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สายการบินไทย (TG 676 / TG 683) 
สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของญี่ปุ่นในฤดูหนาว พร้อมสนุกกับสกี 

อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่นแบบไม่อั้น และล้ิมลองเมนูบุฟเฟ่มากมาย และอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ 
 

 
กรุงเทพฯ – นาริตะ –โอไดบะ – สะพานเรนโบว์ – หุ่นยนต์กันดั้มยักษ์ (ถา่ยภาพ) – ลานสกฟีูจิ – โอชิโนะ ฮักไก 

โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) 
โตเกียว – วัดอาซะกซุ่า – โตเกียว สกาย ทรี (ถา่ยภาพ) –ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ  

สวนสนกุโตเกียวดสินีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท) – นาริตะ – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 
 

พร้อมรับปลั๊กสาํหรับใช้ในญี่ปุ่น / กระเปา๋ล้อลาก / WIFI ON BUS 
 

กําหนดการเดินทาง  2558  มีนาคม 4-8**     

05.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 1-3
เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระใน
การเดินทาง 

08.00 น.  เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 676  
15.50 น. ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญีปุ่่น จากนั้นนาํท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า อสิระตามอัธยาศัย 
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนาริตะ การ์เด้น หรอืระดับเทียบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําท่านสู ่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งช่ือดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งต้ังอยู่ริมอ่าวโตเกียวสถานที่ออกเดท

ของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า ‚โรแมนติคที่สุด‛ ของโตเกียว       

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ – นาริตะ อาหาร - / - / - 

วันที่สอง โอไดบะ – สะพานเรนโบว์ – หุ่นยนต์กันดั้มยกัษ์ (ถ่ายภาพ)  
ลานสกีฟูจิ – โอชิโนะ ฮักไก - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เลท็ 

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 



 
 

GG_GOAL JAPAN SAVE TOKYO SKI HITZ 5N 4N_TG         2 

 นําท่านสู ่ สะพานเรนโบว์ ญี่ปุน่ ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวโดยมี หอคอยโตเกียวญี่ปุน่ 
สัญลักษณ์ของเมอืงต้ังตระหง่านอยู่ รวมทั้ง เทพีสันติภาพ เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอา่วโตเกียว 
ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย      

 นําท่านชม หุ่นยนต์กันดั้มยกัษ์ (GUNDAM FRONT TOKYO)  ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ ‚DiverCity 
Tokyo Plaza‛ แห่งนี้เลยก็ว่าได้ ‚GUNDAM Front Tokyo‛ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่
ที่จะบอกผ่านความย่ิงใหญ่ของกันดัม้ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ไดก้็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ 
GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้าง
ความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มคีวามสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้และในช่วงค่ําๆ
ก็จะมีการเปิดไฟประดับให้กับเจ้าหุ่นยักษ์นี้ด้วยสําหรับ GUNDAM FRONT TOKYOนั้นนับว่าเป็น 
Theme Park แห่งแรกที่ทําให้เหล่าแฟน ๆ ของ GUNDAM สามารถสัมผัส และเข้าถึง GUNDAM 
WORLDได้อย่างที่ไม่เคยมีมากอ่น (หมายเหตุ ไม่รวมค่าเข้าชม GUNDAM FRONT ) 
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ลานสกฟีูจิเทน (พิเศษสําหรับทุกท่าน...ใหท้่านสนุกกับนั่งเลื่อนกระดาน...ฟรี                      
***หมายเหตุ  อุปกรณ์เครื่องเล่นทุกชนิดอืน่ๆ ไม่รวมอยูใ่นรายการค่าทวัร์ ..หากทา่นสนใจกรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์ค่ะ***) ลานสกีที่มีช่ือเสียงแห่งนี้อยู่บริเวณใกล้กับ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่
สนิทและเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่าย
เป็นที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ถอืได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นําท่านสมัผัสกับ
ความหนาวเย็นท่ามกลางหิมะที่ท่านจะได้สนุกสดุมันกับหิมะอันขาวโพลน สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ 
ให้ท่านสนุกกับกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สกี นั่งเลื่อนกระดาน โรยตัวจากสลิง ถ่ายรูป
กับตุ๊กตาหิมะ  ที่นี่ท่านสามารถเก็บภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิจากด้านลา่งได้ด้วย    

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนําท่านสู ่ โอชิโนะ ฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นที่ได้รับ

ความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และทีน่ี่ยังมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธ์ิอนัแสนบริสุทธ์ิซึ่งเกิด
จากน้ําฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเขา้มาภายในและสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้เวลา
ยาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งน้ําในบ่อนี้ชาวบ้านเช่ือกันว่าถ้านํามาดื่มนอกจาก จะได้ความสดช่ืนจากการลิ้มรส
น้ําอันบริสุทธ์ิ ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วยที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจาก
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสําราญ     
จากนั้นนําท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้า

นําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นท่ีดังไปท่ัวโลก กับเอ้าท์เลทที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับ
สินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า น้ําหอม และอีกมากมาย หลากหลายแบ
รนด์ดัง และพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, 
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Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมย่ีห้อดังได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, 
Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, 
Longines ฯลฯรองเท้าแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ 

 นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมคาซุไก วิว หรือระดับเทียบเท่า 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนําท่านเดินทางเพื่อเย่ียมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ท่านสามารถเห็นความ

งดงามของภูเขาไฟฟูจิได้หากท้องฟ้าสดใส   ให้ท่าน ล่องเรอืโจรสลัดทะเลสาบอาชิ  ลอ่งเรือโจรสลัด   
ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิที่ตระหง่านท่ามกลางภูเขา
รายล้อมตัดกับพื้นน้ําในทะเลสาบระหว่างที่เรือแล่นไป สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างงดงามงาม 
ที่นี่ในอีกมมุหนึ่งของความงาม ท่านสามารถสัมผัสถึงทัศนียภาพที่ดุจดังภาพวาด สะท้อนลงสู่เบื้องน้ําลึก 
บนเรือท่านสามารถถา่ยรูปเป็นที่ระลึกกับโจรสลัดได้ด้วย 

  นําท่าน นั่งกระเช้า เพื่อเข้าสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ําแร่กํามะถนั เป็นบ่อน้ําแร่ที่สามารถต้มไข่ให้
สุกได้ด้วยความร้อนถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส เช่ือกันว่าหากได้ทานไข่ดํา 1 ฟอง ทําให้อายุยืนขึ้น 7 ปี     

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกยีว เมืองหลวงปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และ

วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว      
 จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่มีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียวมี

ลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าช้ันนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู      
มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลม ทําหน้าที่เป็น        
ทวารบาล อยู่สองข้างประตูจากประตูช้ันนอกสูป่ระตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 
เมตร เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพ้ืนเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด   ดาบซามุไร 
ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญีปุ่่นทุกชนิด ขนมญี่ปุน่ ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อ
ผ่านประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานดา้นหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ข้างกระถางมีที่
ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชําระร่างกายให้ บริสุทธ์ิก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวัก
ควันธูปเข้าหาตัวด้วยเช่ือว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า  จากนั้นก็มุ่ง

วันที่สาม วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรอืโจรสลัดทะเลสาบอาช ิ
หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) - โตเกียว – วัดอาซะกซุ่า  

โตเกียว สกาย ทรี (ถา่ยภาพ) –ช้อปปิ้งชินจูก ุ

อาหาร เช้า / เที่ยง / - 
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หน้าสู่อารามหลักที่โออ่่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ช้ันและศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย           
โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17   

 จากนั้นนําท่าน อิสระชอ้ปปิง้ย่านดังชินจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI, 
MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้าทุก
ชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค ์
นาฬิกา น้ําหอม สินค้ามีย่ีห้อ (แบรนด์ชั้นนําต่างๆ) เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามอืสองและยังรวมไปถึง
แหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วยพร้อมนําท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยนที่รวบรวม
สินค้าตั้งแต่ขนม อาหารสําเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของ
กระจุกกระจิกน่ารักสไตลญ์ี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน... อิสระซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า อสิระตามอัธยาศัย 
นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิว โอตานิ อินน์ หรือเทียบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกยีว  หรือ นําทา่นเดินทางสู่สวนสนกุดิสนยี์แลนด ์
 ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร)์ 

 นําท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชํานาญเส้นทางจะคอยให้คําแนะนําเส้นทาง
ให้กับท่าน โดยให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟในเมืองญี่ปุ่น ซึ่งสะดวก สบาย และตรงเวลา 
และถือว่าเป็นการคมนาคมที่คนญี่ปุน่นิยมกันมากที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ  

 หรือ เลือกเขา้สวนสนุกดสินีย์แลนด์ 
 

 หากท่านใดต้องการ เข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 2,200 บาท 
 ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง*** 

 

 โตเกียวดิสนยี์แลนด์ ด้วยทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ ได้เสกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผู้ใหญ่นี้ขึ้นมา 
 ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกับการ์ตูนของวอลดสินีย์ ที่มาปรากฎโฉม โชว์ความน่ารักกันที่นี่ทุกวัน อาทิ 

มิกกี้ มินนี่ เมาส์ โดนลัดักก์ พร้อมให้ท่านได้เกบ็ประสบการณ์อันแสนประทับใจกับการถ่ายรูปคู่กับตัว
การ์ตูนดัง และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกแบ่งเป็น 7 โซน คือ1.โซน 
World Bazaar โซนนี้ส่วนมากเป็นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันแบบ
ไม่อัน้, 2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่าเครื่องเล่นที่แนะนํา คือ Pirate of the Caribbean,  3.โซน 

วันที่สี ่ อิสระช้อปปิ้ง หรือ สวนสนกุโตเกียวดสินีย์แลนด ์(จ่ายเพิ่ม 2,200 บาท)  
ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร)์ 

นาริตะ 

อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น 

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1600&bih=775&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7+%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C+japan&spell=1&sa=X&ei=K9a0VPXaApejugSy1YH4Cg&ved=0CBgQvwUoAA
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Western land โซนดินแดนแห่งโลกตะวันตก เครื่องเล่นที่แนะนําคอื Big Thunder Mountain,  4.โซน 
Critter Country เครื่องเล่นที่แนะนํา คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land ดินแดนแห่งเทพนิยาย 
เครื่องเล่นที่แนะนํา คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซน Toontown
ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย์, 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light 
year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ สนุกสนานท้าทายความมันส์ และ อิสระกับการ 
 ช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่างต่อเนื่อง  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่าอสิระตามอธัยาศัย 

นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนาริตะ การ์เด้น หรือเทียบเท่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
10.45 น. เหิรฟ้ากลับสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 641 
15.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

 

กําหนดการเดินทาง  2558  มีนาคม 4-8**  
    

อัตราค่าบริการ รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ 37,000 24,000 

เด็ก (มีเตียง) 37,000 24,000 

เด็ก (ไม่มีเตียง) 33,000 20,000 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมอีกท่านละ 7,900 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมีผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านข้ึนไป 
***หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ อาหาร เช้า / - /  

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1600&bih=775&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7+%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4+%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C+japan&spell=1&sa=X&ei=K9a0VPXaApejugSy1YH4Cg&ved=0CBgQvwUoAA
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 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ช้ันทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ราคานี้รวมภาษีน้ํามัน ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2558  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ํามนัขึ้น หากทาง

สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกต๋ัวเครื่องบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านัน้  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเที่ยวที่ระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ําหนักไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
 
 



 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต 
  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น  
        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่

ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น  
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการย่ืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ 
 ค่าภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทวัร์ 
 

 

 

 

 

 

1. กรุณาสํารองที่นั่ง พร้อมมัดจําค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ 
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หากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดือนเมษายน มัดจําค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 
21 วันทําการ 
 

 
        
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน    ไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วัน   หักค่ามัดจํา  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วัน  หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วัน   หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วัน  หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์ 
 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100% 


 ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทําการจองทัวร์** 
ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได้ดําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว 
REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมท่ีพัก 


เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้อง
คู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
    กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า(Porter)
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   สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กโิลกรัม (สําหรับผู้โดยสารช้ัน
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไมอ่าจปฏิเสธได้ (ท่าน
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมคีวามกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)  
  กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทา่น
ต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
  ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  

หมายเหตุ.. (สาํคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นสําคัญ 

2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไมส่งบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย 
อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็น
ปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมไดไ้ม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนื
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถกูเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางสว่นใหก้ับท่าน ในกรณีดังนี้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเดินทาง   เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย  หรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ  
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง  
 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง  
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พํานัก
อยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไมคื่นค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกลา่ว) 
 

 

 


