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ราคาเพยีง 59,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 SEPCIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA 

WINTER 6D3N โดยสายการไทย [TG] 

 ชมความงามของการประดบัไฟของเทศกาลโยโคเตะ คามาครูะ (Kamakura light up) 

 สมัผสับรรยากาศ หมูบ่า้นโออจูจิคู ุหมูบ่า้นโบราณทีส่วยไมแ่พ ้ชริาคาวาโกะ 

 หนา้ผาหนิโทโนะ เฮทสรึ ิหนา้ผาหนิทีถ่กูธรรมชาตกิดัเซาะในระยะเวลาหลายลา้นปี 

 สนกุสนานกบักจิกรรม เก็บสตรอเบอรี ่และ ลานสก ี 

 ชม การแสดงปลาโลมาแสนรู ้ใจกลางเมอืงโตเกยีวที ่MAXELL AQUA PARK 

 ชมการแสดงไฟทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต TOKYO MEGA ILLUMINATION 

 ชอ้ปป้ิง ไดเวอรซ์ติ ีโ้อไดบะ แหลง่รวมรา้นคา้มากมายถงึ 154 รา้น 

 สมัผสัการอาบน า้แรธ่รรมชาตแิบบญีปุ่่ น (Onsen) ถงึ3 คนืเต็ม!! 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่11 – 16 มกราคม 62 59,900.- 

วนัที ่17 – 22 มกราคม 62 59,900.- 

วนัที ่25 – 30 มกราคม 62 59,900.- 

วนัที ่08 – 13 กมุภาพนัธ ์62 59,900.- 

วนัที ่22 – 27 กมุภาพนัธ ์62 59,900.- 

วนัที ่28 กมุภาพนัธ ์– 05 มนีาคม 62 59,900.- 

วนัที ่07 – 12 มนีาคม 62 59,900.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

   

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินารติะ 
    

2 

สนามบนินารติะ-เมอืงนกิโก-้EDO WONDERLAND-

หมูบ่า้นออนเซ็น ยนูชิงิาวะ-เทศกาลโยโคเตะ  
คามาครูะ [Light up Kamakura]-แชน่ า้แร ่

✈ 🍽 🍽 
YAMASHIROYA 

ONSEN 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 
เมอืงไอส-ุหมูบ่า้น โออจุ ิจคู-ุหนา้ผาหนิโทโนะ เฮทสรึ-ิ
แชน่ า้แร ่ 🍽 🍽 🍽 

OKAWASO 
ASHINOMAKI 

ONSEN 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

4 
ปราสาทสรึงุะ-บฟุเฟ่ราเมนคติะคาตะ-กจิกรรม  
ลานสก-ีแชน่ า้แร ่ 🍽 🍽 🍽 

LISTEL 
INWASHIRO 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ฟารม์สตรอเบอรี-่โตเกยีว-โอไดบะ-MAXELL AQUA 
PARK-TOKYO MEGA ILLUMINATION- 
สนามบนิฮาเนดะ 

🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ ✈   
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE       

22.30 น. 
ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

22.55 น. **กรุป๊วนัที ่08 – 13 ก.พ.62 ** 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 642 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ-นคิโก-้EDO WONDERLAND-หมูบ่า้นออนเซ็น ยนูชิงิาวะ-เทศกาลโยโค

เตะ คามาครูะ [Light up Kamakura]-แชน่ า้แร ่

06.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ 

07.35 น. **กรุป๊วนัที ่08 – 13 ก.พ.62 ** 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้เป็นเมอืงเกา่ยคุเอโดะ ทีย่งัคงความเป็นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิเอาไวไ้ดด้ ีอยู่

หา่งจากกรงุโตเกยีวไปทางทศิเหนอืประมาณ 140 กโิลเมตร เป็นเมอืงหนา้ดา่นของโตเกยีว ในยคุรุง่เรอืงของ

สมยัโชกนุโตกกุาวา่ เพราะนกิโกเ้ป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีส่วยงามตดิอนัดับของญีปุ่่ น มธีรรมชาตอินัสวยงามและมี

โบราณสถานทีอ่ยูใ่น UNESCO World Heritage List  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย น าทา่นเขา้ชม หมูบ่า้น เอโดะ วนัเดอรแ์ลนด ์(EDO WONDERLAND) หรอืหมูบ่า้นจ าลองยคุเอโดะ ให ้

ทา่นไดส้มัผัสบรรยากาศญีปุ่่ นแตง่ตัวตามแบบฉบบัคนสมยัเอโดะ รวมไปถงึบา้นเรอืน กจิกรรมภายในมากมาย 

ทีใ่หนั้กทอ่งเทีย่วไดร้ว่มสนุก อาหารการกนิ วถิชีวีติคนสมยัเกา่ และทีส่ าคญัมกีารแสดงตา่งๆทีไ่มท่ าให ้

นักทอ่งเทีย่วตอ้งผดิหวัง 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YAMASHIROYA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

HILIGHT หลังจากรับประทานอาหารค า่ ใหท้กุทา่นชมความงามของการประดบัไฟของเทศกาลโยโคเตะ คามาครูะ

(Kamakura light up) ซึง่เป็นเทศกาลชือ่ดังทีจั่ดขึน้ทีห่มูบ่า้นออนเซน็ ยนูชิงิาวะ มกีารสรา้งบา้นหมิะ

ประดับประดาดว้ยไฟสวา่งไสวในชว่งกลางคนืตลอดรมิแมน่ ้าและป่า ซึง่จะจัดขึน้ในชว่งปลายเดอืนมกราคม-

กลางเดอืนมนีาคม โดยแบง่ออกเป็น 2 พืน้ที ่คอื สดุทางทศิตะวันตกของเมอืงเป็นพืน้ทีห่ลกัส าหรับสรา้งกระ

ทอ่งน ้าแข็งอกิล ูและเปิดไฟประดับตกแตง่ทกุวันจนกระทั่งเวลา 21:00 และพืน้ทีใ่กล ้ๆ รมิแมน่ ้า ส าหรับสรา้ง

บา้นหมิะขนาดเล็ก 

 
วนัที ่3 เมอืงไอส-ุหมูบ่า้น โออจุ ิจคู-ุหนา้ผาหนิโทโนะ เฮทสรึ-ิแชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสูเ่มอืงไอสวุาคามสัส ึน าทา่นยอ้นรอยในสมยัเอโดะชม หมูบ่า้นโออจูจิคู ุเป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ น

แบบมงุหลัง ถกูสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบา้นพักในสมยัเอโดะทีต่ัง้อยูใ่นถนนสายส าคญั ทีใ่ชเ้ชือ่มระหวา่ง

เมอืงไอสวุาคามสัส ึกบัเมอืงนคิโก ้ซึง่ปัจจบุนัดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหารทีม่ขีองทอ้งถิน่ขึน้ชือ่ “โซบะ

ตน้หอม” ทีช่าวญีปุ่่ นนยิมรับประทาน นอกจากนีย้งัมศีาลเจา้และวดัประจ าเมอืงโออจูจิคู ุโดยวดัตัง้อยูป่ลาย
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สดุของถนนสายหลัก ใหนั้กทอ่งเทีย่วจะไดช้มทวิทัศนอ์นังดงามของเมอืงไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวัด 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมนิามไิอส ึน าทา่นชม หนา้ผาหนิโทโนะ เฮทสรึ ิหนา้ผาหนิทีต่ัง้อยูต่ดิกบัแมน่ ้าโอคา

วะ โดยเชือ่กนัวา่ หนา้ผาหนิแหง่นีม้อีายหุลายลา้นปี และถกูธรรมชาตกิดัเซาะในระยะเวลาทีผ่า่นมา ท าใหห้นา้

ผาแหง่นีม้รีปูรา่ง หนา้ตาทีแ่ปลกประหลาดคลา้ยๆกบัเจดยีห์นิขนาดยกัษ์ นับเป็นอกีหนึง่จดุชมทีท่กุทา่นไม่

ควรพลาด  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OKAWASO ASHINOMAKI ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 ปราสาทสรึงุะ-บฟุเฟ่ราเมน คติะคาตะ-กจิกรรม ลานสก-ีแชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม ปราสาทซรึงุะ ซึง่แปลวา่ปราสาทนกกระเรยีน ปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1384 และ

ผา่นเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกู

สรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจบุนัปราสาทสรึกุะไดเ้ป็นพพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวัตศิาสตรข์องเมอืงไอส-ุวา

คามทัส ุรวมทัง้เครือ่งเขนิและดาบโบราณตา่งๆ และในชัน้ 5 ของปราสาทเป็นจดุชมววิ ใหท้า่นไดช้มทวิทศัน์

อนังดงามของตวัเมอืงทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้น จากนัน้น าทา่นสู ่รา้นราเมนคติะกาตะ ทีต่ดิอนัดบั 1

ใน 3 สดุยอดราเมงทีโ่งดนัของญีปุ่่ น หรอื Big Tree Ramen เมอืงราเมนดังแหง่ญีปุ่่ นนัน้ไดแ้กS่apporo 

(ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คติะกาตะ) ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกราเมงชามโปรด ไมว่า่จะ

เป็นสายเสน้ สายผัก หรอืสายเนือ้กอ้มใีหท้กุทา่นไดเ้ลอืกทาน ตามอธัยาศัย 
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กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร [รา้นราเมนคติะกาตะ] 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่LISTEL INAWASHIRO สมัผัสความสนุกสนานกบั กจิกรรมลานสก ีใหท้กุทา่นได ้

สนุกสนานกบัหมิะไดด้ว้ยการเลน่กระดานเลือ่นหมิะ หรอื สนุกสนานกบัสกแีละ สโนวบอรด์ 

* ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีเครือ่งเลน่ทกุชนดิ ประมาณ 5,000-10,000 เยน * 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่5 ฟารม์สตรอเบอรี-่โตเกยีว-โอไดบะ-MAXELL AQUA PARK-TOKYO MEGA 

ILLUMINATION-สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สตรอเบอรี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรี ่ไรส่ตรอเบอรี ่ของ

ชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอยา่งพถิพีถิันและไดรั้บการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าใหผ้ลของสตรอ

เบอรีนั่น้มขีนาดใหญ ่สแีดงสด กวา่บา้นเราหลายเทา่ ทา่นจะไดช้มถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรีแ่ละทีส่ าคญัคอื

ทา่นสามารถชมิสตรอเบอรีใ่นไรน่ีไ้ด ้และทา่นยงัสามารถซือ้กลับมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นไดอ้กีดว้ย 

จากนัน้ออกเดนิทางสูโ่ตเดยีวเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น น าทา่นสู ่ไดเวอรซ์ติ ีโ้อไดบะ ใหท้า่นไดอ้สิระ 

ชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, 

Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, 

DECK ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

 
กลางวนั   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรพาทกุทา่นไปยงัยา่นชนินางาวะ น าทา่นเขา้ชม แมก๊เซลล ์อะควาพารก์ ชนิางาวะ 

(MAXELL AQUA PARK SHINAGAWA) เป็นอะควาเรยีมทีต่ัง้อยูย่า่นใจกลางเมอืงโตเกยีว มกีารจัดแสดง
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สตัวน์ ้าหลากหลายชนดิรวมมากถงึ 11 โซน โดย HILIGHT ของทีน่ีอ่ยูท่ีโ่ซน The Stadium มกีารแสดง

ปลาโลมาแสนรู ้ทีอ่อกมาแหวกวา่ยโชวท์กุทา่น ดว้ยลลีาแสนน่ารักรวมไปถงึการแสดงทีค่วบคูไ่ปกบัแสงส ี

และเสยีงดนตร ีรวมไปถงึ Coral Café Bar บารข์ายเครือ่งดืม่ ทีใ่ชตู้ป้ลาขนาดยอ่มๆเป็นโต๊ะวางเครือ่งดืม่ 

และในสว่นของโซน Jellyfish Ramble มกีารจัดแสดงตูแ้มงกระพรนุ พรอ้มกบัแสงสแีละซาวดด์นดรี

ประกอบ เพิม่ความสนุกสนานในการชมไปอกีแบบ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ชม การจัดแสดงไฟทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุในภมูภิาคคันโต TOKYO MEGA ILLUMINATION ทีน่ีม่กีารจัดแสดงไฟ Led มากถงึ 8ลา้นดวง 

บรเิวณสนามมา้โออ ิหรอื Tokyo City Keiba ซึง่ธมีงานในครัง้นีไ้ดแ้สดงออกถงึความเป็นมาของประเทศ

ญีปุ่่ นทกุยคุ ทกุสมยั โดยเหลา่เรือ่งผา่นแสงไฟ จากอดตีสูปั่จจบุนั 

 
ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ 

วนัที ่6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************* 
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โปรแกรม : SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA 

WINTER 6D3N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี  

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี 

[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

11 – 16 มกราคม 62 59,900 56,900 56,900 51,900 38,900 7,900 

17 – 22 มกราคม 62 59,900 56,900 56,900 51,900 38,900 7,900 

25 – 30 มกราคม 62 59,900 56,900 56,900 51,900 38,900 7,900 

08 – 13 กมุภาพันธ ์62 59,900 56,900 56,900 51,900 38,900 7,900 

22 – 27 กมุภาพันธ ์62 59,900 56,900 56,900 51,900 38,900 7,900 

28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 62 59,900 56,900 56,900 51,900 38,900 7,900 

07 – 12 ม.ีค. 62 59,900 56,900 56,900 51,900 38,900 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกหหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กหหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกหหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


