
 

 

รหัสทัวร B2B1903206 

ทัวรญี่ปุ�น TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วัน 3 คืน (XW) 
เที่ยวเต็มไมมีอิสระ   ชมซากุระกอนใครที่คาวาซ ึ  สัมผสัหิมะบนลานสก ี
วัดอาซากุสะ   ชอปปم�งยานชินจูกุ   โอไดบะ หางไดเวอร ซิต้ี   วัดนาริตะ 
พักโตเกียว 1 คืน 
 

 
 



 

 

 
  

 
 

 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(XW102 / 02.45-10.25) 

23.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 
3 เคานเตอรสายการบินนกสกูต (XW) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ พรอม
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กิจกรรมชงชา - กิจกรรม ณ ลานสกี - บุฟเฟตขาปู
ยักษ - แชนํ้าแรธรรมชาติ 

02.45 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW102   บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

10.25 น. เดินทางถึง  สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 
2 ชม.)  

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว  [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ

เดนิทาง กุมภาพันธ์ 2563 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (XW102 /02.45-10.25) 
วนัที� �.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) –กิจกรรมชงชา – กิจกรรม ณ ลานสกี – บฟุเฟต์ขาปยูกัษ์ – แชน่ํ �าแร่ธรรมชาต ิ
วนัที� �.  เมืองคาวาซ ึ– ชมซากรุะแห่งคาวาซ ึ–โตเกียว – ช้อปปิ�งย่านชินจกู ุ
วนัที� �.  วดัอาซากสุะ – ถ่ายรูปคูโ่ตเกียว สกายทรี –ตลาดปลาซกึจิิ - โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ ซิตี � – อควาซิตี � – หมู่บ้านเยอรมนั(ดงูาน
ประดบัไฟ) 
วนัที� �. วดันาริตะ – ถนนหน้าวดันาริตะซงั โอโมเตะซงัโดะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW101/13.55-18.25) 

ราคาเพยีง 29,900.- 



 

 

ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และ
การดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย  

 สัมผัส ลานสกี ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะและเก็บภาพ
ประทับใจ กลับไปอวดคนทางบาน  
เชนหากทานตองการเลน เลื่อนหิมะ **สามารถเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกีและ
เครื่องเลนทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความเปนมา
ของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับ
ภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปุ�น 
พรอมนํ้าจิ้มรสเด็ด 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเทา 
ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 



 

 

วันที่ 3 เมืองคาวาซ ึ- ชมซากุระแหงคาวาซ ึ- โตเกียว – ชอปปم�งยานชินจกูุ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสูเมืองคาวาซึ เมืองทางตอนลางของแถบคันโต มีชื่อเสียงในการจัด งาน
เทศกาลซากุระคาวาซึ จัดขึ้นที่ริมฝم�งแมน้ําคาวาซึรวมระยะทางยาวประมาณ 4 
กิโลเมตร เทศกาลน้ีจะเริ่มจัดชวงกลางเดือนกุมภาพันธ-ตนเดือนมีนาคมเปนประจํา
ทุกป เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองการออกดอกซากุระและดึงดูดนักทองเท่ียวเกือบสองลาน
คนมาทองเที่ยวและชมซากุระ ตนซากุระในเมืองน้ีมีหลากหลายสายพันธุ และมักจะ
เริ่มบานในตนเดือนกุมภาพันธขึ้นอยูกับอุณหภูมิในแตละป เชน ซากุระคาวาซึ ที่ถูก
คนพบครั้งแรกในเมืองคาวาซึป 1950 ปลูกมากที่สุดบริเวณริมแมน้ําคาวาซึ ซึ่ง
ปจจุบันมีอายุกวา 60 ปแลว โดยในเทศกาลจะมีการตั้งบูธจําหนายอาหารปรุงสุก 
อาหารแหงจําพวกผลไมทองถิ่น ของที่ระลึก ใหทุกทานไดเพลิดเพลินกับการชมซากุระ
และถายรูปตามอัธยาศัย (เทศกาลซากุระที่คาวาซ ึอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยู
กับสภาพอากาศ) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางกลับโตเกียว อิสระชอปปم�งใจกลางมหานครโตเกียวอันเลื่องชื่ออยาง ยานชิน

จูกุ  สินคาหลากหลายที่ เหมาะแกทุกเพศทุกวัยไมวาจะเปนถนนชอปปم�งใตดิน 
Subnade หางสรรพสินคาชั้นนําที่เรียงรายอยูรอบสถานีรถไฟใหญชิจูกุ เชน หางอิเซ
ตัน หางมารุยอิ หางทาคาชิมายะ รานขายอุปกรณอิเลคทรอนิกสชื่อดัง อยาง Bic 



 

 

camera Yodobashi Labi ทั้ งสินคามากมาย เกมส กันดั้ม  เสื้อผา กระเป� า 
รองเทา นาฬิกา รานรอยเยน ทั้งสินคาทอปแบรนด สินคามือสอง  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL  หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 วัดอาซากุสะ - ถายรูปคูโตเกียว สกายทรี - ตลาดปลาซกิึจิ - โอไดบะ –  
หางไดเวอร ซิตี ้– อควาซิตี้ –  หมูบานเยอรมัน (ดูงานประดับไฟ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียง
ของวัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ 
และตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุ�นชื่นชอบ แมกระทั่งองคจักรพรรดิองคปจจุบัน
ยังเคยเสด็จอีกดวย 

 เดินสูริมแมน้ําซูมิดะเพ่ือถายรูปกับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 
(Tokyo Sky tree) ที่เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และ
สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 
เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร 

 แหลงรวมรานคาขายอาหารทะเลสดๆยามเชา ตลาดปลาซึกิจิ เปนตลาดคาสงอาหาร
ทะเลสดอันโดงดังของมหานครโตเกียว ซึ่งปจจุบันแมบริเวณประมูลปลาไดถูกยายไป
เปนที่เรียบรอยแตยังคงมีรานคามากมายใหไดเลือกชิมอาหารทะเลสดๆกันอยางเต็มที ่

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคา

หลากหลายชนิดที่หางไดเวอรซิตี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิง
ม าก ม าย แล ะ ให ท าน ถ าย รู ป กั บ กั น ดั้ ม ตั ว ให ม  RX-0  Unicorn ร วม ถึ ง
หางสรรพสินคาอควาซิตี้  หางดังของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไมวาจะ
เปนเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 โรงดวยกัน 
จุดเดนของที่น่ีอยูที่ชั้น 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากทั่ว



 

 

ประเทศญี่ปุ�นมาไวที่น่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพาน
สายรุงไดอยางชัดเจน 

 หมูบานเยอรมัน (Tokyo German Village) ตั้งอยูในจังหวัดชิบะ บนอาณา
บริเวณขนาดใหญ ที่หมูบานเยอรมัน น้ีมีทั้งเครื่องเลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวา
มาก โซนประสบการณธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถึงมี
กิจกรรม workshop ตางๆที่จําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี ที่มีทุง
ดอกไมไวใหถายรูปเลน มีอาหารและไวนใหไดเลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!!! ตื่น
ตากับงานประดับไฟท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

 
 คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ German Village 
ที่พัก นําท านเดินทางเขาสูที่ พั ก โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL HOTEL 

NARITA หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 วัดนาริตะ- ถนนหนาวัดนาริตะซัง โอโมเตะซังโดะ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)-
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW101/13.55-18.25) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตรอัน

เกาแก มีอายุยาวนานมากกวา 1,000 ป (สมัยเฮอัน ชวงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเปน 
1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ไดสรางขึ้นอุทิศแดศาสนาพุทธใหกับเทพเจาฟูดูเมียว
โอะ วัดน้ีถือไดวาเปนวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากทางดานการขอพรเรื่องความปลอดภัย แคลว
คลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุตางๆ รวมทั้งเร่ืองความรัก หนาท่ีการงาน 



 

 

 นําทานชอปปم�ง ถนนชอปปم�งนาริตะ โอโมเตะซังโดะ ที่อยูบริเวณหนาวัดนาริตะ ถนน
ที่เต็มไปดวยบรรยากาศญี่ปุ�นยอนยุค ทั้งสองขางทางของถนนแหงนี้เต็มไปดวยตึกเกา
แบบดั้งเดิม อาหารขึ้นชื่อของที่น่ีคือเน้ือปลาไหลยาง ขาวหนาปลาไหล ซึ่งแตละรานจะ
เลือกปลาไหลอยางดี นํามาแร น่ึงและยางอยางพิถีพิถัน นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกอีก
มากมายใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ 
 ถึง สนามบินนาริตะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 

13.55 น. นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต เท่ียวบินที ่XW101 บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

18.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื 
 เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศน 
 
 
 



 

 

 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 

รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อัตราคาบริการ TOKYO ซากุระ คาวาซึ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกูต  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 7 ป (ไม
เสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 12-16 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 13-17 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 14-18 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 15-19 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 16-20 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 17-21 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 18-22 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 19-23 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 20-24 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 21-25 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 22-26 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
วันที่ 23-27 ก.พ. 63 29,900.- 29,900.- 28,900.- 7,900.- 23,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกูต 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 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 ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 



 

 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบตัิใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 


