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SAKURA KAWASU & FUJI SNOW 5D3N BY NH 

เดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์เร ิม่ตน้ 35,911 บาท 
โดยสายการบนิออลนปิปอน 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- สนกุกบักจิกรรม ณ ลานสก ี

- ชอ้ปป้ิงจดัเต็มกบัสนิคา้แบรนดเ์นม ทีโ่กเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต  

- เช็ค แชะ๊ แชร ์กบัเทศกาลซากรุะ ณ เมอืงคาวาซุ  

- สกัการะพระใหญไ่ดบทุส ึ

- ไหวเ้จา้แมก่วนอมิทองค า ทีว่ดัอาซากสุะ 

- ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ยนูคิอรน์ ตวัใหมล่า่สดุ ทีโ่อไดบะ 

- อสิระชอ้ปป้ิงฟร ี1 วนัเต็ม !! 

- ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 1 คนื 
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Day 1 สนามบนิสวุรรณภมุ ิ

 21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 6  เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ที ่จากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

Day 2       

สนามบนินารติะ – ลานสก ีณ YETI [กจิกรรม ณ ลานสก]ี-โกเท็มบะ เอา้ทเ์ล็ต 

 00.30 น. เดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 808 

 08.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง Shizuoka  มุง่หนา้สู ่ลานสก ีเพือ่พบกับลานหมิะสขีาวทีม่แีบ๊คกราวนเ์ป็นภเูขาไฟฟจู.ิ.ใหท้า่นได ้

สนุกไปกบัการถา่ยรูปกบัลานหมิะสขีาวตระการตา หรอืจะเลอืกจา่ยเงนิเพิม่เพือ่ เลน่กระดานลืน่แบบญีปุ่่ น หรอืที่

เรยีกวา่ “โซร”ิ (Sori) แบบเต็มทีอ่กีทัง้ยังมกีจิกรรมตา่งๆมากมายใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิซึง่เป็นประสบการณ์ทีจ่ะท าใหท้า่น

สนุกสนานอย่างไมรู่ล้มื 

(ราคานี ้ไม่ไดร้วมคา่เชา่อปุกรณ์เลน่สก ีชนดิอืน่ รวมไปถงึชดุเลน่สก ีแตอ่ยา่งใด และ หมิะจะมากหรอืนอ้ย ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ ในชว่งเวลานัน้ๆทางบรษัิทจะขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงสถานทีเ่ลน่สกโีดยรักษาสทิธิข์องลกูคา้เป็นส าคญั)   

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นทีด่งัไปทัว่โลก พบกับ

คอลเลคชัน่เสือ้ผา้ใหมล่า่สดุ เลอืกซือ้กระเป๋าแบรนดเ์นมยีห่อ้ดงั เลอืกดเูครือ่งประดับ และนาฬกิา และ รองเทา้แฟชัน่

อยา่งมากมาย 

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนินารติะ     

2 สนามบนินารติะ-ลานสก ีณ YETI [กจิกรรม ณ ลานสก]ี-โกเท็มบะ 

เอา้ทเ์ล็ต 
   

ATAMI ONSEN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

3 อซิ-ุชมซากรุะ ณ เมอืงคาวาส-ุเมอืงคามาครุะ- 

หลวงพ่อโตไดบตุส-ึเมอืงโตเกยีว-พพิธิภัณฑร์าเมน 
   

TOKYO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
   

TOKYO HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 วดัอาซากสุะ-ถา่ยรูปกบักนัดัม้ยนูคิอรน์ ณ โอไดบะ- 

หา้งจัสโกอ้อิอน-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ 
   

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ATAMI ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม ผอ่นคลายกับการ

แชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 

แหลมอซิุ-ชมซากรุะ ณ เมอืงคาวาส-ุเมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่โตไดบตุส-ึเมอืงโตเกยีว-พพิธิภณัฑร์าเมน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคาวาซุ น าทา่นชมเทศกาลซากรุะบานทีค่าวาซุจัดขึน้รมิฝ่ังแมน่ ้าคาวาซรุวมระยะทางยาว

ประมาณ 4 กโิลเมตร เทศกาลจะเริม่จัดชว่งเดอืนกมุภาพันธ-์ตน้เดอืนมนีาคมเป็นประจ าทกุปี จัดขึน้เพือ่เป็นการเฉลมิฉลอง

การออกดอกซากรุะและดงึดดูนักทอ่งเทีย่วเกอืบสองลา้นคนมาทอ่งเทีย่วและชมซากรุะ ตน้ซากรุะในเมอืงนีม้หีลากหลาย

สายพันธุ ์และมักจะเริม่บานในตน้เดอืนกมุภาพันธข์ึน้อยู่กับอณุหภมูใินแตล่ะปี เชน่ ซากรุะคาวาซ ุทีถู่กคน้พบครัง้แรกใน

เมอืงคาวาซปีุ 1950 ปลกูมากทีส่ดุบรเิวณรมิแมน่ ้าคาวาซุ ซึง่ปัจจุบนัมอีายกุวา่ 60 ปีแลว้ โดยในเทศกาลจะมกีารตัง้บธู

จ าหน่ายอาหารปรุงสกุ อาหารแหง้จ าพวกผลไมท้อ้งถิน่ ของทีร่ะลกึ ใหท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมซากรุะและถา่ยรูป

ตามอธัยาศยั 

 (เทศกาลซากรุะทีค่าวาซจุะเริม่ตัง้แตว่นัที ่10FEB’18-04MAR’18 ทัง้นีท้ัง้นัน้ตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในชว่งเวลานัน้ๆ

ทางบรษัิทจะขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงสถานทีช่มซากรุะโดยรักษาสทิธิข์องลกูคา้เป็นส าคญั)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ ทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าไมท้ีค่งความอดุมสมบรูณ์แลเป็นเมอืงทีต่ดิทะเล ซึง่เป็น

ท าเลทีถ่กูตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ น าทา่นชม พระพุทธรูปไดบุทส ึหรอื พระอมติตาพุทธ นโิอยรุาอ ิแปลวา่ พระพุทธรูป

องคใ์หญ ่สรา้งจากส ารดิ เมือ่ปี ค.ศ.1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 เมตร มนี ้าหนัก 122 ตนั ตัง้อยู่กลางลานโลง่แจง้ 

หันหนา้ไปทางมหาสมุทรแปซฟิิก ซึง่อดตีองคพ์ระไดป้ระดษิฐานอยูใ่นวหิาร แตเ่นื่องจากเกดิสนึามทิ าใหว้หิารไดพั้งทลาย 

แตอ่งคพ์ระไม่ไดรั้บความเสยีหายแตอ่ย่างใด จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑร์าเมน ใหท้า่นไดต้ามรอยความอร่อย

ของสดุยอดราเมงในรายการ TV CHAMPION และ เป็นศนูยร์วมรา้นราเมงทีม่ชี ือ่เสยีงทัว่ทัง้ประเทศไวท้ีน่ี่ 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั ณ พพิธิภณัฑร์าเมน 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 

อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหอ้สิระทกุทา่น ตามอธัยาศยั (ไมม่รีถบสับรกิาร) ซือ้ทวัรเ์สรมิ  ต ัว๋ดสินยีแ์ลนด ์( ผูใ้หญ ่ทา่นละ 2,700 บาท  /  

 เด็ก 2,000 บาท ) โดยไมไ่ดร้วมคา่รถไฟส าหรบัเดนิทางไปดสินยีแ์ลนด ์[ราคานีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได]้  

 โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(Tokyo Disneyland)  ดนิแดนทีไ่มจ่ ากดัอายขุองผูม้าเยอืน สวนสนุกนีส้รา้งขึน้ในปี 1983 และ 

 เป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทีใ่หส้รา้งนอกอาณาบรเิวณของสหรัฐอเมรกิา ตืน่ตาตืน่ใจกับเครือ่งเลน่นานาชนดิในโซนตา่งๆ  

และ หากวา่เหนือ่ยกบัเครือ่งเลน่แลว้ ทา่นสามารถพักดโูชวพ์าเหรดตระการตาของเหลา่ตวัการต์นูดสินีย ์Mickey &  

 Minnie, Donald Duck, และผองเพือ่นทีม่คีวิมาเปิดตัวใหช้มกนัไดต้ามเวลาทีท่างสวนสนุกก าหนดไวอ้กีดว้ย (ซึง่มทีัง้รอบ

บา่ย และ หัวค า่) ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูกอ่นการเดนิทางจาก

มัคคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และสามารถซือ้ตั๋วรถไฟ เพือ่ไปเทีย่วยังยา่นชอ้ปป้ิงตา่งๆของโตเกยีวไดเ้ชน่ 

ยา่นกนิซา่, อเูอโนะ, โดยทา่นสามารถถามขอ้มลูแตล่ะสถานทีไ่ดจ้ากไกดเ์พือ่การเดนิทางทีส่ะดวกทีส่ดุ 

  *เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มที ่จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 5 

 วดัอาซากสุะ – ถา่ยรปูกบักนัด ัม้ยนูคิอรน์ ณ โอไดบะ – หา้งจสัโกอ้อิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซนโซจ ิ (Sensoji Temple) วดัทีว่า่กนัวา่ เกา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว ซึง่เคย

เป็นวดัทีเ่หลา่โชกนุและซามูไรใหค้วามเลือ่มใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดตี  น าทา่นนมัสการ องคเ์จา้แม่กวนอมิทองค า ที่

ประดษิฐานในวหิารหลงัใหญ ่(อยูห่ลงัฉากมา่นกัน้)  และ ถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกบั “คามนิารมิง (ประตฟู้าค ารณ)” ซึง่

มโีคมไฟสแีดงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น “โคมไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” มคีวามสงูใหญถ่งึ 4.5 เมตร  อกีทัง้ยังม ี “ถนนนากามเิสะ” 

ถนนรา้นคา้แหลง่รวมสนิคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆ มากมาย จากนัน้จะขอพาทกุทา่นไปยนืถ่ายรูป กบั กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่ “RX-0 

ยนูคิอรน์  ทีไ่ดรั้บการประกอบเสร็จอย่างสมบรูณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติ ี ้โตเกยีวพลาซา่  โดยมี

พธิเีปิดตวัอยา่งเป็นทางการแลว้เมือ่วนัที ่24 กนัยายนทีผ่า่นมา  โดยหุน่กนัดัม้ตวัใหมรุ่่น RX-0 ยนูคิอรน์ มคีวามสงู 19.7 



 

GT-NRT NH02 

เมตร น ้าหนัก 49 ตนั ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มาแทนตัวเกา่รุ่น   RX-78-2   ความสงู 18 เมตร ทีถ่กูรือ้ถอนไปเมือ่เดอืน

มนีาคม 2017  ทีผ่า่นมา จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน 

ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 

เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ  

18.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 805 

23.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

SAKURA KAWASU & FUJI SNOW 5D3N BY NH 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

15-19 กมุภาพันธ ์2561  35,991 35,991 34,991 7,900 

21-25 กมุภาพันธ ์2561 35,991 35,991 34,991 7,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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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 

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 
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** 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 

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 ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงค์

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) 
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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 

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 


