
 

 

รหัสทัวร B2B2000239 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว ฟูกูชิมะ นิกโก เรลเวย 6 วัน 3 คืน (NH) 
ศาลเจาโทโชกุ | สะพานชินเคียว | น่ังรถไฟลายดอกไมกุกกิ๊กนารัก | ไรสตรอวเบอรร ี
หมูบานโบราณโออุจิจูคุ | โทโนะเฮทสึริ | ชอปปم�งชิบูยา | ชอปปم�งชนิจุกุ 
 

 

 

 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
(NH808 / 00.30-08.25+1) 
วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก – ศาลเจาโทโชกุ  
– สะพานชินเคียว – ฟุกุชิมะ 
วันที่ 3. ยามากะตะ – น่ังรถไฟลายดอกไมกุกกิ๊ก – ไรสตรอวเบอรรี  
– กินซังออนเซ็น 
วันที่ 4. ฟุกุชิมะ – หมูบานโบราณโออุจิจูคุ – โทโนะเฮทสึริ 
วันที่  5 . โตเกียว – ชอปปم� งชิ บูยา – ชอปปم� งชินจุกุ  – ไดเวอรซิ ต้ี   
– สนามบินฮาเนดะ 
วันที่ 6. โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(NH877 / 00.55-05.50) 
 
 
 

    



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(NH808 00.30-08.25) 

21.00 
น. 

คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 
เคานเตอรสายการบินออลนิปปอน (NH) พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับ พรอม
อํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใตเครื่อง 2 ใบ ใบละไมเกิน 23 
กิโล) 
 

วันที่ 2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก – ศาลเจาโทโชก ุ– สะพานชินเคียว –  
ฟุกุชิมะ 

00.30 
น. 

ออกเดินทางสูญี่ปุ�น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหาร
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

08.25 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.)  

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 เมืองนิกโก เปนเมืองมรดกโลก ที่มีประวัติศาสตรความเปนมายาวนานตั้งแตสมัยเอ
โดะ โชกุนตระกูลโทคุกาวา (Tokugawa) มีการสรางวัดและศาลเจาสวยงามหลายแหง 
โชกุนก็ไดอาศัยอยูในเมือง Nikko หลังจากโชกุนไดเสียชีวิตมีการสรางสุสานโชกุนที่ 
Nikko ซึ่งเปน 1 ในสุสานที่สวยงามของญี่ปุ�น  

 ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาที่เปรียบเสมือนแลนดมารกสําคัญของเมืองนิกโก ศาลเจา
แหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเทพแหงแสงสวาง อีกทั้งยังเปนที่พํานักอาศัยที่
สุดทายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทําใหกลายเปนวัดเกาแกที่เปนสัญลักษณของ
เมือง 
นิโก มีความสําคัญกับประวัติศาสตรญี่ปุ�นมากที่สุดแหงหน่ึง ซึ่งภายในศาลเจาแหงน้ีมี
การออกแบบและประดับตกแตงตัวอาคารตางๆอยางประณีตงดงาม สวนมากจะเนนไป
ที่การตกแตงดวยไมสลักเปนหลัก เน่ืองจากบริเวณที่สรางอยูบนเขาซึ่งเคยเปนป�าทึบ
มองไปทางไหนก็เห็นป�าเขาเต็มไปหมด และหน่ึงในจุดที่เปนไฮไลทและมีชื่อเสียงอยาง
มากของทีน่ี่น่ันก็คือ รูปลิงปดห ูปดตา ปดปาก เรียกไดวาเปนศาลเจาที่แมจะดูเรียบงาย
แตบรรยากาศดีมาก 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 สะพานชินเคียว ซึ่งเปน “สะพานศักดิ์สิทธิ์” ตั้งอยูบริเวณประตูทางเขาศาลเจาและวัด

นิกโก สะพานชินเคียวน้ันไดรับการจัดอันดับใหติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ�นรวมกับสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคูนิกับสะพานซารุ
ฮาชิ(Saruhashi) ที่ยามานาช,ิโอสึกิ โดยสะพานชินเคียวน้ันเรียกไดวาเปนของศาลเจา
ฟูทาราซัง(Futarasan Shrine) โครงสรางสะพานปจจุบันสรางขึ้นในป 1636 แต
เร่ิมแรกที่สรางขึ้นไมเปนที่ชัดเจน จนกระทั่งป 1973 ไดเปดใหประชาชนเขาชม และมี
การปรับปรุงซอมแซมเมื่อปลายป 1990 และตนยุค 2000  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 3 ยามากะตะ – นั่งรถไฟลายดอกไมกุกก๊ิกนารัก – ไรสตรอวเบอรร ี– กินซังออนเซ็น 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นั่งรถไฟลายดอกไมกุกก๊ิกนารัก เปดประสบการณใหมกับการน่ังขบวนรถไฟสาย 
Yamagata Flower Nagai สัมผัสกับบรรยากาศยามเชาของเมืองยามากาตะ 
หมายเหตุ : รถไฟทองถิ่นจะเปลี่ยนลวดลายตามฤดูกาล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 การปลูกสตรอวเบอรรีแบบ Organic 100% และยังไดรับการดูแลเปนอยางดี อยูใน

ระบบปดที่มีการควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเลย 
โดยที่ไมตองลาง ทานสามารถเก็บสตรอวเบอรรี สดๆจากตนมาทานไดแบบไมอั้น ยิ่ง
ลูกไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอยถูกใจแนนอน (ในกิจกรรมน้ี ทานสามารถเก็บสตรอว
เบอรรไีดนานถึง 30 นาที) 

 กินซังออนเซ็น เปนเมืองน้ําพุรอนท่ีเงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเปน
พื้นที่รอบเหมืองแรเงินที่ไดปรับปรุงและพัฒนาใหม มีชื่อเสียงเปนอันดับตนๆของ
ประเทศญี่ปุ�นวาเปนเมืองออนเซ็นที่สวยงามที่สุดดวย และเรียวกังของที่น่ีเปนสไตล
ดั้งเดิม ที่เปนอาคารไม 3-4 ชั้น ผสมผสานกับผนังปูนสีขาวสะอาดทําใหรูสึกเหมือน



 

 

ยอนกลับไปในอดีต  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก YAMAKATA HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 

วันที่ 4 ฟุกุชิมะ – หมูบานโบราณโออุจิจูค ุ– โทโนะเฮทสึริ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 หมูบานโบราณโออุจิจูคุ ซึ่งหมูบานแหงน้ีเปนเสมือนแหลงที่พัก ตั้งขนาบขางถนนหลัก
ที่มีชื่อวาถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเสนน้ี เคยเปนเสนทางหลักในการ
คมนาคมและการคา เชื่อมตอระหวางอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปจจุบันเปนสวนหน่ึง
ของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จังหวัด 
Tochigi) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โทโนะเฮทสึริ เปนโขดหินที่เกิดจากการกัดเซาะและพุกรอนจากน้ําที่ไหลผานเปนเวลา

กวาลานป จนกลายมาเปนวิวทิวทัศนที่สวยงามชวนสัมผัสถึงปาฎิหาริยแหงธรรมชาติ
เหมือนในปจจุบันน้ี ซึ่งที่แมน้ําโอคาวะ จะมีสะพานแขวนที่เรียกวา สะพานฟูจิมิบาชิ ให
ไดรับชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 
 

วันที่ 5 ชอปปم�งชิบูยา – ชอปปم�งชินจกุ ุ– ไดเวอรซิตี ้– สนามบินฮาเนดะ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ชอปปم�งชิบยูา เปนแหลงชอปปم�งที่ต้ังอยูใกลชินจุกุและฮาราจูกุ โดยเรียกไดวาเปนเมือง
ตนกําเนิดวัฒนธรรมใหมของเหลาวัยรุนที่สามารถสัมผัสกับแฟชั่นอินเทรนดอันทันสมัย
ไดที่น่ีเรียงรายไปดวยรานคาแฟชั่นทันสมัยและรานคาที่สามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรม
ลาสุดไดมากมาย โดยเจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนแหลงทองเที่ยวยอดนิยมที่มีผูคนจาก
ทั้งในและตางประเทศแวะเวียนมาเยือนกันเปนจํานวนมาก 

 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 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย หางไดเวอรซิตี้  



 

 

 โอไดบะ ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ใหทานไดชอปปم�งสินคา
หลากชนิดที่หางไดเวอรซิตี้ ซึ่งภายในมีรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย 
ใหทานถายรูปกับ กันดั้มตัวใหม RX-0 Unicorn รวมถึงหางสรรพสินคาอควาซิตี้ 
หางดังของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะทั้งรานคาไมวาจะเปนเสื้อผาตางๆ รานอาหาร 
รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 โรงดวยกัน จุดเดนของที่น่ีอยูที่ชั้น 5 เปน รา
เม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิดตางๆจากทั่วประเทศญี่ปุ�นมาไวที่ น่ี สําคัญ
ดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพานสายรุง (Rainbow Bridge) ได
อยางชัดเจน  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ 
 ถึง สนามบินฮาเนดะ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 

 
วันที่ 6 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  

(NH877 00.55 – 05.50) 
00.55 

น. 
นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินที ่NH877 
(บริการอาหารและนํ้าดื่มบนเคร่ือง) 

05.50 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุก
ครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 

 

 



 

 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ราคาแนะนําเพียง : TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินออลนปิปอน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 03-08 มี.ค. 63 50,900.- 50,900.- 48,900.- 8,900.- 37,400.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 9,900 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

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 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **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
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ 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.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- 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.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 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.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 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�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

 


