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TOKYO FUJI AUTUMN ดสินีย์แลนด์ เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม - พฤษจกิายน 2562 

ราคาเพียง 29,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โตเกียว(สนามบนินาริตะ) (XW102 /02.45-10.25) 

วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – อโุมงใบเมเปิล้ โมมจิิ ไคโร – ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 

วนัท่ี 3.  กิจกรรมชงชา – ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามกิิ - วดัอาซากสุะ - ช้อปปิง้ชินจกู ุ- โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี ้อควาซิตี ้

วนัท่ี 4.  โตเกียวดสินีย์แลนด์เต็มวนั (รวมบตัรเข้า) 

วนัท่ี 5.  วดันาริตะ - ถนนหน้าวดันาริตะซงั โอโมเตะซงัโดะ - โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(XW102 /02.45-10.25) 

23.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต (XW) พบ
เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อุโมงใบเมเป้ิล โมมิจิ ไคโร - ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 
02.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW102  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
10.25 น. เดนิทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 

 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!! ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 โมมิจ ิไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) จดุชมใบไม้เปล่ียนท่ีสวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเมเปิล้ท่ี

ขึน้อยู่ทัง้ 2 ฝ่ังของคลองน า้จะเปล่ียนสีทัง้ส้มและแดง ใบท่ีแห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงท่ีคลองน า้ ท าให้ทัง้ด้านบนและด้านล่างเต็มไป
ด้วยใบเมเปิล้ จึงดเูหมือนกบัเป็นอโุมงค์ใบเมเปิล้ ในตอนกลางคืนจะมีการดบัไฟ เปิดประดบัยาวตามทางเดินไปตลอดแนวอีกด้วย 
ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการชมใบไม้เปล่ียนสีและเก็บภาพความประทับใจ 

 
 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกัน

แบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีได้ช่ือว่า
มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญ่ีปุ่น พร้อมน า้จิม้รสเดด็ 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 3 
กิจกรรมชงชา - ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ –  
ช้อปป้ิงชินจูกุ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี ้- อควาซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การเรียนพธีิชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 

เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก 
และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

 ถนนอิโชนามิกิ ซึ่งเป็นถนนอีกสายหนึ่งท่ีคนญ่ีปุ่ นให้คนนิยมมาชมใบไม้เปล่ียนสีเป็นจ านวนมาก โดยปกติตัง้แต่เดือน
พฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคมของทุกปีจะตรงกับฤดใูบไม้เปล่ียนสี (ขึน้กับสถานท่ีในแต่ละภูมิภาคของญ่ีปุ่ น) ถนนแห่งนีป้ลกูต้น
แป๊ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดใูบไม้เปล่ียนสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่านจะได้
ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ท่ีเปล่ียนสีพร้อมกบับรรยากาศท่ีแสนโรแมนตกิท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบาย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจ ิวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะ
ได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยังสามารถเลือกซือ้
เคร่ืองรางของขลังได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขายของท่ีระลึก
มากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ น ช่ืนชอบ แม้กระทั่งองค์จักรพรรดิ
องค์ปัจจบุนัยงัเคยเสดจ็อีกด้วย 
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ช้อปป้ิงที่  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ 
เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศนูย์กลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสดุใน
ญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้านตะวนัตกย่านนีท่ี้เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลาย
อาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วนทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้าน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีท่ีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย  

  
โอไดบะ ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี ้ซึ่งภายในมี
ร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมายและให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้
ห้างดงัของย่านนีท่ี้ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรง
ด้วยกนั จดุเดน่ของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ีน่ี ส า คญัด้านหน้า
ของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ โตเกียวดสินีย์แลนด์ (รวมบัตรเข้า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตนูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ี
สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนาน
กบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเลน่) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ให้ท่านเลน่เคร่ืองเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตนูเร่ือง
ดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวญักับบ้านผีสิงใน 
Haunted Mansion สมัผสัความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of 
the Year ให้ท่านได้สนกุสนานพร้อมกบัการจบัจ่ายเลือกซือ้สนิค้าท่ีระลกึน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทัง้ยังจะได้สมัผสักับตวัการ์ตนูเอก
จากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกีเ้ม้าส์ มินน่ีเม้าส์ พร้อมผองเพ่ือนการ์ตนูอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของท่ีระลึกน่ารักในดิสนีย์
แลนด์ 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า *

 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 
วัดนาริตะ - ถนนหน้าวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชนิโชจ ิ(Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัศิาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกวา่ 1,000 ปี (สมยัเฮอัน ช่วง

ปลายศตวรรษท่ี 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตท่ีได้สร้างขึน้อุทิศแด่ศาสนาพทุธให้กับเทพเจ้าฟูดเูมียวโอะ วดันีถื้อได้ว่า
เป็นวดัท่ีศกัดิส์ทิธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอุบตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เร่ืองความรัก 
หน้าท่ีการงาน 
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 น าท่านช้อปปิง้ ถนนช้อปป้ิงนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ท่ีอยู่บริเวณหน้าวดันาริตะ ถนนท่ีเตม็ไปด้วยบรรยากาศญ่ีปุ่ นย้อนยคุ ทัง้สอง
ข้างทางของถนนแห่งนีเ้ต็มไปด้วยตึกเก่าแบบดัง้เดิม อาหารขึน้ช่ือของท่ีน่ีคือเนือ้ปลาไหลย่าง ข้าวหน้าปลาไหล ซึ่งแต่ละร้านจะ
เลือกปลาไหลอย่างดี น ามาแร่ นึ่งและย่างอย่างพถีิพถินั นอกจากนีย้งัมีของท่ีระลกึอีกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจ 

 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินาริตะ 
 ถึง สนามบนินาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

13.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW101  บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
18.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

อัตราค่าบริการ : TOKYO  FUJI  AUTUMN  ดิสนีย์แลนด์ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 
ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 7,900.- 23,900 

วันที่ 08-12 พ.ย. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 7,900.- 23,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

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
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ 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** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ 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.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินนกสกู๊ต 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

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

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 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 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

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

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

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

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
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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  
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 
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