
 

 

รหัสทัวร B2B1900562 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว โยโกฮามา ฟูจ ิ5 วัน 3 คืน (NH) 
พิพิธภัณฑราเมงชินโยโกฮามา สําหรับคนรักราเมง 
ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 
อิสระชอปปم�งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ 
ถายรูปสวย ๆ กับหุนยนตกันด้ัม ยานโอไดบะ 
 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ 
[NH808 00.30 – 08.40] 

22.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 6 เคานเตอร L สายการ
บินออลนิปปอน 
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวกเน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม 
เขาประเทศญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันที่ 2 
สนามบินนาริตะ – โยโกฮามา – โยโกฮามา ไชนาทาวน – พิพิธภัณฑ
ราเมงชินโยโกฮามา – โกเท็มบะเอาทเล็ต – เมนูขาปูยักษ – แชน้ําแร
ธรรมชาติ 

00.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน ออล
นิปปอน เท่ียวบินที่ NH 808 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมืองและศุลกากรเรียบรอยแลว และเม่ือรับสัมภาระเรียบรอย ไกด
จะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับ
นาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง 
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 โยโกฮามา ไชนาทาวน (Yokohama Chinatown) ยานที่ผสมผสาน 
ความเปนญี่ปุ�นกันอยางลงตัว อาคารบานเรือนที่มีสถาปตยกรรมแบบจีน 
มีความเปนระเบียบ และมีโคมไฟสีแดงประดับอยูตามถนนอยางสวยมาก 
ภายในยานน้ีมีรานอาหารมากมายใหทุกทานไดเลือกลองชิมความอรอย
ตลอดสองฝم�งขางทาง ซึ่งอาหารยอดนิยมในยานน้ีจะเปนฮะเการอนๆ 
นอกจากอาหารแลว ยังมีรานขายของที่ระลึกหลายราน ขาย Magnet , 
รูปภาพ , กระเป�า , รม และของฝากอ่ืนๆอีกมากมาย 

 พิพิธภัณฑราเมงชินโยโกฮามา (Shinyokohama Raumen Museum) 
ตั้งอยูในเมืองโยโกฮามาของจังหวัดคานากาวา เรียกไดวาเปนพิพิธภัณฑ
สําหรับคนรกัราเมงท่ีพลาดไมไดเด็ดขาด ภายในพิพิธภัณฑมีการจัดแสดง
ประวตัิความเปนของราเมงในญี่ปุ�นไวมากมาย พรอมรอใหทุกๆทาน
ไดสัมผัมความอรอยตามแบบตนฉบบัคนญี่ปุ�นแทๆ 

กลางวัน **พิเศษ เมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น พรอมน้ําจิ้มรสเด็ด** 



 

 

 
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจชิั้น5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา –  

เมืองคามาคุระ – หลวงพอโตไดบตุส ึ– เมืองโตเกียว – ชอปปم�งยานชินจูก ุ
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ซึ่งเปนที่

รูจักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว 
และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�นทั้งยังเปนจุดมุงหมาย
ของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอดทุกฤดูกาล นําทานขึ้นสู ช้ัน
ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอ้ืออํานวย) ที่ทุกทานจะได
เห็นถึงความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและวิวโดยรอบใหทุกทานไดถายภาพ
ความประทับใจ 

 จากน้ันนําทานสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การชงชา
ญี่ปุ�น โดยการชงชาตามแบบฉบับของญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เริ่ม
ตั้ งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก ใหทุกทานไดเขารวม 
กิจกรรมในการชงชา น้ีอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระเลือกซื้อของที่
ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

บาย 
 

เมืองคามาคูระ เปนเมืองชายฝم�งเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาวา
(Kanagawa) ที่ดึงดูดเหลานักทองเท่ียวใหแวะมาเยี่ยมเยียน ถูกขนาน
นามใหเปน “เกียวโตแหงฝم�งตะวันออก” เพราะวามีทั้งวัดและศาลเจาอัน
เกาแก อนุสรณสถานทางประวตัิศาสตรมากมาย นําทานสักการะ “หลวง
พอโต” แหงวัดโคโตคุอิน เปนรูปหลอโลหะท่ีสูง 13.35 เมตรตั้งอยูกลาง

 
 

บาย 
 

โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนด
ญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเส้ือผาใหมลาสุด เลือกซื้อกระเป�า
แบรนดเนมยี่หอดัง เลือกดูเครื่องประดบั และนาฬิกา และ รองเทาแฟชั่น
มากมาย 

คํ่า 
 

 รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 
 

 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI RESORT หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 



 

 

ลานวัด ใหญเปนอันดับสองของประเทศญี่ปุ�น 

 

ยานชอปปم�งชินจุกุ ทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนด
เนมมากมาย และ เครื่องใช ไฟฟ� า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา 
เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เครื่องสําอางยี่หอดังของ
ญี่ปุ�นอไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีก
มากมาย 

คํ่า  อิสระรับอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันที่ 4 อิสระชอปปم�งเมืองโตเกยีว หรือ เลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 
 
 

ใหทานไดเลือกอิสระทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆใน เมืองโตเกียว โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําทานในการเดินทาง เชนยานชินจูกุ (Shinjuku) 
แหลงบันเทิงและแหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปน
ศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจู
กุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุด
ในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคนที่ใชบริการสถานี
แหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มีทั้ง
โรงแรมชั้นนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-
jo) เปนยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญ
อยาง Bic Camera และยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะ
มากมาย เชนรานอิซากายะ (Izakaya) เปนตนและยังมีสถานที่ทองเที่ยว
สําคัญๆตางๆมากมาย เชน 

 

ยานฮาราจูกุ ยานชิบูยา ยานอากิฮาบาระ ไดเวอรวิตี้โอไดบะ ตลาดอาเม
โยโกะ ตลาดปลาสึคิจ ิศาลเจาเมยจ ิTokyo Sky Tree 
หรือเลือกซื้อทัวรเสริมโตเกียวดิสนียแลนด เต็มวัน เพิ่มผูใหญทานละ 
2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง [ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญทานพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนห
แหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใชทุนในการกอสราง 600 
ลานเยน โดยการถมทะเล ทานจะไดพบสัมผัสกับเครื่องเลนในหลาย
รูปแบบ เชน ทาทายความมันสเหมือนอยูในอวกาศไปกับ SPACE 
MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บานผีสิง, ตื่นเตน



 

 

กั บ  SPLASH MOUNTAIN, น่ั ง เรื อ ผ จญ ภั ย ใน ป� า กั บ  JUNGLE 
CRUISE, เท่ียวบานหมีพูห, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขาไปอยูในโลกแหงจินตนาการกับการตูนที่ทาน
ชื่นชอบของ WALT DISDEY 

คํ่า * เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มที่จึงไมมีบริการอาหารกลางวันและ
อาหารคํ่า * 

  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 5 วัดอาซากุสะ – ถายรูปโตเกียวสกายทรี – ไดเวอรซิตี้ โอไดบะ -  
สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
[NH805 18.25 – 23.10] 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม 
 นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เปนวัดที่

เกาแกและไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายใน
อารามประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมทองคําที่ ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 
เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ 4.5 เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยู
ดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะไดสนุกกับการเดิน
เลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมรีานคาขายของที่
ระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่
ระลึกฯลฯ 

 
 

เดินสูริมแมน้ําสุมิดะ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่
เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถ
ทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 
600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 
553 เมตร 

กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
 ยานโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สรางขึ้นไวเปนแหลงชอปปم�งและแหลง

บันเทิงตางๆในอาวโตเกียว เชน หางไดเวอรซิตี้  โตเกียว พลาซา 
(DiverCity Tokyo Plaza) ที่เปนหางดังอีกหางหน่ึง ที่อยูบนเกาะโอ
ไดบะ แหลงรวมรานคาไวมากมายทั้ง UNIQLO , H&M , Fossil , GU 
, FANCL ฯลฯ อีกทั้งจุดเดนของหางน้ีก็คือ หุนยนตกันดั้ม ขนาดเทาของ



 

 

จริง 1:1 ตั้งตระหงานอยูหนาหาง ใหไดถายรูปสวยๆ กัน และในบริเวณ
ห าง  ยั งมี  กั น ดั้ ม ค า เฟ�  (Gundam Cafe) และ  กั น ดั้ ม  ฟ รอนท  
(Gundam Front) ใหกับเหลาสาวกหุนยนตตัวน้ีไดเขาไปติดตามเก็บ
ภาพลง IG หรือ Facebook กันไปเลย 

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู 
กรุงเทพฯ 

18.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินที่ NH 
805 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

  



 

 

โดยสายการบินออลนิปปอน 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป  

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป 
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

05 มิ.ย. - 09 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
06 มิ.ย. - 10 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
19 มิ.ย. - 23 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
20 มิ.ย. -  24 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
26 มิ.ย. - 30 ม.ิย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
11 ก.ค. - 15 ก.ค. 62 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 
13 ก.ค. - 17 ก.ค. 62 

   (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 
15 ก.ค. -19 ก.ค. 62 

    (วันหยุดอาสาฬหบูชา) 40,900 40,900 40,900 39,900 27,900 7,900 

21 ส.ค. - 25 ส.ค. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
29 ส.ค.- 02 ก.ย 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
12 ก.ย. - 16 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
19 ก.ย. - 23 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 
23 ก.ย. - 27 ก.ย. 62 39,900 39,900 39,900 38,900 27,900 7,900 

 **เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ]  ทานละ 9,900 บาท  

ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน 
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
   



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุป
มกีาร 
 คอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบรษิัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
3. การชําระคาบริการ 
    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4.การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจําท่ีน่ังกบัสายการบินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุ�นโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณา
ของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศก
ไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง หรือไม
เดินทาง 

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงนิเพ่ือ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ
จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโล / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโล / การบินไทย 

30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโล] คาประกันวนิาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวซีาใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 
 2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก
รีด คาโทรศัพท  
 3. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
 4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน  

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�น
ไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูก
ตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศ
ญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเร่ืองที่
พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
    (เชน เงินสด บัตรเครดติ เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญีปุ่�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติ
เพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 



 

 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


