.28,900.7,900.23,900.วันที่ 31 ม.ค.-04 ก.พ. 63
29,900.29,900.28,900.7,900.23,900.วันที่ 04-08 มี.ค. 63
31,900.31,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 06-10 มี.ค. 63
31,900.31,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 11-15 มี.ค. 63
31,900.31,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 12-16 มี.ค. 63
31,900.31,900.30,900.7,900.25,900.วันที่ 13-17 มี.ค. 63
31,900.31,900.30,900.7,900.25,900.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิน ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโดยสารจ านวน 10 ท่า นขึน้ ไป ถ้ า ผู้โดยสารไม่ ค รบจ านวน
ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปนุ่
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ า เมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่ น ขึน้ อยู่กับ การ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
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6.

7.
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** ในกรณี ท่ี ท่ า นจองห้ อ งพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ยง + 1 ที่ น อนเสริ ม ] แล้ ว ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2 ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน นกสกู๊ต 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ (ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ ท่ ี ป ระสงค์ จ ะพ านั ก ระยะสั น้ ในประเทศญี่ ปุ่ นไม่ เกิ น 15 **ถ้ า กรณี ทางรั ฐบาล
ญี่ ปุ่ นประกาศให้ ก ลั บ มาใช้ วีซ่ า ผู้ เดิน ทางจะต้ อ งเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม ในการขอวี ซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
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ขอสงวนสิทธิ์ การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนเที่ ยวบิน โดยมิ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้ งล่วงหน้ า ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
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เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

