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วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง 

อาหาร 
โรงแรม 

เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ - - - - 

2 นารติะ – คามาครูะ (นมสัการหลวงพอ่โต) – ฮาโกเน ่ ลอ่งเรอื
โจรสลดั – ศาลเจา้ฮาโกเน ่– โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ท -   TOMINOKO HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

3 
คามุยมซิาก ิ สกรีสีอรท์  (KAMUI MISAKA SKI RESORT) 
หรอื เทีย่วชม พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว โอชโินะฮคัไค   
ศนูยก์ารใชช้วีติธรรมชาตคิาวากจุโิกะ 

 -  
TOMINOKO HOTEL 

หรอื เทยีบเทา่ 

4 ภูเขาไฟฟูจ ิ(ถา่ยรูป) – MT. FUJI SNOW FESTIVAL 
โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ   - 

NEW CITY HOTEL 
SHINJUKU 

หรอื เทยีบเทา่ 

5 

วดัอาซากุสะ – โตเกยีว สกาย ทร ี(ถา่ยรูป) – ชอ้ปป้ิงยา่น  
ฮาราจุก ุ- หา้ง diver city Tokyo plaza  หา้ง aqua city & 
decks (ชมสะพานเรนโบว)์ – เอออนพลาซ่า   
สนามบนิฮาเนดะ 

 - - - 

6 กรุงเทพฯ - - - - 
 

กาํหนดการเดินทาง 18 – 23 // 25 – 30 ม.ค. 2560  
01 – 06 // 15 – 20 ก.พ. 2560                    44,900.- 

FIGHT DETAIL 
TG 640 BKK - NRT 22.10 - 06.20 
TG 661 HND - BKK 00.20 - 04.50 

http://www.yamanashi-kankou.jp/foreign/thai/spot/p2_2830.html
http://www.fuji-travel-guide.com/news-item/fujisanyukimatsuri/


 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ                                                                                                     

20.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับ และอํานวยความ  สะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

22.10 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่่ น  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 640 

              (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง  นาริตะ – คามาคูระ (นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท 

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านข้ันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคามาคูระ” นําท่านกราบนมสัการขอพรจาก 

“หลวงพ่อโต” หรือ “ไดบุทสึ” พระพทุธรูปสาํริดองคใ์หญ่ที่ประดิษฐาน

อยู่กลางแจ้ง ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ต่อมาในปี                    

ค.ศ. 1368 วหิารไดถู้กพายพุดัจนไดรั้บความเสียหาย และต่อมาในปีค.ศ. 

1495 ถูกคล่ืนยกัษก์ลืนหายไปในทะเล แต่องคพ์ระมิไดช้าํรุดเสียหายแต่

ประการใดจวบจนกระทัง่ปัจจุบนันบัเป็นเวลากวา่ 800 ปีแลว้ 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็น

ฉากหลงัและมีบ่อนํ้ าพุร้อนซุกซ่อนอยูม่ากมาย นาํทุกท่าน ล่องเรือโจร

สลัด ยังบริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” สัมผสับรรยากาศ และชมความงาม                       

ของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเม่ือกว่า 

3,000 ปีที่แลว้ 
กลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านไปยงั “ศาลเจ้าฮาโกเน่” ศาลที่ตั้งอยูบ่ริเวณชายเขาฮาโกเนะ ตามแนวชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ สร้างเม่ือ

ปี 757 อาคารของศาลเจา้ซ่อนอยูใ่นป่าทึบ ทางเขา้มีโทริอิขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นสญัลกัษณ์ 

จากนั้น  นาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์

มากมายกบัคอลเลคชั่นเส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 

Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั 

และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, 

Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, 

Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย   

 



 

 

คํา่                  รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก *** บุฟเฟต์ + ขาปู *** 

  พักที่   TOMINOKO HOTEL (ONSEN) หรือเทียบเท่า 

  ใหท่้านไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ออนเซ็น (ONSEN) เพือ่ผ่อนคลายความเม่ือยลา้การอาบ

นํ้ าแร่จะทาํใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย 
 

วันที่สาม คามุยมิซาก ิ สกีรีสอร์ท  (KAMUI MISAKA SKI RESORT)                                                            

                            หรือ เที่ยวชม พิพธิภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค – ศูนย์การใช้ชีวิตธรรมชาติคาวากจิุโกะ    

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม  

  นาํท่านเดินทางสู่ “KAMUI MISAKA SKI RESORT” ใหท่้านได ้ต่ืนตากบัหิมะอนัขาวโพลน และสนุกกบั

การเล่นสกี และ สโนวบ์อร์ด และอ่ืนๆกนัตามอธัยาศยั (ราคาน้ีไม่รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ในการเล่นทุกชนิด)  

  รายละเอียดราคาต่างๆ เพิม่เติมที่ http://misaka.kamuisp.com  

  
 

  *** ท่านที่ไม่ได้ทาํกิจกรรมในสกีรีสอร์ท *** นําท่านเดินทางสู่ 

“พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว” ท่านจะไดท้ดสอบในบา้นจาํลองแผ่นดินไหว 

รับการสัน่สะเทือนจากขั้นตํ่าสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้

ประสบการณ์ ในหอ้งจาํลองแบบต่างๆ 

จากนั้น นาํท่านชม “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อนํ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขา

ไฟฟูจิที่ใช้เวลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อ

นํ้ าแต่ละบ่อ ดังนั้ นนํ้ าที่อยู่ในบ่อจึงเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด ในปี 1985 

สถานที่แห่งน้ียงัได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งนํ้ า จาก

ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย 

จากนั้น นาํท่านไปยงั “ศูนย์การใช้ชีวิตธรรมชาติคาวากุจิโกะ (Kawaguchiko 

Natural Living Center)” นอกจากจะเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ี

สวยงามแล้ว ยงัมีสินคา้ให้ได้เลือกซ้ือมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือ

ผลิตภณัฑท์ี่ทาํจากบลูเบอร่ีของทอ้งถ่ิน สินคา้ยอดนิมก็คือแยมบลูเบอร่ี 

และน่ีน่ียงัมีเปิดสอนทาํแยมสาํหรับผูท้ี่สนใจดว้ย อิสระให้ท่านไดเ้ลือก

ซ้ือสินคา้ และเก็บภาพกนัตามอธัยาศยั  

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

   *** สมควรแก่เวลา รถไปรับคณะที่สกีรีสอร์ท เพื่อกลับเข้าที่พัก *** 

http://www.yamanashi-kankou.jp/foreign/thai/spot/p2_2830.html
http://misaka.kamuisp.com/


 

 

คํา่                  รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรมที่พัก *** บุฟเฟต์ + ขาปู *** 

  พักที่   TOMINOKO HOTEL (ONSEN) หรือเทียบเท่า 

  ใหท่้านไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่หรือเรียกอีกอยา่งวา่ ออนเซ็น (ONSEN) เพือ่ผ่อนคลายความเม่ือยลา้การอาบ

นํ้ าแร่จะทาํใหเ้ลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเครียดอีกดว้ย 
 

วันที่ส่ี  ภูเขาไฟฟูจิ (ถ่ายรูป) – MT. FUJI SNOW FESTIVAL – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูก ุ                              

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม  

  ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบั “ภูเขาไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ย

ความสูง 3,776 เมตรจากระดบันํ้ าทะเลและรูปทรงกรวยคว ํ่าท่ีไดส้ัดส่วน

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้ งนัก

ประพนัธแ์ละกวผีูมี้ช่ือเสียงของญี่ปุ่ นเดิมทีชาวญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าภูเขาไฟฟูจิ

เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นที่สถิตของเทพเจา้จึงเป็นแดนตอ้งห้ามสาํหรับสตรีมานานนับร้อยๆ ปี และเกิดการ

ระเบิดคร้ังสุดทา้ยเม่ือกวา่สามร้อยปีมาแลว้  

จากนั้น  นาํท่านชมงาน “MT. FUJI SNOW FESTIVAL” เทศกาลหิมะท่ีจดัอยูใ่น Kawaguchiko Museum Of Art ให้

ท่านไดส้นุกสนานกบัลานหิมะขนาดยอ่ม ที่มีการสร้างบา้นหิมะ รูปป้ันหิมะต่างๆ และยงัมีแผงขายอาหารไว้

บริการอีกดว้ย อิสระใหท้่านไดช้มงาน และถ่ายรูปกนัตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นาํท่านเดินทางสู่โตเกียวไปยงั “ชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญ

อนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัห้างสรรพสินคา้ 

และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนับหม่ืนเดินกัน

ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบ  ยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชม

สินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, 

MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, 

นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้ และเคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ 

คํา่             รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

   พักที่ NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

http://www.fuji-travel-guide.com/news-item/fujisanyukimatsuri/
http://www.fuji-travel-guide.com/news-item/fujisanyukimatsuri/


 

วันที่ห้า  วัดอาซากสุะ – โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปป้ิงย่านฮาราจุก ุ- ห้าง diver city Tokyo plaza             

  ห้าง aqua city & decks (ชมสะพานเรนโบว์) – เอออนพลาซ่า – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านไปยงั “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วดัที่เหล่าโชกุน 

และซามูไรให ้ความเล่ือมใสศรัทธา เป็นอยา่งมาก นมสัการองคเ์จา้

แม่กวนอิมทองคาํที่ประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่

ระลึก กบั “คามินาริมง(ประตูฟ้าคาํรณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ไดช่ื้อ

ว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยูโ่ดยมี ถนนร้านคา้

“ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินคา้ ของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ 

พวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวกั ดาบซามูไรชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่ น หรือ “ขนมอาเกมนัจู” ขนมขึ้นช่ือของวดัอาซากุสะ ก็

สามารถหาซ้ือไดท้ี่ถนนแห่งน้ี นาํท่านถ่ายรูปกบั “โตเกียวสกาย ทรี” หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอ

กระจายคล่ืนตั้งอยูท่ี่เขต ซุมิดะกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบนัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่ น ที่

ความสูง 634.00 เมตร (2,080 ฟุต)โตเกียวสกายทรี ไดก้ลายเป็นหอคอยส่ือสารที่สูงที่สุดในโลก ให้ท่านไดเ้ก็บ

ภาพกนัตามอธัยาศยั 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมอาการกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

  นาํท่านเดินทางสู่ยา่น “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น 

อิสระกบัการชอ้ปป้ิงยงับนถนน “โอโมเตะซันโด” ยา่นสาํหรับคนที่มีไลฟ์

สไตล์ที่ทนัสมยั และหรูหรา ดว้ยร้านคา้ชั้นนาํมากมาย ไม่ว่าจะเป็น DIOR, 

LOUIS VUITTON, TOD’S เป็นตน้  

จากนั้น นาํท่านไปยงั “DiverCity Tokyo Plaza” แหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่ ภายใตค้อน

เซ็ปท ์“Theatrical City Space” ใหท่้านไดถ่้ายรูปคู่กบัเจา้หุ่นยนต ์GUNDAM 

RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากบัของจริง   ดว้ยอตัราส่วน 

1:1 ซ่ึงเคยสร้างความฮือฮามาแลว้เม่ือปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้ง

ตระหง่านอยู่ที่ลานกวา้งดา้นทิศใตข้อง “Diver City Tokyo Plaza” และ

ในช่วงคํ่าๆ ก็จะมีการเปิดไฟประดบัใหก้บัเจา้หุ่นยกัษน้ี์ดว้ย 

จากนั้น  นาํท่านไปยงั “Aqua city และ Decks” ซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที่ออก

เดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดรั้บการโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียว 

สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว 

โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้ งตระหง่านอยู่ รวมทั้ ง         

“เทพสีนัติภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว 
จากนั้น          นาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ และ             

ยงัมี “ร้าน 100 เยน” เพือ่ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ท่ีก่อนเดินทางกลบั  

คํา่                   รับประทานอาหารคํา่ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร)เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 

  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ     



 

วันที่หก  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

00.20 น.    เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 661 

04.50 น.     เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

****************************************************** 

รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง,  

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อตัราค่าบริการ  (ราคาต่อ 1 ท่าน) 

วันเดินทาง 
ราคา 

บาท / ท่าน 
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่าน พัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

18 – 23 ม.ค. 60 

25 – 30 ม.ค. 60 

01 – 06 ก.พ. 60  

15 – 20 ก.พ. 60  

รวมตั๋ว 44,900.- 41,900.- 41,900.- 38,900.- 
7,000.-  

ไม่รวมตั๋ว 26,900.- 26,900.- 26,900.- 23,900.- 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร  

1. กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอื เลือ่นการเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

2. กรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศ หรอื ระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวันเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจองไว ้

กบัทางบรษัิทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ กอ่นการชาํระเงนิคา่ตัว๋ดงักลา่ว หากเกดิขอ้ผดิพลาด  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการงดความดแูลรบัผดิชอบในคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ดงักลา่วทกุกรณี 

3. การชําระคา่บรกิาร  

3.1 กรุณาสาํรองทีน่ั่ง พรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ทวัร ์ทา่นละ 10,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 30 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

3.3 กรุณาชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมด 15 วันกอ่นออกเดนิทาง หรอื ตามกาํหนดการในใบแจง้การชาํระเงนิ 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วันขึน้ไป คนืมดัจําทัง้หมด 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันข ึน้ไป เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 5,000 บาท  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 - 30 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายเบือ้งตน้ 10,000 บาท 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 25 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.5 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.6 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบั

สายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด  

4.7 กรณีวซีา่ไม่ผ่าน (ทา่นไดใ้หค้วามร่วมมอืในการเตรยีมเอกสารอย่างถกูตอ้ง และตรงตามกาํหนดเวลา)  

ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืคา่ทวัรใ์ห ้โดยหักคา่บรกิาร 2,000 บาท ตอ่ ทา่น  



 

4.8 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะยืน่วซีา่และฟังผลวซีา่หลงัจากวันทีท่างบรษัิทฯ ไดด้ําเนนิการออกตัว๋  

เครือ่งบนิแลว้ หากวซีา่ของทา่นไม่ผา่น ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเก็บคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจ่ะขึน้อยู่

กบัราคาตัว๋เครือ่งบนิในแตล่ะกรุป๊)  

4.9 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุเมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิาร รายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง  

พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่เขา้สถานที ่และคา่ใชจ้่ายนัน้ๆคนื ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1.คา่ต ัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (ต ัว๋กรุ๊ป บนิไป – กลบั พรอ้มคณะ) ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ

ทวัรข์า้งตน้ การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% โดย

ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้ ออกโดยสายการบนิ 

ทางบรษัิทไม่อาจกําหนดเองได ้ อนงึการเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลงั หากมคีา่ใชจ่่ายใดๆ ทเีพิม่ข ึน้ ถอืเป็นคา่

ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ ตามความเป็นจรงิ ณ วนัทีอ่อกตัว๋ 

2.คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

หมายเหตุ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กับขอ้จํากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความ

แตกต่างกัน ซึง่อาจจะทําใหท้่านไม่ไดห้อ้งตดิกันตามที่ตอ้งการ ดังนั้นท่านควรที่จะส่งเรื่องแจง้ขอหอ้งพักดังกล่าว

ลว่งหนา้เป็นเวลา อย่างนอ้ย 30 วัน 

3.คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

การจัดโปรแกรมทวัรเ์ป็นการกําหนดโปรแกรมลว่งหนา้ หากวันเดนิทางดังกล่าวตรงกับวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ 

หรือ ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหนึง่เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไม่

สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯไม่สามารถ คนืเงนิใดใหแ้กท่า่นได ้  

4.เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

      5.คา่นํา้หนกัสมัภาระไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั / 1 ใบ และ สมัภาระไม่เกนิ 7 กโิล สามารถตดิตวัข ึน้เครือ่งไดท้า่นละ1 ใบ 

   คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6.คา่ประกนัอุบตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 6 เดอืน - 75 ปี จะมสีทิธริับ 100% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
 - กรณีผูเ้ดนิทางอายุ 76 ปี ข ึน้ไป  จะมสีทิธริับเพยีง 50% ของผลประโยชนต์ามกรมธรรม ์
หมายเหต ุในกรณีเกดิอุบัตเิหตใุนระยะเวลาการเดนิทาง จํากดัจํานวนเงนิความรบัผดิชดใช ้ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์
กรณีดงัตอ่ไปนี ้ทางบรษิทัประกนัภยัไมคุ่ม้ครองตอ้งทําเป็น แผนแบบเดีย่วเทา่น ัน้ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
1. กรณีผุเ้ดนิทาง ไม่เดนิทางไป - กลบัพรอ้มคณะ  
2. กรณีเดนิทางคนละสายการบนิกบัคณะ 
3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่ไดเ้ดนิทางเริม่ตน้จากประเทศไทย  
*** กรณีดงักลา่วขา้งตน้ ทางประกนัภยัการเดนิทางจะไม่รบัผดิชอบไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ *** 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  



5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึจํานวนตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ ทีจํ่าเป็น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ และ การนําส ิง่ของที ่ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 

วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่

ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้ 

3. (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

5. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้าน เหลอืมากกว่า 6 เดอืน ข ึน้ไป นับจากวันทีผู่โ้ดยสารเดนิทาง 

กรณีหนังสอืเดนิทาง (พาสพอรต์) หมดอายุไมส่ามารถเดนิทางได ้บรษัิทฯไม่ขอรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายไม่วา่

กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2.  กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 



หมายเหต ุโปรแกรมจัดทําขึน้สาํหรับผูท้ีป่ระสงคเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ เนื่องจากบรษัิททวัร ์ไม่สามารถรับผดิชอบ กรณี

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้ – ออก เมอืง ปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นการชาํระขาดลว่งหนา้กอ่นออก

เดนิทางทัง้ส ิน้ ไม่สามารถคนืไดไ้ม่ว่ากรณีใด 
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