
 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วนั 3 คืน (NH) 

 

 

ศาลเจา้โทโชกุ | สะพานชินเคียว | นั่งรถไฟลายดอกไมกุ้๊กกิก๊น่ารกั | ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี 
หมู่บา้นโบราณโออจุิจคู ุ| โทโนะเฮทสึริ | ชอ้ปป้ิงชิบูย่า | ชอ้ปป้ิงชินจกุุ 

น า้หนกักระเป๋า 23 กก. 2 ใบ 
 

 

  

  

เดินทาง กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 63  

 

TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6วัน 3คืน 
 

ราคาแนะน าเพียง 50,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (NH808 / 00.30-08.25+1) 

วนัที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก ้– ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – ฟุกุชิมะ 

วนัที่ 3. ยามากะตะ – นั่งรถไฟลายดอกไมกุ๊้กก๊ิกน่ารกั – ไร่สตรอวเ์บอรรี์ – กินซงัออนเซ็น 

วนัที่ 4. ฟุกุชิมะ – หมู่บา้นโบราณโออุจิจูคุ – โทโนะเฮทสึริ 

วนัที่ 5. โตเกียว – ชอ้ปปิ้งชิบูย่า – ชอ้ปปิ้งชินจุกุ – ไดเวอรซ์ิตี ้– สนามบินฮาเนดะ 

วนัที่ 6. โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (NH877 / 00.55-05.50) 

 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วนั 3 คืน (NH) 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(NH808 00.30-08.25) 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอรส์ายการบินออลนิปปอน (NH) พบ
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว –  
ฟุกุชิมะ 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ญ่ีปุ่ น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เมืองนิกโก้ เป็นเมืองมรดกโลก ที่มีประวติัศาสตรค์วามเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะ โชกุนตระกูลโทคุกาวา (Tokugawa) มี
การสรา้งวัดและศาลเจ้าสวยงามหลายแห่ง โชกุนก็ไดอ้าศัยอยู่ในเมือง Nikko หลังจากโชกุนไดเ้สียชีวิตมีการสรา้งสุสานโชกุนที่  
Nikko ซึ่งเป็น 1 ในสสุานที่สวยงามของญ่ีปุ่ น  

 ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจา้ที่เปรียบเสมือนแลนดม์ารก์ส าคัญของเมืองนิกโก ้ศาลเจา้แห่งนีน้ัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหกั้บเทพแห่ง
แสงสว่าง อีกทัง้ยงัเป็นที่พ านกัอาศยัที่สดุทา้ยของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ท าใหก้ลายเป็นวดัเก่าแก่ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
นิโก ้มีความส าคัญกับประวัติศาสตรญ่ี์ปุ่ นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งภายในศาลเจ้าแห่งนีม้ีการออกแบบและประดับตกแต่งตวัอาคาร
ต่างๆอย่างประณีตงดงาม ส่วนมากจะเนน้ไปที่การตกแต่งดว้ยไม้สลกัเป็นหลกั เนื่องจากบริเวณที่สรา้งอยู่บนเขาซ่ึงเคยเป็นป่าทึบ
มองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด และหนึ่งในจุดที่เป็นไฮไลทแ์ละมีช่ือเสียงอย่างมากของที่นี่นั่นก็คือ รูปลิงปิดหู ปิดตา ปิด
ปาก เรียกไดว้า่เป็นศาลเจา้ที่แมจ้ะดูเรียบง่ายแต่บรรยากาศดีมาก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สะพานชินเคียว ซึ่งเป็น “สะพานศักด์ิสิทธิ์” ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ สะพานชินเคียวนั้นไดร้ับการจัด
อันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ นร่วมกับสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคูนิกับสะพาน
ซารุฮาชิ(Saruhashi) ที่ยามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชินเคียวนั้นเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง (Futarasan Shrine) 
โครงสรา้งสะพานปัจจุบันสรา้งขึน้ในปี 1636 แต่เร่ิมแรกที่สรา้งขึน้ไม่เป็นที่ชดัเจน จนกระทั่งปี 1973 ไดเ้ปิดให้ประชาชนเขา้ชม 
และมีการปรบัปรุงซ่อมแซมเมื่อปลายปี 1990 และตน้ยุค 2000  



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วนั 3 คืน (NH) 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 ยามากะตะ – น่ังรถไฟลายดอกไม้กุ๊กกิ๊กน่ารัก – ไร่สตรอวเ์บอรร์ี – กินซังออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น่ังรถไฟลายดอกไม้กุ๊กกิ๊กน่ารัก เปิดประสบการณ์ใหม่กับการนั่งขบวนรถไฟสาย Yamagata Flower Nagai สัมผัสกับ
บรรยากาศยามเชา้ของเมืองยามากาตะ 
หมายเหตุ : รถไฟทอ้งถ่ินจะเปล่ียนลวดลายตามฤดูกาล 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 การปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบ Organic 100% และยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อยู่ในระบบปิดที่มีการควบคุมสภาพอากาศ
ตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่ตอ้งลา้ง ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอร์รี สดๆจากตน้มาทานได้
แบบไม่อ้ัน ย่ิงลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยถูกใจแน่นอน (ในกิจกรรมนี ้ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรรี์ไดน้านถึง 30 นาที) 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วนั 3 คืน (NH) 

 
 กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน า้พุรอ้นที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวดัยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพืน้ที่รอบเหมืองแร่เงินที่ไดป้รับปรุงและ

พัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่ นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงามที่สุดดว้ย และเรียวกังของที่นี่เป็นสไตล์
ดัง้เดิม ที่เป็นอาคารไม ้3-4 ชัน้ ผสมผสานกับผนงัปนูสีขาวสะอาดท าใหรู้สึ้กเหมือนยอ้นกลบัไปในอดีต  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั YAMAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 4 ฟุกุชิมะ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – โทโนะเฮทสึริ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ ซึ่งหมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) 
ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลักในการคมนาคมและการคา้ เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ
จงัหวดั Fukushima และจงัหวดั Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จงัหวดั Tochigi) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โทโนะเฮทสึริ เป็นโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะและพุกร่อนจากน า้ที่ไหลผ่านเป็นเวลากว่าลา้นปี  จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศนท์ี่
สวยงามชวนสัมผัสถึงปาฎิหาริยแ์ห่งธรรมชาติเหมือนในปัจจุบันนี ้ ซึ่งที่แม่น า้โอคาวะ จะมีสะพานแขวนที่เรียกว่า สะพานฟูจิมิบา
ชิ ใหไ้ดร้บัชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 5 ช้อปป้ิงชิบูย่า – ช้อปป้ิงชินจุกุ – ไดเวอรซิ์ตี ้– สนามบินฮาเนดะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ช้อปป้ิงชิบูย่า เป็นแหล่งชอ้ปปิ้งที่ตัง้อยู่ใกลช้ินจุกุและฮาราจูกุ โดยเรียกไดว้่าเป็นเมืองตน้ก าเนิดวฒันธรรมใหม่ของเหล่าวัยรุ่นที่
สามารถสมัผัสกับแฟชั่นอินเทรนดอ์นัทันสมยัไดท้ี่นี่เรียงรายไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่นทนัสมยัและรา้นคา้ที่สามารถสมัผัสถึงวฒันธรรม
ล่าสดุไดม้ากมาย โดยเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีผู้คนจากทั้งในและต่างประเทศแวะเวียนมาเยือนกัน
เป็นจ านวนมาก 

 
 ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเ์นมมากมาย และ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุ่น เคร่ืองส าอางค์
ย่ีหอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านไดช้้อปปิ้งสินคา้หลากชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย ใหท้่านถ่ายรูปกับ กันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ 
หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรง
ดว้ยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหน้า
ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ (Rainbow Bridge) ไดอ้ย่างชดัเจน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

วันท่ี 6 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(NH877 00.55 – 05.50) 

00.55 น. น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877 
(บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

  

 
ราคาแนะน าเพียง : TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินออลนิปปอน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 01-06 ก.พ. 63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 8,900.- 37,400.- 

วนัที่ 03-08 มี.ค. 63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 8,900.- 37,400.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลค่าประกันวินาศ

ภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
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หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
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2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ
เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 


