SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA
WINTER 6D3N

Kamakura Snow Festival – หมู่บ้านโออูจจิ ูคุ - หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ
MAXELL AQUA PARK TOKYO MEGA ILLUMINATION - ไดเวอร์ ซิตโี ้ อไดบะ
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ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน
***(เก็บทิปก่ อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)***
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
20.00 น.

กรุ งเทพฯ – สนามบินนาริตะ
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ

22.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

22.55 น.

**กรุ๊ ปวันที่ 08 – 13 ก.พ.62 **
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ-นิคโก้ -EDO WONDERLAND-หมู่บ้านออนเซ็น ยูนิชิงาวะเทศกาลคามาคูระ [Kamakura Snow Festival]-แช่ นา้ แร่

06.15 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว

07.35 น.

**กรุ๊ ปวันที่ 08 – 13 ก.พ.62 **
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เป็ นเมืองเก่ายุคเอโดะ ที่ยงั คงความเป็ นญี่ปนแบบดั
ุ่
งเดิ
้ มเอาไว้ ได้ ดี อยูห่ า่ งจากกรุงโตเกียวไป
ทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็ นเมืองหน้ าด่านของโตเกียว ในยุครุ่งเรื องของสมัยโชกุนโตกุกาว่า เพราะนิกโก้ เป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของญี่ปนุ่ มีธรรมชาติอนั สวยงามและมีโบราณสถานที่อยูใ่ น UNESCO World Heritage List

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
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บ่ าย

นาท่านเข้ าชม หมู่บ้าน เอโดะ วันเดอร์ แลนด์ (EDO WONDERLAND) หรื อหมูบ่ ้ านจาลองยุคเอโดะ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัส
บรรยากาศญี่ปนแต่
ุ่ งตัวตามแบบฉบับคนสมัยเอโดะ รวมไปถึงบ้ านเรื อน กิจกรรมภายในมากมาย ที่ให้ นกั ท่องเทีย่ วได้ ร่วมสนุก
อาหารการกิน วิถีชีวติ คนสมัยเก่า และที่สาคัญมีการแสดงต่างๆทีไ่ ม่ทาให้ นกั ท่องเที่ยวต้ องผิดหวัง

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
เดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั YAMASHIROYA ONSEN หรื อเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปนุ่

HILIGHT

หลังจากรับประทานอาหารค่า ให้ ทกุ ท่านชมความงามของการประดับไฟของเทศกาลบ้ านหิมะ (Kamakura Snow festival) ซึง่
เป็ นเทศกาลชื่อดังที่จดั ขึ ้นที่หมูบ่ ้ านออนเซ็น ยูนชิ ิงาวะ มีการสร้ างบ้ านหิมะประดับประดาด้ วยไฟสว่างไสวในช่วงกลางคืนตลอด
ริ มแม่น ้าและป่ า ซึง่ จะจัดขึ ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม-กลางเดือนต้ นมีนาคม โดยแบ่งออกเป็ น 2 พื ้นที่ คือ สุดทางทิศตะวันตก
ของเมืองเป็ นพื ้นที่หลักสาหรับสร้ างกระท่องน ้าแข็งอิกลู และเปิ ดไฟประดับตกแต่งทุกวันจนกระทัง่ เวลา 21:00 และพื ้นที่ใกล้ ๆริ ม
แม่น ้า สาหรับสร้ างบ้ านหิมะขนาดเล็ก

วันที่ 3
เช้ า

เมืองไอสุ-หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ-หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ-แช่ นา้ แร่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองไอสุวาคามัสสึ นาท่านย้ อนรอยในสมัยเอโดะชม หมู่บ้านโออูจิจคู ุ เป็ นบ้ านสไตล์ญี่ปนแบบมุ
ุ่
งหลัง ถูกสร้ าง
ขึ ้นในปี พ.ศ.2183 เป็ นบ้ านพักในสมัยเอโดะที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นถนนสายสาคัญ ที่ใช้ เชื่อมระหว่างเมืองไอสุวาคามัสสึ กับเมืองนิคโก้ ซึง่
ปั จจุบนั ดัดแปลงเป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหารที่มีของท้ องถิ่นขึ ้นชื่อ “โซบะต้ นหอม” ที่ชาวญี่ปนนิ
ุ่ ยมรับประทาน นอกจากนี ้ยังมีศาล
เจ้ าและวัดประจาเมืองโออูจิจคู ุ โดยวัดตังอยู
้ ป่ ลายสุดของถนนสายหลัก ให้ นกั ท่องเที่ยวจะได้ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของเมืองได้
จากบริเวณด้ านบนของวัด
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กลางวัน
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองมินามิไอสึ นาท่านชม หน้ าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้ าผาหินทีต่ งอยู
ั ้ ต่ ิดกับแม่น ้าโอคาวะ โดยเชื่อกันว่า
หน้ าผาหินแห่งนี ้มีอายุหลายล้ านปี และถูกธรรมชาติกดั เซาะในระยะเวลาที่ผา่ นมา ทาให้ หน้ าผาแห่งนี ้มีรูปร่าง หน้ าตาทีแ่ ปลก
ประหลาดคล้ ายๆกับเจดีย์หินขนาดยักษ์ นับเป็ นอีกหนึง่ จุดชมที่ทกุ ท่านไม่ควรพลาด

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั OKAWASO ASHINOMAKI ONSEN หรื อเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปนุ่

วันที่ 4
เช้ า

ปราสาทสึรุงะ-บุฟเฟ่ ราเมน คิตะคาตะ-กิจกรรม ลานสกี-แช่ นา้ แร่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านชม ปราสาทซึรุงะ ซึง่ แปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี ้ถูกสร้ างขึ ้นครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ มามากมาย ทาให้ โดนทาลายและสร้ างขึ ้นใหม่หลายครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดถูกสร้ างขึ ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปั จจุบนั
ปราสาทสึรุกะได้ เป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงประวัติศาสตร์ ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมทังเครื
้ ่ องเขินและดาบโบราณต่างๆ และใน
ชัน้ 5 ของปราสาทเป็ นจุดชมวิว ให้ ทา่ นได้ ชมทิวทัศน์อนั งดงามของตัวเมืองที่ถกู โอบล้ อมด้ วยภูเขารอบด้ าน จากนันน
้ าท่านสู่
ร้ านราเมนคิตะกาตะ ที่ตดิ อันดับ 1ใน 3 สุดยอดราเมงที่โด่ งดังของญี่ปนุ่ หรื อ Big Tree Ramen เมืองราเมนดังแห่งญี่ปนุ่
นันได้
้ แก่Sapporo (ซัปโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ) ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกราเมงชามโปรด ไม่วา่ จะเป็ น
สายเส้ น สายผัก หรื อสายเนื ้อก้ อมีให้ ทกุ ท่านได้ เลือกทาน ตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร [ร้ านราเมนคิตะกาตะ]
นาท่านเดินทางสู่ LISTEL INAWASHIRO สัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรมลานสกี ให้ ทกุ ท่านได้ สนุกสนานกับหิมะได้ ด้วย
การเล่นกระดานเลือ่ นหิมะ หรื อ สนุกสนานกับสกีและ สโนวบอร์ ด

ค่า

* ไม่ รวมอัตราค่ าเช่ าอุปกรณ์ , ชุดสาหรับเล่ นสกี เครื่องเล่ นทุกชนิด ประมาณ 5,000-10,000 เยน *
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรื อเทียบเท่า
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปนุ่

วันที่ 5
เช้ า

ฟาร์ มสตรอเบอรี่-โตเกียว-โอไดบะ-MAXELL AQUA PARK-TOKYO MEGA ILLUMINATION-สนามบินฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ฟาร์ มสตรอเบอรี่ ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินการเลือกชมและซื ้อสตรอเบอรี่ ไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปนที
ุ่ ่มกี าร
ปลูกอย่างพิถีพิถนั และได้ รับการดูแลเอาใจใส่ทกุ กระบวนการทุกขันตอน
้
ทาให้ ผลของสตรอเบอรี่นนมี
ั ้ ขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่า
บ้ านเราหลายเท่า ท่านจะได้ ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่ และที่สาคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอรี่ในไร่นี ้ได้ และท่านยังสามารถ
ซื ้อกลับมาเป็ นของฝากแก่คนที่บ้านได้ อีกด้ วย จากนันออกเดิ
้
นทางสูโ่ ตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ นาท่านสู่ ไดเวอร์ ซติ ี ้
โอไดบะ ให้ ทา่ นได้ อิสระ
ช้ อปปิ ง้ ในแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้ าต่าง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร้ าน อาทิเช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara ,
Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมีห้างให้ เลือกเดินทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECK ให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการช้ อป
ปิ ง้
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กลางวัน
บ่ าย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ได้ เวลาอันสมควรพาทุกท่านไปยังย่านชินนางาวะ นาท่านเข้ าชม แม๊ กเซลล์ อะควาพาร์ ก ชินางาวะ (MAXELL AQUA PARK
SHINAGAWA) เป็ นอะควาเรียมที่ตงอยู
ั ้ ย่ า่ นใจกลางเมืองโตเกียว มีการจัดแสดงสัตว์น ้าหลากหลายชนิดรวมมากถึง 11 โซน โดย
HILIGHT ของที่นี่อยูท่ ี่โซน The Stadium มีการแสดงปลาโลมาแสนรู้ ที่ออกมาแหวกว่ายโชว์ทกุ ท่าน ด้ วยลีลาแสนน่ารักรวมไป
ถึงการแสดงทีค่ วบคูไ่ ปกับแสงสี และเสียงดนตรี รวมไปถึง Coral Café Bar บาร์ ขายเครื่ องดื่ม ทีใ่ ช้ ต้ ปู ลาขนาดย่อมๆเป็ นโต๊ ะวาง
เครื่ องดื่ม และในส่วนของโซน Jellyfish Ramble มีการจัดแสดงตู้แมงกระพรุน พร้ อมกับแสงสีและซาวด์ดนดรี ประกอบ เพิ่ม
ความสนุกสนานในการชมไปอีกแบบ จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าชม การจัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในภูมิภาคคันโต TOKYO
MEGA ILLUMINATION ที่นี่มีการจัดแสดงไฟ Led มากถึง 8ล้ านดวง บริ เวณสนามม้ าโออิ หรื อ Tokyo City Keiba ซึง่ ธีมงานใน
ครัง้ นี ้ได้ แสดงออกถึงความเป็ นมาของประเทศญี่ปนทุ
ุ่ กยุค ทุกสมัย โดยเหล่าเรื่ องผ่านแสงไฟ จากอดีตสูป่ ั จจุบนั

ค่า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินฮาเนดะ

วันที่ 6
00.20 น.

สนามบินฮาเนดะ-กรุ งเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

**************************************************
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โปรแกรม : SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA WINTER 6D3N BY TG
อัตราค่ าบริการ

25 – 30 มกราคม 62

59,900

เด็กอายุ2ปี
แต่ ไม่ ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่ าน
ท่ านละ
56,900

08 – 13 กุมภาพันธ์ 62

59,900

56,900

56,900

51,900

38,900

7,900

22 – 27 กุมภาพันธ์ 62

59,900

56,900

56,900

51,900

38,900

7,900

28 ก.พ. – 05 มี.ค. 62

59,900

56,900

56,900

51,900

38,900

7,900

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3
ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุ2ปี
แต่ ไม่ ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน
ท่ านละ
56,900

เด็กอายุ2ปี
แต่ ไม่ ถงึ 7ปี
[ไม่ มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน
ท่ านละ
51,900

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่ านละ

38,900

7,900

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500 บาท
ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟิ ร์ มเดินทางก่ อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุ ณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15 วันก่ อนออกเดินทาง
4.การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
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4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่า
มัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คนื ค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ปนโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและในขันตอนการผ่
้
านการ
ตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญี
้
่ปนุ่ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลีย่ นระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนิน ก่อน
เดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดิน ทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทท่ี ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่ อนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์ เอเซียเอกซ์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล]
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้
ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริ ป/ต่อท่าน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อ
การท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า
ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่

คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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หมายเหตุ :
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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