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6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

HILIGHT JAPAN B [OSAKA-TOKYO] 6D4N
เดินทางมกราคม-มีนาคม ราคาเริม
่ ต้น 43,991 บาท
โดยสารการบินไทย

JAPAN

HILIGHT JAPAN B [OSAKA-TOKYO] 6D4N
เดินทางมกราคม-มีนาคม ราคาเริม
่ ต้น 43,991 บาท
โดยสารการบินไทย
ไฮไลท์ ทัวร์
- สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟชินคันเซน
- ชมศาลเจ้าฮาโกเน่ แวะชิมไข่ดาที่โอวาคุดานิ
- สนุกสนานกับกิจกรรม ณ ลานสกี เพลิดเพลินชมโอชิโนะฮัคไก
- ชมการแสดงไฟที่ NABANA NO SATO
- สักการะวัดดัง วัดคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดนาริตะ
- เรียนรู้และรับมือแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว
- ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
- ช้อปปิ้งจุใจย่านการค้าชื่อดัง ชินจูกุ / อิออน
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น

1

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินคันไซ

2

สนามบินคันไซ- วัดคินคาคุจิ- ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- NABANA NO
SATO [ชมการแสดงไฟ]

3

นั่งรถไฟชินคันเซน-ฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ผ่านชมทะเลสาบอา
ชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่

4

กิจกรรม ณ ลานสกี-บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไก-ศูนย์จําลอง
แผ่นดินไหว-โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจูกุ







5

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์







6

วัดนาริตะ-อิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ



Day 1
20.00 น.











โรงแรมที่พัก
NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า

FUJI HOTEL [♨]
หรือเทียบเท่า

TOKYO HOTEL
หรือเทียบเท่า

TOKYO HOTEL
หรือเทียบเท่า

สนามบินสุวรรณภุมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ

23.15 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

Day 2
สนามบินคันไซ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – NABANA NO SATO [ชมการแสดงไฟ]
06.25 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นํา

ท่านเดินทางสู่ วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2
ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ํากับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ําที่
ใสสะอาด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนา
เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมาก
เรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ NABANA NO SATO นั้นเป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ
LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สายน้ํา อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ เป็นต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งใน
งานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย
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เย็น

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ภายใน NABANA NO SATO
เดินทางเข้าสู่ที่พัก

NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
นั่งรถไฟชินคันเซน – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ผ่านชมทะเลสาบอาชิ – ศาลเจ้าฮาโกเน่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟชินคันเซน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน
ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม.

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ําพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อน
ของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถัน
เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ําแร่กํามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดําหนึ่ง
ฟองจะสามารถทําให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ผ่านชมทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัด ชมความงาม
ของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่ง
ภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของ
ทะเลสาบอาชิ สังเกตุง่ายๆคือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยังศาลเจ้าโดยสองข้างทางจะ
มีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจ้านั้นมีบรรยากาศที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มีความ
สวยงามตลอดทั้งปี

เย็น

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกับการแช่น้ําจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

Day 4
กิจกรรม ณ ลานสกี – บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไก – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว – โตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง สัมผัสความสนุกสนาน ณ ลานสกี เพื่อพบกับลานหิมะสีขาวที่มีแบ๊คกราวน์เป็นภูเขาไฟฟูจิ..ให้ท่าน
ได้สนุกไปกับการถ่ายรูปกับลานหิมะสีขาวตระการตา หรือจะเลือกจ่ายเงินเพิ่มเพื่อ เล่นกระดานลื่นแบบญี่ปุ่น หรือที่
เรียกว่า “โซริ” (Sori) แบบเต็มที่ (ราคานี้ ไม่ได้รวมค่าเช่าอุปกรณ์เล่นสกี ชนิดอื่น รวมไปถึงชุดเล่นสกี แต่อย่าง
ใด และ หิมะจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในช่วงเวลานั้นๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
สถานที่เล่นสกี โดยรักษาสิทธิ์ของลูกค้าเป็นสาคัญ ) จากนั้น...ได้เวลาเดินทางไปยัง หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค
(Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อ
น้ํา 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake
Yamanakako) ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้ําทั้ง 8 นี้เป็นน้ํา
จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําให้น้ําใส
สะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ําเย็นจากแหล่งน้ําได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีรา้ นอาหาร
ร้านจําหน่ายของที่ระลึกและซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
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บ่าย

สู่นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขา
ไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไป
ถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้
อปปิ้ง สินค้ าต่า งๆ มากมายที่เป็ นโปรดักส์ ของญี่ปุ่น อีกด้ วย นําท่ านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชิ นจูกุ ให้ ท่านอิสระและ
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้า
ที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น
ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้อิสระทุกท่าน ตามอัธยาศัย // ไม่มีรถบัสบริการ ***
*** สามารถซื้อตั๋วรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยังย่านช้อปปิ้งต่างๆ ของ โตเกียว ได้ ... เช่น ย่านกินซ่า , อูเอโนะ , โดยท่าน
สามารถถามข้อมูลแต่ละสถานที่ได้จากไกด์ เพื่อการเดินทางที่สะดวกที่สุด
*** สามารถซื้อทัวร์เสริม ตั๋วดิสนีย์แลนด์ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไม่ได้รวมค่ารถไฟ
สําหรับเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ แต่อย่างใด [ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ]
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ( Tokyo Disneyland ) ดินแดนที่ไม่จํากัดอายุของผู้มาเยือน ... สวนสนุกนี้สร้างขึ้นในปี 1983
และเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่ให้สร้างนอกอาณาบริเวณของสหรัฐอเมริกา .. ตื่นตาตื่นใจกับเครื่องเล่นนานาชนิดใน
โซนต่างๆ และ หากว่าเหนื่อยกับเครื่องเล่นแล้ว ท่านสามารถพักดูโชว์พาเหรดตระการตาของเ หล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์
Mickey & Minnie , Donald Duck , และผองเพื่อนที่มีคิวมาเปิดตัวให้ชมกันได้ตามเวลาที่ทางสวนสนุกกําหนดไว้อีก
ด้วย (ซึ่งมีทั้งรอบบ่าย และ หัวค่ํา)

** อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย **

เย็น

เดินทางเข้าสู่ที่พัก

TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6
วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดิ นทางสู่ วั ดนาริต ะ นําท่ านนมั สการเทพเจ้า แห่ งไฟ ณ วั ดนาริ ตะ วัด ที่มี ประวัติ ศาสตร์ อัน เก่ าแก่ ซึ่ งมี อายุ
ยาวนานมากกว่า 1,000 ปี และยังเป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ
ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ที่ทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
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**********************************

HILIGHT JAPAN B [OSAKA-TOKYO] BY TG
ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มเี ตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

[อายุ 8-12 ปี]

[อายุ 2-7 ปี]

กาหนดการเดินทาง

พักเดี่ยวเพิ่ม

02-07 กุมภาพันธ์ 2561

43,991

43,991

42,991

8,900

09-14 กุมภาพันธ์ 2561

43,991

43,991

42,991

8,900

16-21 กุมภาพันธ์ 2561

43,991

43,991

42,991

8,900

23-28 กุมภาพันธ์ 2561

43,991

43,991

42,991

8,900

28 กุมภาพันธ์ 2561- 05 มีนาคม 2561

43,991

43,991

42,991

8,900

09-14 มีนาคม 2561

45,991

45,991

44,991

8,900

16-21 มีนาคม 2561

45,991

45,991

44,991

8,900

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน **
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมี การ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชาระค่าบริการ
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 จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
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รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

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 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยัน
ว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูก
ทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้ นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 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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