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JAPAN
NIKKO SENDAI ICE MONSTER 6 DAY 4 NIGHT
เดินทางมกราคม-กุมภาพันธ์ เริ่มต้น 48,991 บาท
โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
ไฮไลท์ ทัวร์
- สักการะศาลเจ้าโทโชคุ วัดนาริตะ
- ชมน้้าตกเคง่อน / ทะเลสาบซูเซนจิ / ปราสาทซึรุงะ
- เที่ยวชมหมู่บ้านโออูจิจูคุ สไตล์ญี่ปุ่นสมัยเอโดะ
- ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า นั่งกระเช้าชม SNOW MONSTER
- สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี /ชมหมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
- ชิมสตอเบอรี่สดๆที่ฟาร์มสตอเบอรี่ / ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม อิจิบังโจ อิออน
- ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ

2

สนามบินนาริตะ-เมืองนิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น้ําตกเคง่อน-ทะเลสาบ

เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรมที่พัก



KINUGAWA



ชูเซนจิ-แช่น้ําแร่

HOTEL หรือ
เทียบเท่า[♨]

3

หมู่บ้านโออูจิจูคุ-ปราสาทซึรุงะ-เมืองเซนได- ช้อปปิ้งอิจิบังโจ







SENDAI HOTEL
หรือเทียบเท่า

4

มัตสึชิม่า-ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า-เทือกเขาซาโอะ-นั่งกระเช้าชม







ปีศาจหิมะ[SNOW MONSTER]-กิจกรรมบนลานสกี-หมู่บ้านสุนัข

HOTEL

จิ้งจอก
5

KORIYAMA
หรือเทียบเท่า

ฟาร์มสตอเบอร์รี่-เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ







TOKYO HOTEL
หรือเทียบเท่า

6

วัดนาริตะ-อิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ





Day 1

สนามบินสุวรรณภุมิ

20.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

23.00 น.

ออกเดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

JL 718

Day 2
สนามบินนาริตะ – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้้าตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซนจิ – แช่น้าแร่
07.10 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุณโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ
4 ศตวรรษ ตั้งแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของ
ศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นนําท่านสู่ น้้าตกเคง่อน น้ําตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท์” ไปชั้นล่างที่
ท่านสามารถดื่มด่ํากับภาพของน้ําตกแห่งนี้ได้งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายน้ําที่เย็นชื่นฉ่ําใจ ทะเลสาบชูเซนจิ เป็น
ทะเลสาบตั้งอยู่บริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต ตัวทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ
20,000 ปีที่แล้ว ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้ําพุร้อน และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ําตกหลาย
แห่งในบริเวณรอบๆ ฤดูที่สวยที่สุดของทะเลสาบคือช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง
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เดินทางเข้าสู่ที่พัก

KINUGAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ําจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 3
หมู่บ้านโออูจิจูคุ – ปราสาทซึรุงะ – เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ นําท่านย้อนรอยในสมัยเอโดะ เมืองโออูจิจูคุ ชม หมู่บ้านโออูจิจูคุ เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง
ซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร และบ้านพักแบบโฮมสเตย์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าและวัดประจําเมืองโอ
อูจิจูคุ โดยวัดตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบน
ของวัด จากนั้นนําท่านชม ปราสาทซึรุงะ ซึ่งแปลว่าปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.
1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทําให้โดนทําลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูก
สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ
รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ และในชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัว
เมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้ง ณ อิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่
มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้ากับสินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้เลือกซื้อ เช่น ร้าน 100 เยน, ร้านอาหาร
ร้านเสื้อผ้า และร้านจําหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4
มัตสึชิม่า – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า – เทือกเขาซาโอะ – นั่งกระเช้าชมปีศาจหิมะ[SNOW MONSTER]
– กิจกรรมบนลานสกี – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อ่าวมัตสึชิม่า ที่ได้รับการยกย่องว่ามีทัศนียภาพงดงามที่สุดหนึ่งในสามของญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังเป็น
แหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรมที่มีรสชาติดีในอันดับต้นๆของญี่ปุ่นอีกด้วย นําท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า อันงดงาม
และหมู่เกาะหินปูนรูปร่างแปลกตากว่า 260 เกาะ ซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ทั่วไปในอ่าว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับวิว
ทิวทัศน์การล่องเรือและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เทือกเขาซาโอะ เป็นหนึ่งเทือกเขาที่สวยงามที่สุดแหล่งหนึ่งของเมืองยามางาตะ และยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านน้ําพุร้อนและสกีรีสอร์ท ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ถูกปก
คลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว นําท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซ
บีเรียที่พัดพาหิมะมาปกคลุมต้นสนจํานวนมาก เกาะเป็นผลึกน้ําแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาวจึงทําให้ถูก
กล่าวขวัญกันว่าเป็น “SNOW MONSTER” หรือ “ ปีศาจหิมะ ” และให้ท่านเลือกสนุกกับกิจกรรมต่างๆมากมายบน
เทือกเขา ZAO ได้ อาทิเช่น การเล่นสกี, สโนว์บอร์ด, สโนว์โมบิล [ไม่รวมค่าเช่าชุดสกี อุปกรณ์สกี และครูผู้
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ฝึกสอน] ซึ่งเทือกเขา ZAO นี้ถือเป็นหนึ่งในเทือกเขามีชื่อเสียงในหมู่นักเล่นสกีที่นิยมความท้าทาย มีพื้นที่เล่นสกี
กว้างใหญ่ขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลจํานวนสี่ร้อยกว่าสนาม เต็มไปด้วยเนินที่สูงชันที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของ
ธรรมชาติ นําท่านชม หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิ
โรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุ นัข
จิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สําคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่
ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็น
เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบช้า) และความเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักของสุนัข
จิ้งจอก และป้อนอาหารสุนัขจิ้งจอก พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

KORIYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
ฟาร์มสตอเบอร์รี่ – เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอรี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอรี่ ไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่
มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทําให้ผลของสตรอเบอรี่นั้นมีขนาดใหญ่
สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่าท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอรี่และที่สําคัญคือท่านสามารถชิม
สตรอเบอรี่ในไร่นี้ได้ และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนม
ต่างๆ ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม
เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีก
มากมาย

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6
วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ นําท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะ วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งมี
อายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยัง
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนม
โมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
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สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.05 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

JL 707

22.40 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

NIKKO SENDAI ICE MONSTER BY JL
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่าน
07-12 กุมภาพันธ์ 2561

49,991

49,991

48,991

8,900

21-26 กุมภาพันธ์ 2561

46,991

46,991

45,991

8,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 5,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี การ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การช้าระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย
กรณีใดๆ

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-HND JL01 NIKKO SENDAI ICE MONSTER 6 DAY 4 NIGHT (JL)

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368
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4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่
เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 5,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยัน
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลู ก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้ นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด้วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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