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TOKYO SKI ปีใหม่ เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563  

ราคาเพียง 42,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบนินาริตะ ) (XJ600/ 23.55-08.00+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบนินาริตะ)-วดัอาซากซุะ-โตเกียวสกายทรี—ศนูย์จ าลองแผน่ดนิไหว-โอชิโนะฮกัไก -บฟุเฟ่ต์ขาป-ูแช่ออนเซน 

วนัท่ี 3. ลานสกี ฟจูิเท็น-นัง่เรือหงษ์ ลอ่งทะเลสาบยามานากะโกะ -โกเทมบะ เอาท์เลท็-โตเกียว-ช้อปปิง้ซินจกู ุ

วนัท่ี 4. ซิบยู่า-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี-้อควาซิตี-้ หมูบ้่านเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 5. โตเกียว (สนามบนินาริตะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/09.15-14.05 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว(สนามบินนาริตะ )  
(XJ600/ 23.55 – 08.00+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)   พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ600 (บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-วัดอาซากุซะ-โตเกียวสกายทรี - ศูนย์จ าลอง
แผ่นดินไหว-โอชิโนะฮักไก -บุฟเฟ่ต์ขาปู-แช่ออนเซน 

08.00 น. เดนิทางถึง  สนามบนินาริตะ  ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว   [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพ

ประทับใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยังสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึกมากมาย
ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทั่งองค์จกัรพรรดิอ์งค์
ปัจจบุนัยงัเคยเสดจ็อีกด้วย 

 
 เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น า้สุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 

Skytree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก มีความสูง 634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและ
วศิวกรรมอนัทนัสมยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมลูการปะทขุองภูเขาไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจัด

ฉากการเกิดแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ตา่งๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
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จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้าต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

 โอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจดุชมวิวภูเขาไฟฟจูิได้สวยงามท่ีสดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียว
ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอย่างมาก และท่ีน่ียังมีบ่อน า้ศกัดิส์ทิธ์ิอนัแสนบริสทุธ์ิซึ่งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผา่นภเูขาไฟฟูจิ
ลงสูพื่น้เบือ้งล่างผดุขึน้เป็นตาน า้และบ่อน า้ขนาดเลก็ใหญ่มากมาย ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบ้านเช่ือกันว่าถ้าน า
น า้ในบ่อนีม้าด่ืมนอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการลิม้รสน า้อนับริสทุธ์ิ ยงัจะท าให้สขุภาพแขง็แรง และจะมีโชคดีอีกด้วย ท่ีน่ี
ท่านสามารถซือ้ของท่ีระลกึจากร้านค้าท่ีตัง้อยู่ภายในบริเวณนีอ้ย่างส าราญใจ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับมือ้พเิศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตขิาปูพร้อมน า้จิม้รสเดด็ 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นจากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น ภายในโรงแรม 

วันที่ 3 
ลานสกี ฟูจิเท็น - น่ังเรือหงษ์ ล่องทะเลสาบยามานากะโกะ -  โกเทมบะ เอาท์
เล็ท - โตเกียว - ช้อปป้ิงซินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสัความสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ  ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ 

กลบัไปอวดคนทางบ้าน 
หากท่านต้องการเลน่ เล่ือนหิมะ **  ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี  เคร่ืองเล่นทุกชนิด ประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไมไ่ด้เน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร์  
หรือบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูิและ
เลือกซือ้ของท่ีระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 น่ังเรือหงส์ [Swan Lake] ล่องทะเลสาบยามานาคะโกะ (Yamanakako) เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบท่ีอยู่รอบภเูขาไฟฟจูิ 

และมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในจ านวนทัง้ห้าแห่ง ชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาเท่ียวและพกัผอ่นกนัในบริเวณนีเ้ป็นจ านวนมากเพราะวา่เป็นจดุ
ท่ีมองเห็นววิภเูขาไฟฟจูิได้สวยท่ีสดุอีกแห่งหนึ่ง โดยมกัจะมีกิจกรรมกลางแจ้งมากมายท่ีบริเวณนี ้ไมว่่าจะเป็น ลอ่งเรือ ตก
ปลา และ แคมป์ปิง้ (การลอ่งเรือขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
 แวะช้อปปิง้สนิค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์

เลท็ท่ีกระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจกบัสนิค้าหลากหลายแบรนด์ดงั ทัง้ในประเทศ และ 
ตา่งประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 ช้อปป้ิงชินจุกุ  แหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่น

นิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์และเป็นย่านความเจริญอันดบัหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบนั ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้า
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มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพวิเตอร์, Notebook, นาฬกิา, เสือ้ผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอาง 
เช่นแบนรด์  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและร้าน100เยน 
(อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึ่งสนิค้าทกุอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี ้ท่ีขายสนิค้าราคาถกูสารพดั
อย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสโึมโต้ท่ีรวมสนิค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลติภณัฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 ซิบูย่า - โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี-้อควาซิตี-้ หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ย่านชบูิย่า (Shibuya) แหลง่ช้อปปิง้สตรีทท่ียิ่งใหญ่สดุๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯตา่งๆและร้านค้าอีกนับพนั ซึ่งมีห้าง
ฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมทัง้มีรูปปัน้ “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสนซ่ือสตัย์ฮาจิ ท่ีเฝ้ารอคอย
เจ้านายหน้าสถานีชิบยู่า ตราบจนวนัตายของมนั..และให้ท่านได้เดนิเล่นช้อปปิง้ไปกบัห้างฯเปิดใหมเ่ม่ือเมษายน 2012 นัน่คือ 
SHIBUYA HIKARIE เป็นอาคารใหมท่ี่สร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบยู่า เป็นอาคารสงู 34 ชัน้โดยมีร้านค้า กวา่ 200 จดุและรวมเอาแฟชัน่ตา่งๆจากทกุมมุโลกมาไว้ท่ีน่ี 
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าหลากหลายชนิดท่ี ห้างไดเวอร์ซิตี  ้ 
ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี  ้ ห้างดงัของย่านนีท่ี้ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าตา่งๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงด้วยกนั จดุเดน่ของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเมง็ชนิดตา่งๆจาก
ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ีน่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 

 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ท่ีหมู่บ้านเยอรมัน นีมี้ทัง้
เคร่ืองเลน่แบบสวนสนกุแตไ่ม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวติสตัว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ท่ีมีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทาน
กนัตามอธัยาศยั ไฮไลท์!!! ต่ืนตากับงานประดับไฟที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญ่ีปุ่น 
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ค ่า อิสระอาหารค ่า  ตามอัธยาศัย   
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hedistar Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ 5 
โตเกียว(สนามบินนาริตะ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ601 09.15 – 14.05) 

เช้า น าท่านเชค็เอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดนิทางไปยัง สนามบนินาริตะ 
 ถึง สนามบนินาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ601 บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
14.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
 

อัตราค่าบริการ : TOKYO SKI ปีใหม่เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน 
 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

28 ธ.ค.62-01 ม.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 8,900.- 36,900.- 
29 ธ.ค.62-02 ม.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 8,900.- 36,900.- 
30 ธ.ค.62-03ม.ค. 63 42,900.- 42,900.- 42,900.- 8,900.- 36,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  



 

HJ0332 : TOKYO SKI ปีใหมเ่ท่ียวเต็ม 5 วนั 3 คืน (XJ) 

2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


