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ศาลเจา้โทโชก ุ| สะพานชินเคียว | นั่งรถไฟลายดอกไมกุ้๊กก๊ิกน่ารกั | ไรส่ตรอวเ์บอรร์ ี

หมู่บา้นโบราณโออจิุจคู ุ| โทโนะเฮทสรึ ิ| ชอ้ปป้ิงชิบยู่า | ชอ้ปป้ิงชินจกุุ 
น า้หนกักระเป๋า 23 กก. 2 ใบ 

 

 

  

  

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มนีาคม 63  

ราคาแนะน าเพียง 50,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โตเกียว (สนามบนินารติะ) (NH808 / 00.30-08.25+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – เมืองนิกโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– สะพานชินเคียว – ฟกุชุิมะ 

วนัท่ี 3. ยามากะตะ – นั่งรถไฟลายดอกไมกุ้๊กกิก๊น่ารกั – ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี – กินซงัออนเซ็น 

วนัท่ี 4. ฟกุชุิมะ – หมูบ่า้นโบราณโออจุิจคู ุ– โทโนะเฮทสรึ ิ

วนัท่ี 5. โตเกียว – ชอ้ปปิง้ชิบยู่า – ชอ้ปปิง้ชินจกุ ุ– ไดเวอรซ์ิตี ้– สนามบนิฮาเนดะ 

วนัท่ี 6. โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (NH877 / 00.55-05.50) 

 

 

 TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6วัน 3คนื 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(NH808 00.30-08.25) 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสวุรรณภูมิ ประต ู6 เคานเ์ตอรส์ายการบินออลนิปปอน (NH) พบ
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล) 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว –  
ฟุกุชิมะ 

00.30 น. ออกเดนิทางสูญ่ี่ปุ่ น โดยสายการบนิออลนิปปอน เท่ียวบนิท่ี NH808 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
08.25 น. เดนิทางถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เมืองนิกโก้ เป็นเมืองมรดกโลก ท่ีมีประวตัศิาสตรค์วามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัเอโดะ โชกุนตระกูลโทคกุาวา (Tokugawa) มี
การสรา้งวดัและศาลเจา้สวยงามหลายแห่ง โชกุนก็ไดอ้าศยัอยู่ในเมือง Nikko หลงัจากโชกุนไดเ้สียชีวิตมีการสรา้งสสุานโชกุนท่ี 
Nikko ซึ่งเป็น 1 ในสสุานท่ีสวยงามของญ่ีปุ่ น  

 ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจา้ท่ีเปรียบเสมือนแลนดม์ารก์ส  าคญัของเมืองนิกโก ้ศาลเจา้แห่งนีน้ัน้ถกูสรา้งขึน้เพ่ืออทุิศใหก้ับเทพแห่ง
แสงสวา่ง อีกทัง้ยงัเป็นท่ีพ านกัอาศยัท่ีสดุทา้ยของ โชกนุ Tokugawa Ieyasu ท าใหก้ลายเป็นวดัเก่าแก่ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
นิโก ้มีความส าคญักบัประวตัศิาสตรญ่ี์ปุ่ นมากท่ีสดุแห่งหนึ่ง ซึ่งภายในศาลเจา้แห่งนีมี้การออกแบบและประดบัตกแต่งตวัอาคาร
ตา่งๆอย่างประณีตงดงาม สว่นมากจะเนน้ไปท่ีการตกแตง่ดว้ยไมส้ลกัเป็นหลกั เน่ืองจากบรเิวณท่ีสรา้งอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบ
มองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเตม็ไปหมด และหนึ่งในจดุท่ีเป็นไฮไลทแ์ละมีช่ือเสียงอย่างมากของท่ีน่ีนั่นก็คือ รูปลิงปิดหู ปิดตา ปิด
ปาก เรียกไดว้า่เป็นศาลเจา้ท่ีแมจ้ะดเูรียบง่ายแตบ่รรยากาศดีมาก 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สะพานชินเคียว ซึ่งเป็น “สะพานศกัดิส์ิทธิ์” ตัง้อยู่บริเวณประตทูางเขา้ศาลเจ้าและวดันิกโก้ สะพานชินเคียวนัน้ไดร้บัการจัด
อนัดบัใหต้ดิ 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ นร่วมกับสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ท่ีอิวาคนูิกับสะพาน
ซารุฮาชิ(Saruhashi) ท่ียามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชินเคียวนั้นเรียกไดว้่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง (Futarasan Shrine) 
โครงสรา้งสะพานปัจจบุนัสรา้งขึน้ในปี 1636 แต่เริ่มแรกท่ีสรา้งขึน้ไม่เป็นท่ีชัดเจน จนกระทั่งปี 1973 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม 
และมีการปรบัปรุงซ่อมแซมเม่ือปลายปี 1990 และตน้ยคุ 2000  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพั่ก FUKUSHIMA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่3 ยามากะตะ – น่ังรถไฟลายดอกไม้กุ๊กก๊ิกน่ารัก – ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี – กินซังออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น่ังรถไฟลายดอกไม้กุ๊กกิ๊กน่ารัก เปิดประสบการณ์ใหม่กับการนั่งขบวนรถไฟสาย Yamagata Flower Nagai สมัผัสกับ
บรรยากาศยามเชา้ของเมืองยามากาตะ 
หมายเหต ุ: รถไฟทอ้งถิ่นจะเปล่ียนลวดลายตามฤดกูาล 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 การปลูกสตรอวเ์บอรรี์แบบ Organic 100% และยังไดร้ับการดูแลเป็นอย่างดี อยู่ในระบบปิดท่ีมีการควบคุมสภาพอากาศ
ตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยท่ีไม่ตอ้งลา้ง ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานได้
แบบไม่อ้ัน ยิง่ลกูไหนแดงรสชาตกิ็จะหวานอรอ่ยถกูใจแน่นอน (ในกิจกรรมนี ้ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร์ีไดน้านถึง 30 นาที) 
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 กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน า้พรุอ้นท่ีเงียบสงบในภเูขาของจงัหวดัยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพืน้ท่ีรอบเหมืองแร่เงินท่ีไดป้รบัปรุงและ

พฒันาใหม่ มีช่ือเสียงเป็นอันดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่ นว่าเป็นเมืองออนเซ็นท่ีสวยงามท่ีสดุดว้ย และเรียวกังของท่ีน่ีเป็นสไตล์
ดัง้เดมิ ท่ีเป็นอาคารไม ้3-4 ชัน้ ผสมผสานกบัผนงัปนูสีขาวสะอาดท าใหรู้ส้กึเหมือนยอ้นกลบัไปในอดีต  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั YAMAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่4 ฟุกุชิมะ – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ – โทโนะเฮทสึริ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ ซึ่งหมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมือนแหล่งท่ีพกั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัท่ีมีช่ือว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) 
ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เช่ือมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (Aizu city ปัจจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของ
จงัหวดั Fukushima และจงัหวดั Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จงัหวดั Tochigi) 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โทโนะเฮทสึริ เป็นโขดหินท่ีเกิดจากการกัดเซาะและพกุร่อนจากน า้ท่ีไหลผ่านเป็นเวลากว่าลา้นปี  จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศนท่ี์
สวยงามชวนสมัผสัถึงปาฎิหารยิแ์ห่งธรรมชาตเิหมือนในปัจจบุนันี ้ซึ่งท่ีแมน่ า้โอคาวะ จะมีสะพานแขวนท่ีเรียกว่า สะพานฟูจิมิบา
ชิ ใหไ้ดร้บัชมววิธรรมชาตอินัสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ี่ปุ่น 

วันที ่5 ช้อปป้ิงชิบูย่า – ช้อปป้ิงชินจุกุ – ไดเวอรซ์ิตี ้– สนามบินฮาเนดะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ช้อปป้ิงชบูิย่า เป็นแหลง่ชอ้ปปิง้ท่ีตัง้อยู่ใกลช้ินจกุแุละฮาราจกูุ โดยเรียกไดว้า่เป็นเมืองตน้ก าเนิดวฒันธรรมใหม่ของเหล่าวยัรุ่นท่ี
สามารถสมัผสักบัแฟชั่นอินเทรนดอ์นัทนัสมยัไดท่ี้น่ีเรียงรายไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่นทนัสมยัและรา้นคา้ท่ีสามารถสมัผสัถึงวฒันธรรม
ลา่สดุไดม้ากมาย โดยเจรญิรุง่เรืองในฐานะท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีมีผูค้นจากทัง้ในและตา่งประเทศแวะเวียนมาเยือนกัน
เป็นจ านวนมาก 

 
 ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่ นส  าหรับวัยรุ่น 
เครื่องส  าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ห้างไดเวอรซ์ิตี ้ 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้หลากชนิดท่ีห้างไดเวอรซ์ิตี ้ซึ่งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย ใหท้่านถ่ายรูปกับ กันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้
หา้งดงัของย่านนีท่ี้ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท่ี์มีถึง 13 โรง
ดว้ยกนั จดุเดน่ของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเมง็ชนิดตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท่ี้น่ี ส  าคญัดา้นหนา้
ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ (Rainbow Bridge) ไดอ้ย่างชดัเจน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 
 ถึง สนามบนิฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

วันที ่6 
โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(NH877 00.55 – 05.50) 

00.55 น. น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิออลนิปปอน เท่ียวบนิท่ี NH877 
(บริการอาหารและน ้าดืม่บนเคร่ือง) 

05.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

  

 
ราคาแนะน าเพยีง : TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วัน 3 คืน 

โดยสายการบินออลนิปปอน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 01-06 ก.พ. 63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 8,900.- 37,400.- 

วนัท่ี 03-08 มี.ค. 63 50,900.- 50,900.- 50,900.- 8,900.- 37,400.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ 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 

 

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 
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** 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 า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลค่าประกันวินาศ

ภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
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]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 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) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
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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) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
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วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

11 TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วนั 3 คืน โดยสายการบนิออลนิปออน                [GQ2NRT-NH003] 

 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติั
เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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