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SPECIAL DIAMOND ROUTE FUKUSHIMA 

WINTER 6D3N  
          

 

Kamakura Snow Festival – หมู่บ้านโออูจจิูคุ -  หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ  
MAXELL AQUA PARK TOKYO MEGA ILLUMINATION - ไดเวอร์ซิตีโ้อไดบะ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

***(เก็บทปิก่อนการเดนิทางท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ)*** 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

22.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 

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

ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 

วันที่ 2 
สนามบนินาริตะ-นิคโก้-EDO WONDERLAND-หมู่บ้านออนเซ็น ยนิูชิงาวะ- 

เทศกาลคามาคูระ [Kamakura Snow Festival]-แช่น า้แร่ 

06.15 น. เดินทางถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

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

เดินทางถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 

 น าทา่นออกเดินทางสู ่เมืองนิกโก้ เป็นเมืองเก่ายคุเอโดะ ที่ยงัคงความเป็นญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมเอาไว้ได้ดี อยูห่า่งจากกรุงโตเกียวไป
ทางทิศเหนือประมาณ 140 กิโลเมตร เป็นเมืองหน้าดา่นของโตเกียว ในยคุรุ่งเรืองของสมยัโชกนุโตกกุาวา่ เพราะนิกโก้เป็นเมือง
ทอ่งเที่ยวที่สวยงามติดอนัดบัของญ่ีปุ่ น มีธรรมชาติอนัสวยงามและมีโบราณสถานท่ีอยูใ่น UNESCO World Heritage List  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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บ่าย น าทา่นเข้าชม หมู่บ้าน เอโดะ วนัเดอร์แลนด์ (EDO WONDERLAND) หรือหมูบ้่านจ าลองยคุเอโดะ ให้ทา่นได้สมัผสั

บรรยากาศญ่ีปุ่ นแตง่ตวัตามแบบฉบบัคนสมยัเอโดะ รวมไปถงึบ้านเรือน กิจกรรมภายในมากมาย ท่ีให้นกัทอ่งเทีย่วได้ร่วมสนกุ 

อาหารการกิน วถีิชีวติคนสมยัเกา่ และที่ส าคญัมกีารแสดงตา่งๆทีไ่มท่ าให้นกัทอ่งเที่ยวต้องผิดหวงั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
  เดินทางเข้าสูท่ี่พกั YAMASHIROYA ONSEN หรือเทียบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่ น 

HILIGHT หลงัจากรับประทานอาหารค ่า ให้ทกุทา่นชมความงามของการประดบัไฟของเทศกาลบ้านหิมะ (Kamakura Snow festival) ซึง่

เป็นเทศกาลช่ือดงัที่จดัขึน้ท่ีหมูบ้่านออนเซ็น ยนูชิิงาวะ มีการสร้างบ้านหิมะประดบัประดาด้วยไฟสวา่งไสวในชว่งกลางคืนตลอด

ริมแมน่ า้และป่า ซึง่จะจดัขึน้ในชว่งปลายเดือนมกราคม-กลางเดือนต้นมีนาคม โดยแบง่ออกเป็น 2 พืน้ท่ี คือ สดุทางทิศตะวนัตก

ของเมืองเป็นพืน้ท่ีหลกัส าหรับสร้างกระทอ่งน า้แข็งอิกล ูและเปิดไฟประดบัตกแตง่ทกุวนัจนกระทัง่เวลา 21:00 และพืน้ท่ีใกล้ๆริม

แมน่ า้ ส าหรับสร้างบ้านหิมะขนาดเลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 เมืองไอสุ-หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ-หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ-แช่น า้แร่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดินทางสูเ่มืองไอสวุาคามสัส ึน าทา่นย้อนรอยในสมยัเอโดะชม หมู่บ้านโออูจิจูคุ เป็นบ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบมงุหลงั ถกูสร้าง

ขึน้ในปี พ.ศ.2183 เป็นบ้านพกัในสมยัเอโดะที่ตัง้อยูใ่นถนนสายส าคญั ที่ใช้เช่ือมระหวา่งเมืองไอสวุาคามสัส ึกบัเมืองนิคโก้ ซึง่

ปัจจบุนัดดัแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหารท่ีมีของท้องถ่ินขึน้ช่ือ “โซบะต้นหอม” ที่ชาวญ่ีปุ่ นนิยมรับประทาน นอกจากนีย้งัมีศาล

เจ้าและวดัประจ าเมืองโออจิูจคู ุโดยวดัตัง้อยูป่ลายสดุของถนนสายหลกั ให้นกัทอ่งเที่ยวจะได้ชมทวิทศัน์อนังดงามของเมืองได้

จากบริเวณด้านบนของวดั 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมินามิไอส ึน าทา่นชม หน้าผาหนิโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินทีต่ัง้อยูต่ิดกบัแมน่ า้โอคาวะ โดยเช่ือกนัวา่ 

หน้าผาหินแหง่นีม้ีอายหุลายล้านปี และถกูธรรมชาติกดัเซาะในระยะเวลาที่ผา่นมา ท าให้หน้าผาแหง่นีม้ีรูปร่าง หน้าตาทีแ่ปลก

ประหลาดคล้ายๆกบัเจดีย์หินขนาดยกัษ์ นบัเป็นอีกหนึง่จดุชมที่ทกุทา่นไมค่วรพลาด  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั OKAWASO ASHINOMAKI ONSEN หรือเทียบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่ น 

 

วันที่ 4 ปราสาทสึรุงะ-บุฟเฟ่ราเมน คติะคาตะ-กิจกรรม ลานสก-ีแช่น า้แร่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม ปราสาทซึรุงะ ซึง่แปลวา่ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนีถ้กูสร้างขึน้ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผา่นเหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์มามากมาย ท าให้โดนท าลายและสร้างขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสร้างขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจบุนั
ปราสาทสรุึกะได้เป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงประวตัิศาสตร์ของเมืองไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เคร่ืองเขินและดาบโบราณตา่งๆ และใน
ชัน้ 5 ของปราสาทเป็นจดุชมวิว ให้ทา่นได้ชมทวิทศัน์อนังดงามของตวัเมืองที่ถกูโอบล้อมด้วยภเูขารอบด้าน จากนัน้น าทา่นสู ่
ร้านราเมนคติะกาตะ ที่ตดิอนัดับ 1ใน 3 สุดยอดราเมงที่โด่งดังของญี่ปุ่น หรือ Big Tree Ramen เมืองราเมนดงัแหง่ญ่ีปุ่ น
นัน้ได้แก่Sapporo (ซปัโปโร) , Hakata (ฮากะตะ), และ Kitakata (คิตะกาตะ) ให้ทกุทา่นได้เลอืกราเมงชามโปรด ไมว่า่จะเป็น
สายเส้น สายผกั หรือสายเนือ้ก้อมีให้ทกุทา่นได้เลอืกทาน ตามอธัยาศยั 
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กลางวนั   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [ร้านราเมนคิตะกาตะ] 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่LISTEL INAWASHIRO สมัผสัความสนกุสนานกบั กิจกรรมลานสกี ให้ทกุทา่นได้สนกุสนานกบัหิมะได้ด้วย

การเลน่กระดานเลือ่นหิมะ หรือ สนกุสนานกบัสกีและ สโนวบอร์ด 

* ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี เคร่ืองเล่นทุกชนิด ประมาณ 5,000-10,000 เยน * 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 5 ฟาร์มสตรอเบอร่ี-โตเกียว-โอไดบะ-MAXELL AQUA PARK-TOKYO MEGA ILLUMINATION-สนามบนิฮาเนดะ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่ฟาร์มสตรอเบอร่ี ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอร่ี ไร่สตรอเบอร่ี ของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมกีาร

ปลกูอยา่งพถีิพิถนัและได้รับการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร่ีนัน้มีขนาดใหญ่ สแีดงสด กวา่

บ้านเราหลายเทา่ ทา่นจะได้ชมถงึวิธีการเก็บสตรอเบอร่ีและที่ส าคญัคือทา่นสามารถชิมสตรอเบอร่ีในไร่นีไ้ด้ และทา่นยงัสามารถ

ซือ้กลบัมาเป็นของฝากแกค่นที่บ้านได้อีกด้วย จากนัน้ออกเดินทางสูโ่ตเกียวเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น น าทา่นสู ่ไดเวอร์ซติี ้

โอไดบะ ให้ทา่นได้อิสระ 

ช้อปปิง้ในแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าตา่ง ๆ มารวมตวักนัถึง 154 ร้าน อาทเิช่น Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , 

Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมีห้างให้เลอืกเดินทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECK ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการช้อป

ปิง้ 
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กลางวนั   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 

บ่าย ได้เวลาอนัสมควรพาทกุทา่นไปยงัยา่นชินนางาวะ น าทา่นเข้าชม แม๊กเซลล์ อะควาพาร์ก ชินางาวะ (MAXELL AQUA PARK 

SHINAGAWA) เป็นอะควาเรียมที่ตัง้อยูย่า่นใจกลางเมืองโตเกียว มีการจดัแสดงสตัว์น า้หลากหลายชนิดรวมมากถงึ 11 โซน โดย 

HILIGHT ของที่นี่อยูท่ี่โซน The Stadium มีการแสดงปลาโลมาแสนรู้ ท่ีออกมาแหวกวา่ยโชว์ทกุทา่น ด้วยลลีาแสนนา่รักรวมไป

ถึงการแสดงทีค่วบคูไ่ปกบัแสงส ีและเสยีงดนตรี รวมไปถึง Coral Café Bar บาร์ขายเคร่ืองดื่ม ท่ีใช้ตู้ปลาขนาดยอ่มๆเป็นโต๊ะวาง

เคร่ืองดื่ม และในสว่นของโซน Jellyfish Ramble มกีารจดัแสดงตู้แมงกระพรุน พร้อมกบัแสงสแีละซาวด์ดนดรีประกอบ เพิ่ม

ความสนกุสนานในการชมไปอีกแบบ จากนัน้น าทา่นเดินทางเข้าชม การจดัแสดงไฟท่ียิ่งใหญ่ที่สดุในภมูิภาคคนัโต TOKYO 

MEGA ILLUMINATION ที่น่ีมีการจดัแสดงไฟ Led มากถึง 8ล้านดวง บริเวณสนามม้าโออิ หรือ Tokyo City Keiba ซึง่ธีมงานใน

ครัง้นีไ้ด้แสดงออกถงึความเป็นมาของประเทศญ่ีปุ่ นทกุยคุ ทกุสมยั โดยเหลา่เร่ืองผา่นแสงไฟ จากอดีตสูปั่จจบุนั 

 

ค ่า   อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮาเนดะ 

 

วันที่ 6 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 

05.25 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอาย2ุปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี  

[มีเตียง] 
พักกบัผู้ใหญ่ 

 1 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอาย2ุปี 
แต่ไม่ถงึ12ปี 

[มีเตียง] 
พักกบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

เด็กอายุ2ปี 
แต่ไม่ถงึ7ปี 
[ไม่มีเตียง] 
พักกบัผู้ใหญ่ 

2 ท่าน  
ท่านละ 

ราคา 
ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 

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

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

22 – 27 กมุภาพนัธ์ 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 

 ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ]  ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเชค็ว่ากรุ๊ปมีการ 

 คอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 

 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและคา่
มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยูก่บัการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของทา่นเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 

4.6 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง   
 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อน
เดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2. คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง

บริษัทอาจมกีารจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5. คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [แอร์เอเซยีเอกซ์ 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโล] 

คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7. ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่

สถานทตูก าหนด) 
 2. คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
 3. คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

 4. คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อ
การทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเข้า 
ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พกัทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แต่
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่
อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 
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หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั
ธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตุ
จากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงนิสกุลเยน 

 


