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เที่ยวโตเกียวดิสนียแ์ลนดเ์ต็มวนั | ภเูขาไฟฟจูิ | วดัอาซากสุะ |  
ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ| โอไดบะ ไดเวอรซ์ิตี ้| บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ|์ แชอ่อนเซน 

 

 

  

TOKYO DISNEYLAND เทีย่วเตม็ 5 วัน 3 คนื 
เดินทาง กันยายน 2562  

ราคาเพียง 24,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-โตเกียว (สนามบนินารติะ) (XJ600/ 23.45-08.00+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบนินาริตะ)-วดัอาซากสุะ–ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5-โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ลต็ส-์อาบน า้แรธ่รรมชาติ–บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

วนัท่ี 3. กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่ น-โตเกียว-ศาลเจา้เนซุ-ชอ้ปปิง้ชินจกู-ุโอไดบะ-อควาซิตี ้

วนัท่ี 4. โตเกียวดสินียแ์ลนดเ์ต็มวนั (รวมบตัรเขา้) 

วนัท่ี 5. โตเกียว (สนามบนินาริตะ)-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (XJ601/ 09.15 – 14.05 น.) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(XJ600/ 23.45 – 08.00+1) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ ์(XJ) พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

23.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ600 

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื่อง ลกูคา้สามารถซือ้ทานบนเครื่องได)้ 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โกเทมบะ พรี
เมียม เอาทเ์ล็ตส ์- อาบน า้แร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์

08.00 น. เดนิทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส  าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลือกซือ้เครื่องราง
ของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มีรา้นขายของท่ีระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่นโบราณ และตบท้ายดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ น ช่ืนชอบ แมก้ระทั่งองค์
จกัรพรรดอิงคปั์จจบุนัยงัเคยเสดจ็อีกดว้ย 

 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ล็ตส ์(Gotemba Premium Outlet) เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาท์

เล็ตสท่ี์กระจายครอบคลุมประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่านไดช้้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินคา้หลากหลายแบรนดด์ัง ทั้งในประเทศ และ 
ตา่งประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

 ภูเขาไฟฟูจ ิท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นดว้ยความสงู 3,776เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบ
ใกลช้ิด ยงับรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (ขึน้อยู่กบัสภาพภมูอิากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง 
เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กับภูเขาไฟท่ีไดช่ื้อ
วา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
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ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับมือ้พเิศษทีมี่ขาปูยักษใ์ห้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตขิาปูพร้อมน ้าจิม้รสเดด็ 

วันที ่3 
กิจกรรมชงชาแบบญ่ีปุ่น - โตเกียว - ศาลเจ้าเนซุ - ช้อปป้ิงชินจูกุ - โอไดบะ - 
อควาซิตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั 

 เดนิทางสูโ่ตเกียว  
ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ท่ีส  าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิง่ก่อสรา้ง
สว่นใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมท่ีส  าคญัแห่งชาต ิขา้งใน
วดัจะมีซุม้ประตสีูเสาโทรสีิแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชุิม ิอินาร ิ(Fushimi Inari) ในเกียวโต วา่กนัว่าถา้เราไดเ้ดินลอด
ผา่นเสาโทรอิินีจ้ากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท าใหส้ิง่ชั่วรา้ยถกูขบัไลอ่อกไป เดนิตามเสาโทรอิิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกบัศาลเจา้
เลก็ๆ ท่ีคนนิยมมาขอพรดา้นความรกั เน่ืองจากศาลเจา้แห่งนีมี้ช่ือเสียงในการอธิษฐานเพ่ือใหส้มหวงัในความรกั 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ช้อปป้ิงย่านชนิจูกุ แหลง่ชอ้ปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่น
นิสตา้ เป็นแหลง่อัปเดตเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจริญอันดบัหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบนั ใหท้่านเลือกชมและซือ้สินคา้
มากมาย อาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟา้, กลอ้งถ่ายรูป, คอมพิวเตอร,์ Notebook, นาฬิกา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครื่องส าอางค ์เช่น
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แบรนด ์KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีราคาคอ่นขา้งถกูกวา่เมืองไทยและรา้น 100 เยน (อยู่
ตกึPEPE ชัน้ 8) ซึ่งสนิคา้ทกุอย่างภายในรา้นจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ท่ีขายสินคา้ราคาถูกสารพดั
อย่าง หรือจะเป็นรา้นมตัสโึมโตท่ี้รวมสนิคา้ เครื่องใชเ้ครื่องส  าอางค ์ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้้อปปิ้งสินคา้หลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี ้
ภายในมีร้านคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึง
ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้หา้งดงัของย่านนีท่ี้ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ 
และโรงภาพยนตรท่ี์มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่ว
ประ เทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ี น่ี  ส  าคัญด้านหน้าของห้ างสรรพสินค้าสามารถมอง เห็นสะพานสาย รุ ้ง ได้อย่ างชัด เจน

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 โตเกียวดสินียแ์ลนดเ์ต็มวัน (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(รวมบัตรเข้า) โลกแห่งจินตนาการของราชาการต์นูญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์ห่ง
แรกท่ีสรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชท้นุสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ใหท้่าน
สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ  ากัดจ านวนการเล่น) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จาก
ภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร ์The Pirate of 
Caribbean เขย่าขวญักับบา้นผีสิงใน Haunted Mansion สมัผสัความน่ารกัของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small 
World ชมภาพยนตรส์ามมิติ The Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลือกซือ้สินคา้ท่ีระลึก
น่ารกัในดสินียแ์ลนดอี์กทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มิกกีเ้มา้ส ์มินน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพ่ือนการต์นู
อีกมากมายสนกุกบัการจบัจ่ายซือ้ของท่ีระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
**กรณีลูกค้าไม่เข้าดสินียแ์ลนดจ์ะไม่สามารถคืนเงนิค่าต๋ัวได้ทุกกรณี** 
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 อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศยั ภายในโตเกียวดสินียแ์ลนด ์ 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  
(XJ601 09.15 - 14.05) 

เช้า น าท่านเชค็เอาท ์และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดนิทางไปยัง สนามบนินาริตะ 
 ถึง สนามบนินารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.15 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เท่ียวบนิท่ี XJ601  

(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครื่อง ลกูคา้สามารถซือ้ทานบนเครื่องได)้ 
14.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อัตราค่าบริการ : TOKYO DISNEYLAND เทีย่วเต็ม 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 11-15 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 18,900.- 
วนัท่ี 18-22 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 18,900.- 
วนัท่ี 26-30 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 23,900.- 7,900.- 18,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  6 TOKYO DISNEYLAND เท่ียวเตม็ 5วนั 3คืน โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์                             [GQ2NRT-XJ008] 

 

 
 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
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พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
  



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  8 TOKYO DISNEYLAND เท่ียวเตม็ 5วนั 3คืน โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์                             [GQ2NRT-XJ008] 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
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วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -
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1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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