
 

 

รหัสทัวร B2B1903209 

ทัวรญี่ปุ�น คารุยซาวา ชะ ชะ ชา ปใหมเที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน (TG) 
หอระฆังโทคิโนะคาเนะ   พิธีกวนน้ํา ยุโมม ิ  สวนสตรอวเบอรรี   เมืองคุซาสึ 
โยโกฮามา ไชนาทาวน   วัดอาซากุสะ   ชินจูกุ   โอไดบะ   พักโตเกียว 2 คืน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(TG640 22.30-06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบิน
ไทยเจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

22.30 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆังโทคิโนะคาเนะ -  
เมืองคุซาสึ - พิธีกวนนํ้า ยุโมมิ - คารุยซาวา 

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

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

 เดินทางสู เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยูในเขตจังหวัดไซตามะ เมืองแหงปราสาทที่สําคัญ

เดนิทาง ธันวาคม 62 - มกราคม 63  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 22.30-06.20+1) 
วนัที� �.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมอืงคาวาโกเอะ - หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ - เมืองคซุาส ึ– พิธีกวนนํ �า ยโุมมิ - คารุยซาวา่ 
วนัที� �.  คารุยซาวา่ - คารุยซาว่า เอาท์เลท – ชิชิบ ุ- สวนสตรอว์เบอร์รี - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี � - อควาซิตี � - โตเกียว 
วนัที� �.  โยโกฮามา่ – โยโกฮามา่ ไชน่าทาวน์ - พิพิธภณัฑ์ราเมง - โตเกียว - ชินจกู ุ
วนัที� �.  วดัอาซากสุะ - อิออน มอลล์ นาริตะ – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG677 17.30-22.30) 

ราคาเพยีง  53,900.- 



 

 

ทางประวัติศาสตรของญี่ปุ�น ซึ่งเปนที่รูจักในลักษณะการกอสรางอาคารแบบที่เรียกวา 
คุระซึคุริ หมายถึงรานคาหรืออาคารโกดังไม 2 ชั้นที่กําแพงกอดวยดิน ถือเปนยาน
การคาเกาแกมาตั้งแตสมัยเอโดะ สองขางทางเต็มไปดวยบานเรือนในสมัยกอนเรียง
รายติดกัน ซึ่งไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี ณ ปจจุบันไดถูกปรับปรุงใหเปน
รานอาหาร รานขายสินคาที่ระลึก และพิพิธภัณฑ มีหอระฆังโทคิโนะคาเนะ ที่สราง
จากไมใชเพื่อเตือนเมื่อเกิดไฟไหมถูกสรางแทนของเดิมเน่ืองจากโดนไฟไหมเมื่อป 
1892 นับเปนสัญลักษณสําคัญของพื้นที่ ดวยลักษณะสิ่งกอสรางและบรรยากาศ
โดยรอบทําใหท่ีน่ีไดสมญานามวา “เมืองเอโดะนอย” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดิน
เท่ียวชมและเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองมากมาย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองคุซาสึ เปนเมืองออนเซ็นที่ไดรับความนิยมอยางมากในญี่ปุ�นและมีปริมาณน้ํา

รอนท่ีผุดตามธรรมชาติมากเปนอันดับหน่ึงของญี่ปุ�น (เปนน้ําธรรมชาติที่ผุดขึ้นมา โดย
ไมใชเครื่องสูบใดๆ) เอกลักษณอยางหน่ึงของบอน้ําพุรอนคุซาสึ คือสิ่งกอสรางขนาด
ใหญใจกลางเมืองซึ่งถูกเรียกวา “ยุบาทาเกะ (Yubatake)” มีหมายความวา “ทุงน้ํา
รอน” ควันไอน้ําที่ลอยขึ้นมาและกลิ่นอายเฉพาะตัวของบอน้ํารอนจะชวยทําใหทาน
รูสึกเพลิดเพลินกับการเดินทาง รอบๆเมืองเต็มไปดวยที่พักและรานขายของที่ระลึก 
ไดบรรยากาศของแหลงออนเซ็นญี่ปุ�นแทๆ   



 

 

 เขาชม พิธีกวนนํ้า หรือ เรียกวา ยุโมมิ (Yumomi) เปนไฮไลทอีกอยางของเมืองคุ
ซาสึ เพราะมีโรงอาบน้ําเน็ตสึโนะยุ ที่น่ีมีประเพณีเกาแกดั้งเดิมของคนคุซาสึใหไดชม 
คือ การแสดงพิธีกวนน้ํา เปนวิธีการปรับระดับอุณหภูมิของน้ําใหอยูในระดับที่อุนพอจะ
ใชไดในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากน้ํารอนที่ไหลมาจากใตพื้นดินจะมีอุณหภูมิสูงมากจนไม
สามารถใชได ชาวเมืองน้ีจึงใชภูมิปญญาและแรงงานคนเพ่ือปรับลดอุณหภูมิของน้ํา แม
ในปจจุบันน้ี จะมีวิวัฒนาการที่ดีกวาการใชแรงงานแลว แตก็ยังคงมีการนําภูมิปญญา
ชาวบานแบบโบราณน้ีมาจัดแสดงใหผูสนใจไดชมเปนรอบๆ รอบละประมาณ 10 – 15 
นาท ี

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KARUIZAWA HOTEL หรือเทียบเทา  
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  

วันที่ 3 คารุยซาวา - คารุยซาวา เอาทเลท - ชิชิบุ - สวนสตรอวเบอรรี - โอไดบะ -  
ไดเวอรซิตี ้- อควาซิตี ้- โตเกียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 คารุยซาวา เอาทเลท (Karuizawa Outlet) เอาทเลทที่อยูกลางธรรมชาติมีภูเขา

รายลอม มีพื้นที่กวางขวาง เปนศูนยรวมสินคา แบรนดเนม ไวหลากหลายยี่หอ 
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ช น  MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ  มี ร านอาหารบ ริก าร
มากมาย นอกจากน้ียังมีสินคานารักๆจําหนายท่ีสามารถซื้อไปเปนของฝากไดอีกดวย 



 

 

 

 
กลางวัน เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน คารุยซาวาเอาทเลท (รบั CASH BACK 

จากไกด 1,000 เยน) 
 เดินทางสู เมืองชิชิบุ (Chichibu) ในจังหวัดไซตามะ ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลูก

สตรอวเบอรีแบบ Organic 100% และยังไดรับการดูแลเปนอยางดี อยูในระบบปดที่มี
การควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเลย โดยที่ไม
ตองลาง ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรร ีสดๆจากตนมาทานไดแบบไมอั้น ยิ่งลูกไหน
แดงรสชาติก็จะหวานอรอยถุกใจแนนอน (ในกิจกรรมน้ี ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรรี
ไดนานถึง 30 นาที) 

 

 โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคา
หลากชนิดที่หางไดเวอรซิตี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย 
ถายรูปกับ กันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn รวมถึงหางสรรพสินคาอควาซิตี้ หางดัง
ของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไมวาจะเปนเสื้อผาตางๆ รานอาหาร ราน
กาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของที่น่ีอยูที่ชั้น 5 เปน ราเมง 
ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเมงชนิดตางๆจากทั่วประเทศญี่ปุ�นมาไวที่น่ี และที่สําคัญ
ดานหนาของหางสรรพสินคาแหงน้ีสามารถมองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน 



 

 

(Rainbow Bridge) 
 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 โยโกฮามา - โยโกฮามา ไชนาทาวน - พิพิธภัณฑราเมง - โตเกียว - ชินจกู ุ
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู เมืองโยโกฮามา เมืองใหญอันดับ 2 รองจากโตเกียว โดยมีประชากรกวา 3 
ลานคน ที่ น่ีจะเปนที่ตั้ งของโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ไมวาจะเปนโรงงาน
อุตสาหกรรมรถยนต เครื่องจักร และเครื่องใชไฟฟ�า ฯลฯ ชอปปم�งยาน โยโกฮามา ไช
นาทาวน (Yokohama China town) ยานที่ผสมผสาน ความเปนญี่ปุ�นกันอยางลง
ตัว อาคารบานเรือนที่มีสถาปตยกรรมแบบจีน มีความเปนระเบียบ และมีโคมไฟสีแดง
ประดับอยูตามถนนอยางสวยมาก ภายในยานน้ีมีรานอาหารมากมายใหทุกทานไดเลือก
ลองชิมความอรอยตลอดสองฝم�งขางทาง ซึ่งอาหารยอดนิยมในยานน้ีจะเปนฮะเการอนๆ 
นอกจากอาหารแลว ยังมีรานขายของที่ระลึกหลายราน ขาย Magnet , รูปภาพ , 
กระเป�า , รม และของฝากอ่ืนๆอีกมากมาย 

 พิพิธภัณฑราเมงชินโยโกฮามา (Shinyokohama Ramen Museum) เรียกไดวา
เปนพิพิธภัณฑสําหรับคนรักราเมงที่พลาดไมไดเด็ดขาด ภายในพิพิธภัณฑมีการจัด
แสดงประวัติความเปนของราเมงในญี่ปุ�นไวมากมาย พรอมรอใหทุกๆทานไดสัมผัส
ความอรอยตามแบบตนฉบับคนญี่ปุ�นแทๆ 



 

 

 

กลางวัน เลือกรับประทานอาหารกลางวัน ภายใน พิพิธภัณฑราเมงชินโยโกฮามา (รับ 
CASH BACK จากไกด 1,000 เยน) 

 เดินทางสู ยานชอปปم�งชินจุกุ เพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ 
เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิ งดวย กระเป� า รองเทา เสื้อผา แบรนด เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 
เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

 
คํ่า อิสระรับประทานอาหารรคํ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม TOKYO HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

วันที่ 5 วัดอาซากสุะ - อิออน มอลล นาริตะ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) -  
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 / 17.30-22.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ



 

 

ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของ
วัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและ
ตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุ�นชื่นชอบ 

 

 เดินทางสูเมืองนาริตะ ชอปปم�งตอที่ อิออน มอลล นาริตะ (Aeon Mall Narita) 
หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน 
เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ราน
ขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมา
จากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มที ่

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
14.00 

น. 
ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ (ใชเวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเชค็อิน และโหลด
สัมภาระ 

17.30 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

22.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

ราคาวรขางตนยังไมรวมคาทิปมั 



 

 

 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

อัตราคาบริการ : คารยุซาวา ชะ ชะ ชา ปใหมเที่ยวเต็ม 5วัน 3คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 29 ธ.ค.62 – 
02 ม.ค. 63 53,900 53,900 51,900 8,900 41,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ 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 ทัง้สิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 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.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบิน

ตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปน
ตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล 
เหลือเพียง 20 กิโลเทาน้ัน  

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]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 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 และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�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 และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไมใหเขาประเทศ 


