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NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM 6DAY4NIGHT 

เดนิทางเดอืนเมษายน61 เร ิม่ตน้ 49,990 บาท 
โดยสายการบนิไทย 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมความสวยงามของมรดกโลก ณ ศาลเจา้โทโชก ุ[เมอืงนกิโก]้ 

- ชมความงาม ปราสาททีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่ของญีปุ่่ น ณ ปราสาทซรึกุะ  

- เทีย่วชมหมูบ่า้นโออจูจิคู ุสไตลญ์ีปุ่่ นสมยัเอโดะ 

- ชม ดอกวสิทเีรยี ทีบ่านปีละคร ัง้ ทีเ่มอืงอาชคิางะ  และ ดอกซากรุะทีบ่านสะพร ัง่ ณ  

   สวน Funaoka Joshi  Koen [ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

- ชอ้ปป้ิงจใุจในยา่นชนิจกู ุ แหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั ของโตเกยีว  

-  ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 19.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

 

Day 2       

สนามบนินารติะ – เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– น า้ตกเคงอ่น – ทะเลสาบชูเซนจ ิ– แชน่ า้แร ่

 06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น  น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้ชม ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกณุโทกงุาวา่ ทีเ่กา่แกนั่บ 4 

ศตวรรษ ตัง้แตส่มัยโชกนุโตกกุาวา่ อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัทีว่จิติรตระการตาทัง้สวยงามในแงข่องศลิปะและ

ทีแ่ฝงแงม่มุทางปรัชญา ศาลเจา้แหง่นี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นสู ่น า้ตกเคงอ่น น ้าตกทีใ่หญแ่ละยาวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น “จดุชมววิ” โดยการ “ลงลฟิท”์ ไปชัน้ลา่งที่

ทา่นสามารถดืม่ด า่กับภาพของน ้าตกแหง่นีไ้ดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผัสกับสายน ้าทีเ่ย็นชืน่ฉ ่าใจ ทะเลสาบชูเซนจ ิเป็น

ทะเลสาบตัง้อยูบ่รเิวณปลายเขาของภเูขาไฟนันไต ตวัทะเลสาบแห่งนีเ้กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 20,000 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ     

2 
สนามบนินารติะ-เมอืงนกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุน ้าตกเคงอ่น 

ทะเลสาบชเูซนจ-ิแชน่ ้าแร่ 
   

KINUGAWA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่[♨] 

3 
หมูบ่า้นโออจูจิคู-ุเมอืงไอส-ุปราสาทซรึุงะ(ดา้นนอก)-เมอืงเซนได- 

ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 
   

SENDAI HOTEL               

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงเซนได-ชมซากรุะ ณ สวน Funaoka Joshi Koen[ตามสภาพ

อากาศ] แมน่ ้าชริาอชิ-ิสวนฮติาช ิซไีซดพ์ารค์-ชมดอกเนโมฟิลา่ 
   

IBARAKI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เมอืงอาชคิางะ-ชมดอกวสิทเีรยี[ตามสภาพอากาศ]-โตเกยีว- 

วดัอาซากสุะ-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ
   

TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 วดันารติะ-ออิอน-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ     
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ปีทีแ่ลว้ ทะเลสาบชเูซนจมิชี ือ่เสยีงทางดา้นบอ่น ้าพุรอ้น และความหลากกลายทางธรรมชาต ิโดยมนี ้าตกหลายแหง่ใน

บรเิวณรอบๆ ฤดทูีส่วยทีส่ดุของทะเลสาบคอืชว่งเดอืนตลุาคม ซึง่เป็นชว่งฤดใูบไมร้่วง 

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KINUGAWA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่                

รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกับการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

Day 3 

หมูบ่า้นโออจูจิคู ุ–เมอืงไอส-ุ ปราสาทซรึงุะ – เมอืงเซนได – ชอ้ปป้ิงอจิบิงัโจ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่น าทา่นยอ้นรอยในสมัยเอโดะ เมอืงโออูจจิูค ุชม หมูบ่า้นโออูจจิคู ุเป็นบา้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบมงุหลงั ซึง่

ปัจจุบนัดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร และบา้นพักแบบโฮมสเตยต์า่งๆ นอกจากนีย้ังมศีาลเจา้และวดัประจ าเมอืงโออจูจิคู ุ

โดยวดัตัง้อยู่ปลายสดุของถนนสายหลกั นักทอ่งเทีย่วจะไดช้มทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงไดจ้ากบรเิวณดา้นบนของวัด 

จากนัน้น าทา่นชมดา้นนอกของ ปราสาทซรึุงะ ซึง่แปลวา่ ปราสาทนกกระเรยีน ปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.

1384 และผา่นเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสรา้ง

ขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจุบนัปราสาทสรึุกะไดเ้ป็นพพิธิภัณฑจ์ัดแสดงประวัตศิาสตรข์องเมอืงไอสุ-วาคามัทส ุ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนได น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นอจิบิงัโจ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูต่ดิๆกบัสถานรีถไฟเซนได ประกอบ

ไปดว้ยถนนหลายเสน้ทีม่รีา้นคา้ตา่งๆมากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้กับสนิคา้ทีม่อียูห่ลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ เชน่ รา้น 

100 เยน, รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ และรา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ เป็นตน้ 

 เย็น  อสิระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 4 

ชมซากรุะ ณ สวน Funaoka Joshi Koen –Shiroishi river-สวนฮติาช ิซไีซดพ์ารค์ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางชมซากรุะ ณ สวน Funaoka Joshi Koen เป็นสถานทีช่มซากรุะทีน่่าสนใจแหง่หนึง่มจีดุเดน่ 

คอื น่ัง Slope car ลอดอโุมงคซ์ากรุะ ระยะทาง 305 เมตร เพือ่ขึน้ไปสกัการะพระโพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิองคใ์หญ่สงู  
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24 เมตร และชมววิซากรุะเป็นพันๆตน้ทีบ่านตลอดแนวสองฝ่ังแมน่ ้า ทีน่ีถ่อืเป็นอกีสถานทีห่นึง่ในการชมซากรุะของคน

ญีปุ่่ น ในชว่งเทศกาลคนญีปุ่่ นจะมาจับจองพืน้ทีเ่พือ่ชมซากรุะ อยา่งมคีวามสขุ และฉลองกนัอยา่งสนุกสนานเนือ่งจาก  

1 ปีม ี ครัง้เดยีวเทา่นัน้ [สถานทีช่มซากรุะอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รมิแมน่ า้ชริาอชิ(ิShiraishi Riverside) ตัง้อยูห่า่งจากเมอืงเซนไดไปทางทศิใตเ้สน้ทางรมิ

แมน่ ้าชโิรอชิแิหง่นีม้คีวามยาว 8 กโิลเมตร ตลอดทางมตีน้ซากรุะเกอืบ 1,200 ตน้เลยทเีดยีว จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงใน

ทอ้งถิน่คอื Hitome Senbonzakura  ซึง่เป็นจดุกึง่กลางระหวา่งสถานรีถไฟ Funagaoka และ Ogawara ในวนัทีท่อ้งฟ้า

โปร่ง จะสามารถมองเห็นตน้ซากรุะ 1,000 ตน้และภเูขาซาโอะ(Mount Zao)ในระยะไกลๆ .. จากนัน้เดนิทางไปยัง เมอืงอิ

บาราก ิ เพือ่ ชมสวนฮติาช ิซไีซด ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีนื้อทีก่วา้ง 

1,187.5 ไร่ ทีน่ีเ่ป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนดิทีจ่ะหมนุเวยีนเปลีย่นกนับานใหนั้กเทีย่วได ้

ชมตลอดทัง้ปี (** ในชว่งเมษายน จะมดีอกเนโมฟิลา บานสะพร่ังเต็มทุง่ แตข่ึน้กบัสภาพในแตล่ะปี เชน่กนั) 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBARAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5 

เมอืงอาชคิางะ-ชมดอกวสิทเีรยี[ตามสภาพอากาศ]- โตเกยีว – วดัอาซากสุะ -  ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาชคิางะ เมอืงในเขตจังหวดัโทะชงิ ิน าทา่นชม สวนดอกไมอ้าชคิางะ (Ashikaga Flower 

Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอรท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีด่ทีีส่ดุในการ

ชมความงดงามของดอกฟจู ิ(Fuji flowers) หรอื ดอกวสิทเีรยี (Wisteria) ซึง่จะบานในชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน-เดอืน

พฤษภาคมของทกุๆปี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับดอกไมแ้ละเก็บภาพความประทบัใจ (ขึน้กับสภาพอากาศ และ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นโปรแกรมทวัร ์หากไมส่ามารถเขา้ชมสวนดอกไม ้)  

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว เทีย่วชม วดัอาซะกซุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว น าทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรูป

เจา้แมก่วนอมิทองค า นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตู
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ทางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิจูก ุใหท้า่น

อสิระและเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอื

สนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของ

ญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 6 

วดันารติะ – ออิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดันารติะ น าทา่นนมัสการเทพเจา้แหง่ไฟ ณ วดันารติะ วดัทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัเกา่แก ่ซึง่มอีายุ

ยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยังเป็นวดัทีบ่ชูาเทพเจา้แหง่ไฟ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้

ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทีท่กุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ 

17.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677               

21.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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NIKKO SENDAI FLOWER BLOSSOM BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

14-19 เมษายน 2561 49,990 49,990 48,990 8,900 

     

 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การบนิ

และคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณี

ใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

          **ส าคญั!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิ

กอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

 แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไมเ่กนิ 

23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 
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6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตู

ก าหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงค์

เพือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัติ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลูก

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 
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1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอื

มารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 


