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หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ | เมืองคซุาส ึ| พิธีกวนน า้ ยโุมมิ | คารุยซาวา่ เอาทเ์ลท 
สวนสตรอวเ์บอรร์ ี| วดัอาซากสุะ | โอไดบะ | ชินจกู ุ| พกัโตเกียว 2 คืน 

 

  

  

คารุยซาว่า เตมิความสุข ปีใหม่ 5วัน 3คนื 

เดินทาง ธันวาคม 62 - มกราคม 63  

ราคาเพียง  49,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - โตเกียว (สนามบนินารติะ) (TG640 / 22.30-06.20+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบนินารติะ) - เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆงัโทคโินะคาเนะ - เมืองคซุาส ึ– พธีิกวนน า้ ยโุมม ิ- คารุยซาวา่ 

วนัท่ี 3.  คารุยซาวา่ - คารุยซาวา่ เอาทเ์ลท – ชิชิบ ุ- สวนสตรอวเ์บอรร์ี - อิออน มอลล ์นารติะ - โตเกียว 

วนัท่ี 4.  วดัอาซากสุะ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้– ชินจกู ุ 

วนัท่ี 5.  โตเกียว (สนามบนินารติะ) - กรุงเทพ (TG643 / 11.45-17.05) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 / 22.30-06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG640 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - เมืองคาวาโกเอะ - หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ -  
เมืองคุซาสึ - พิธีกวนน า้ ยุโมม ิ- คารุยซาว่า 

06.20 น. เดนิทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เดนิทางสู ่เมืองคาวาโกเอะ ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัไซตามะ เมืองแห่งปราสาทท่ีส  าคญัทางประวตัศิาสตรข์องญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นท่ีรูจ้ัก

ในลกัษณะการก่อสรา้งอาคารแบบท่ีเรียกว่า ครุะซึครุิ หมายถึงรา้นคา้หรืออาคารโกดงัไม ้2 ชัน้ท่ีก าแพงก่อดว้ยดิน ถือเป็น
ย่านการคา้เก่าแก่มาตัง้แตส่มยัเอโดะ สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนในสมยัก่อนเรียงรายติดกัน ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็น
อย่างดี ณ ปัจจบุนัไดถ้กูปรบัปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสินคา้ท่ีระลึก และพิพิธภัณฑ ์มีหอระฆังโทคิโนะคาเนะ สรา้ง
จากไมใ้ชเ้พ่ือเตือนเม่ือเกิดไฟไหม ้ถกูสรา้งแทนของเดมิเน่ืองจากโดนไฟไหมเ้ม่ือปี 1892 เป็นสญัลกัษณ์ส  าคญัของพืน้ท่ี ดว้ย
ลกัษณะสิง่ก่อสรา้งและบรรยากาศโดยรอบท าใหท่ี้น่ีไดส้มญานามวา่ “เมืองเอโดะนอ้ย” ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเดินเท่ียว
ชม และเลือกซือ้ของฝากพืน้เมืองมากมาย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองคุซาสึ เป็นเมืองออนเซ็นท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมากในญ่ีปุ่ นและมีปริมาณน า้รอ้นท่ีผดุตามธรรมชาติมากเป็นอันดบั
หนึ่งของญ่ีปุ่ น (เป็นน า้ธรรมชาตท่ีิผดุขึน้มา โดยไมใ่ชเ้ครื่องสบูใดๆ) เอกลกัษณอ์ย่างหนึ่งของบอ่น า้พรุอ้นคซุาส ึคือสิง่ก่อสรา้ง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองซึ่งถูกเรียกว่า “ยุบาทาเกะ (Yubatake)” มีหมายความว่า “ทุ่งน า้รอ้น” ควนัไอน า้ท่ีลอยขึน้มาและ
กลิน่อายเฉพาะตวัของบอ่น า้รอ้นจะช่วยท าใหท้่านรูส้กึเพลดิเพลนิกบัการเดนิทาง รอบๆเมืองเตม็ไปดว้ยท่ีพกัและรา้นขายของ
ท่ีระลกึ ไดบ้รรยากาศของแหลง่ออนเซ็นญ่ีปุ่ นแท้ๆ  

 เข้าชม พธีิกวนน ้า หรือ เรียกว่า ยุโมมิ (Yumomi) เป็นไฮไลทอี์กอย่างของเมืองคซุาส ึเพราะมีโรงอาบน า้เน็ตสโึนะยุ แห่งนี ้
มีประเพณีเก่าแก่ดัง้เดมิของคนคซุาสใึหไ้ดช้ม คือ การแสดงพิธีกวนน า้ เป็นวิธีการปรบัระดบัอุณหภูมิของน า้ใหอ้ยู่ในระดบัท่ี
อุ่นพอจะใชไ้ดใ้นชีวติประจ าวนั เน่ืองจากน า้รอ้นท่ีไหลมาจากใตพื้น้ดนิจะมีอณุหภมูสิงูมากจนไม่สามารถใชไ้ด ้ชาวเมืองนีจ้ึง
ใชภู้มิปัญญาและแรงงานคนเพ่ือปรับลดอุณหภูมิของน า้ แมใ้นปัจจุบนันี ้จะมีวิวฒันาการท่ีดีกว่าการใชแ้รงงานแลว้ แต่ก็
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ยงัคงมีการน าภมูปัิญญาชาวบา้นแบบโบราณนีม้าจดัแสดงใหผู้ส้นใจไดช้มเป็นรอบๆ รอบละประมาณ 10 – 15 นาที 
 

 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก KARUIZAWA HOTEL หรือเทยีบเท่า  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

วันที ่3 
คารุยซาว่า - คารุยซาว่า เอาทเ์ลท - ชิชิบุ - สวนสตรอวเ์บอรร์ี - อิออน มอลล ์
นาริตะ - โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 คารุยซาว่า เอาทเ์ลท (Karuizawa Outlet) เอาทเ์ลทท่ีอยู่กลางธรรมชาติมีภูเขารายลอ้ม มีพืน้ท่ีกวา้งขวาง เป็นศนูยร์วม

สนิคา้ แบรนดเ์นม ไวห้ลากหลายย่ีหอ้ ตา่งประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ มีรา้นอาหารบรกิารมากมาย นอกจากนีย้งัมีสินคา้น่ารกัๆจ าหน่ายท่ีสามารถซือ้ไปเป็นของ
ฝากไดอี้กดว้ย 

 

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

 เดนิทางสู ่เมืองชชิบิุ (Chichibu) ในจงัหวดัไซตามะ ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลกูสตรอวเ์บอรีแบบ Organic 100% และ
ยงัไดร้บัการดแูลเป็นอย่างดี อยู่ในระบบปิดท่ีมีการควบคมุสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย 
โดยท่ีไม่ตอ้งลา้ง ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอร์รี สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อ้ัน ยิ่งลูกไหนแดงรสชาติก็จะหวาน
อรอ่ยถกุใจแน่นอน (ในกิจกรรมนี ้ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร์ีไดน้านถึง 30 นาที)  
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 อิออน มอลล ์นาริตะ (Aeon Mall Narita) หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 

150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ย่างครบครนัเตม็ท่ี 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ไดเวอรซ์ิตี ้- อควาซิตี ้- ชินจูกุ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษท่ี์มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลือกซือ้เครื่องราง
ของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้งท่ีมี ช่ือเสียงของวัด มีรา้นขายของท่ีระลึก
มากมายไมว่า่จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปปิง้สนิคา้หลากชนิดท่ีห้างไดเวอรซ์ิตี ้ซึ่งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมายและ  ใหท้่านถ่ายรูปกับ กันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้า
อควาซิตี ้หา้งดงัของย่านนีท่ี้ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตร์
ท่ีมีถึง 13 โรงดว้ยกนั จดุเดน่ของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเมง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเมงชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้
ท่ีน่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน (Rainbow Bridge) 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 เดนิทางสู ่ย่านช้อปป้ิงชนิจุกุ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิง้สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬกิา เคร่ืองเลน่เกมส ์หรือสนิคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส  าหรบัวยัรุ่น 
เคร่ืองส าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นอไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพ (TG643 / 11.45-17.05) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดนิทางสูส่นามบนินารติะ (ใชเ้วลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
11.45 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG643 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
17.05 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมั 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อัตราค่าบริการ : คารุยซาว่า เติมความสุข ปีใหม่ 5วัน3คืน   
โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที ่28 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63 49,900 49,900 47,900 8,900 37,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่วทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหล้กูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 
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2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
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ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


