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SHOCK!! PRICE SKI  

 

 

5D3N 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) TR868 00.30-08.00 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนินารติะ – โตเกยีว เบย ์อะควาไลน์ – วดัพระใหญ่คามาคูระ  

(หรือชมซากุระ คาวาส)ึ – ฮาโกเน่ – ลอ่งเรอืโจรสลดั – โอวาคุดานิ (รถบสั)  

 ROUTE INN KAWAGUCHIKO HOTEL OR SIMILAR CLASS             

“พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ์” 

- ✓ HTL  

 
วนัที่สาม 

ลานสกฟีจูเิทน – โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

  NARITA GATEWAY HOTEL  OR SIMILAR CLASS 
✓ ✓ - 

วนัที่สี ่
วดันารติะซนั – ชมเมืองเกา่ซาวาระ – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ 

✓ - - 
 NARITA GATEWAY HOTEL  OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมือง ( กรุงเทพฯ ) TR869 09.35-14.55  ✓ - - 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง 

21.00  พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 6  

“สายการบนิสกูต๊ แอร”์ ... พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

 *** หมายเหตุ  : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที ***  

ไม่มีบริการอาหารรอ้นเสิรฟ์ทั้งขาไปและขากลบั 

  (น ้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซ้ือน ้ าหนกัเพิม่ ตอ้งช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างเพิม่) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)    สนามบนินาริตะ  – โตเกียว เบย ์อะควาไลน ์– วดัพระใหญ่คามาคูระ  

   หรือชมซากุระคาวาสึ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั - โอวาคุดานิ (รถบสั) 

00.30  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิสกูต๊ แอร ์เทีย่วบนิที ่TR868 

สายการบนิมีบริการจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาทวัรไ์ม่รวมค่าอาหาร) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

08:00  ถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

นาํทา่นสู่ “โตเกียว เบย ์ อะควาไลน”์  เส้นทาง เช่ือมระหว่าง

จังหวัดคานากาว่าและจังหวัดชิบะ โดยสร้างข้ามอ่าวโตเกยีว ซ่ึง

ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 36 ปี ทา่นจะได้ชมความมหัศจรรย์

ของเส้นทางสายน้ีซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 14 กโิลเมตร  นับว่า

เป็นอุโมงค์ที่มีความยาวที่สดุเป็นลาํดับที่ 4 ของโลก 

จากน้ันนาํทา่นสู่ “คามาคูระ ” ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้

ทั้งสามด้าน ส่วนด้านหน้านั้นติดกบัมหาสมุทรแปซิฟิก  นาํทา่น

นมัสการ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปไดบุทสทึี่มีความสงูถึง 11 

เมตร หนักกว่า 93 ตัน โดยช่างหล่อตั้งใจให้องค์พระน้ันผิดรูป

มาต้ังแต่ต้นเพ่ือที่เม่ือมองจากด้านหน้าองค์พระห่างออกมาราว 

4-5 เมตรจะเหน็สดัส่วนขององค์พระรับกนัทั้งองค์ ใน

สมัยก่อนองค์พระน้ันประดิษฐานอยู่ในวิหารไม้ทั้งหลัง แต่ได้ถูก

แผ่นดินไหวและคล่ืนยักษ์สนึามิกวาดหายไปเมื่อปี 1495 แต่น่า

อศัจรรย์ที่องค์พระน้ันไม่ได้รับความเสยีหายแต่อย่างใด  

(เฉพาะพเีรียดทีเ่ดินทางตัง้แต่ กลางเดือนกุมภาพนัธ์ – 

กลางเดือนมนีาคม 2561)  พาทา่นเดินทางสู่งาน “Matsuda 

Cherry Blossom Festival” พาทา่นชม “เทศกาลดอก

ซากุระ” ที่เมืองมาซึดะ จังหวัดคานากาวะ ซากุระในประเทศ

ญ่ีปุ่นมีหลากหลายพันธม์าก พันธุห์น่ึงที่ผลิดอกออกมาเรว็ที่สดุ

คือพันธุ ์“คาวาซึ” (Kawatsu Sakura) ซ่ึงจะได้เหน็ประมาณ

กลางเดือนก.พ.-ต้นเดือนมี.ค. ... ดอกซากุระพันธุค์าวาซึจะมีสชีมพูเข้ม ที่น่ีจะปลูกไว้ประมาณจาํนวน 260 

ต้น บนภเูขามาซึดะ ทศิตะวันตกของจังหวัดคานากาว่า  อสิระให้ทา่นได้บันทกึภาพความงดงาม  หากวันไหน

อากาศสดใสกจ็ะเหน็ภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย  นาํทา่นเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่ง

ทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็น

ฉากหลังและมีบ่อนํา้พุร้อนซุกซ่อนอยู่

มากมายและเป็นจุดที่แม่นํา้ฮายากาวะ

กบัซุคุโมะไหลมาบรรจบกนัถึง 16 แห่ง 

จากน้ัน นาํทา่นเปล่ียนบรรยากาศของ

การเดินทางด้วยการ “ล่องเรือโจรสลดั

ทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบนํา้จืดขนาดใหญ่ที่เกดิจากการระเบิดของภเูขาไฟฮาโกเน่เม่ือกว่า 3 ,000 ปีมาแล้ว 

ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภเูขาไฟฟูจิได้ดีอกีแห่งหน่ึงด้วย อสิระให้ทา่นช่ืนชมความงดงามของธรรมชาติอนัแสน

บริสทุธิ์ตามอธัยาศัย ... จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ “โอวาคุดานิ” 

(รถบัส) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกดิข้ึนจากการปะทุข้ึนมา

ของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทาํให้เกดิควันและบ่อ

นํา้ร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นํา้และควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของ

กาํมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของนํา้ที่ผุด

ขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สกุได้และจะทาํให้เปลือกไข่กลายเป็น

สดีาํ โดยกล่าวกนัว่าถ้าใครได้ทานไข่ดาํหน่ึงฟองอายุจะยืนขึ้น

อกีเจด็ปีเลยทเีดียว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ*์* 

 ทีพ่กั  ROUTE INN KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน**  
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)     ลานสกี ฟูจิเท็น – โตเกียว – วดัอาซากุสะ – ชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทา่นเดินทางสู่ “ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์ ” ลานสกทีี่เปิดรับ

นักทอ่งเที่ยวตลอดฤดูหนาว สมัผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสมัผัส 

อสิระให้ทา่นเลือกหามุมถูกใจ บันทกึภาพความประทบัใจกบั

ลานสกขีนาดใหญ่ที่มีภเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง อสิระเลือกเล่น

กฬีาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้งสกหิีมะ สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือน

หิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมายตามอธัยาศัย  

***พิเศษ*** รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเลือ่นหิมะส าหรบัทกุท่าน (ไม่รวมอุปกรณส์กี สโนวบ์อรด์และชุด

สกี ฯลฯ)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  สมควรแก่เวลา นาํทา่น เดินทางสู่ “กรุงโตเกียว ” เมืองหลวง

ของประเทศญ่ีปุ่น ... เพ่ือนาํทา่นเที่ยวชม “วดัอาซากุสะ” วัด

ที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก 

นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอมิทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลัง

ใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ) ” 

ซ่ึงมีโคมไฟสแีดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก ” 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ 

ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกโิมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถ

หาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี  

 นาํทา่นเดินทางสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ ” ย่านแห่ง

ความเจริญอนัดับหน่ึงของกรุงโตเกยีว ทา่นจะได้

พบกบัห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของนับเป็น

พันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกนัขวักไขว่ ถือ

เป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอกีด้วย เชิญทา่นเลือกชม

สนิค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้อง

ถ่ายรูปรุ่นล่าสดุ , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, 

SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา , 

เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองสาํอาง เป็นต้น 

  อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 

   ทีพ่กั  NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)  วดันาริตะซนั – เมืองเก่าซาวาระ – โอไดบะ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํทา่นเดินทางสู่  “วดันาริตะซนั ” วัดประจาํเมืองนาริตะ

นมัสการสิ่งศักด์ิสทิธิ์เพ่ือความเป็นสริิมงคล  ... วัดแห่งน้ีเป็น

สาํนักงานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลัทธชิินกอน  สร้างขึ้น

โดยเจ้าคณะคันโจ  ในปี 940  ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของ

ลัทธคิันโต ที่ได้สร้างข้ึนอุทศิแด่ศาสนาพุทธให้กบั  “เทพเจา้

ฟูดูเมียวโอะ” (เทพเจา้แห่งไฟ) ... จากวัดเก่าแก่ที่สวยงาม

ของเมืองนาริตะซ่ึงในแต่ละปีจะมีนักทอ่งเที่ยวนิยมมาเย่ียม

ชมเป็นอนัดับสองในญ่ีปุ่น และยังมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามอนัแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่าง

แท้จริง ... อสิระกบัการหามุมถูกใจเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกและ  “เลือกซ้ือของฝาก” ... จากน้ันนาํทา่นเข้าประตู

ทะลุมิติ ย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวะระ ” 

เขตพ้ืนที่ที่ยังคงหลงเหลือร้านค้าและสภาพของ

อาคารบ้านเรือนที่ต้ังเรียงรายมาต้ังแต่สมัยโบราณที่ 

“ดาชิไคคงั”... ถนนสายน้ีมีแม่นํา้ไหลผ่านอย่างสงบ

ร่มร่ีน คลองสายน้อยๆตัดผ่าน บ้านเรือน  ซ่ึงได้รับ

การคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นอาคารและบ้านเรือน

สิ่งปลูกสร้างที่สาํคัญ สะท้อนให้เหน็ถึงวิถีการดาํเนิน

ชีวิต ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็นอย่างดี ... เมืองซาวาระมีความเจริญอย่างย่ิงในสมัยเอะโดะ ( 1603-

1867) ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการขนส่งสาํหรับการจัดส่งข้าวเป็นทุน ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของซาวาระ ตั้งอยู่ริม

คลองและเป็นที่รู้จักกนัว่าเป็น “ลิตเต้ิลเอะโดะ ” จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนุรักษ์อาคาร

ประวัติศาสตร์สาํคัญ ในปี ค.ศ. 1996 ... นอกจากน้ันที่เมืองซาวาระกยั็งเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์และ

ละครสดุฮิตทั้งไทยและญ่ีปุ่น อาท ิเร่ือง “ฟัด จงั โตะ” และละครจากไทยเร่ืองล่าสดุกค็ือเร่ือง  “Rising Sun” 
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แสดงนาํโดย ณเดช, ญาญ่า, แต้ว, มาริโอ้ … อสิระให้ทา่นบันทกึภาพตามอธัยาศัย   หรือเลือกซ้ือของฝาก ร้าน

ทาํ “Workshop” ให้นักทอ่งเที่ยวลองทาํด้วยตัวเองและนาํกลับไปเป็นของฝากที่มีเพียงช้ินเดียวในโลก ...  

 ได้เวลาอนัสมควรนาํทา่นเดินทางสู่  “โอไดบะ ซีไซด์

มอลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือ

ดังริมอ่าว โตเกยีว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ัน

กว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเกไ๋ก๋

มากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่กาํลังมองหาไว้เป็น

ของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั และถือว่าเป็น

สถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า 

“โรแมนติคที่สดุ ” ของโตเกยีว สามารถมองเหน็ 

“สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอนัดับ 50 ของโลก พาดผ่าน

จากโอไดบะสู่เมือง โตเกยีว ในยามอาทติย์อสัดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ 

ระยิบระยับแข่งกบัแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกยีว โดยมี “หอคอยโตเกยีว ” สญัลักษณ์ของเมืองต้ัง

ตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนัติภาพ ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอนังดงามแสน

ประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเทา่น้ัน !! 

  อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านเพลิดเพลินกบัการท่องเทีย่ว 

   ทีพ่กั  NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

  

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)       สนามบนินาริตะ  - สนามบนิดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบนิ) 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนินาริตะ 

09:35  ออกเดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบนิสกูต๊ แอร ์เทีย่วบนิ TR869 

14:55  ถงึ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 
 

--- Always with You --- 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

อตัราคา่บรกิาร 
 

จ านวนผูเ้ดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

04 – 08 มกราคม 2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

12 – 16 มกราคม 2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

18 – 22 มกราคม 2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 
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26 – 30 มกราคม 2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

09 – 13 กุมภาพนัธ ์2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2561 29,900.- บาท 6,000.-บาท 

01 – 05 มีนาคม 2561 30,900.- บาท 6,000.-บาท 

07 – 11 มีนาคม 2561 30,900.- บาท 6,000.-บาท 

09 – 13 มีนาคม 2561 30,900.- บาท 6,000.-บาท 
 

*** ไมม่รีาคาเด็ก  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น / INFANT เด็กอายุตํ่ากวา่ 2 ปี ราคา 5,900 บาท***  
 

ไมใ่ช้ตัว๋ลด 10,000 บาท 
 

***ราคาทวัรข์้างต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 
 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป) 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาํการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มคีวามจาํเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทั้งหมด 
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หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางคร้ังละ  20-25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจีาํนวนไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถนาํมาเลื่อนวันเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพาํนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามคุีณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ  

4.  กาํหนดการเดนิทางระหว่างที่พาํนักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการทาํงานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารทาํงานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการทาํงาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพาํนักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพาํนักไม่เกนิ 15  วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


