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รหัสโปรแกรม : 17281 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 
ศาลเจา้โทโชก ุ| สะพานชินเคียว | นั่งรถไฟลายดอกไมกุ้๊กกิก๊น่ารกั | ไรส่ตรอวเ์บอรร์ ี

หมู่บา้นโบราณโออจุิจคู ุ| โทโนะเฮทสรึ ิ| ชอ้ปป้ิงชิบยูา่ | ชอ้ปป้ิงชินจกุ ุ
น า้หนกักระเป๋า 23 กก. 2 ใบ 

 

 

เดนิทาง กุมภาพนัธ ์– มีนาคม 63  

ราคาแนะน าเพยีง 50,900.- 

  

TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6วัน 3คืน 
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบินนารติะ) (NH808 / 00.30-08.25+1) 

วนัท่ี 2. โตเกียว (สนามบินนารติะ) – เมืองนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– สะพานชินเคียว – ฟกุชิุมะ 

วนัท่ี 3. ยามากะตะ – นั่งรถไฟลายดอกไมกุ้๊กกิก๊นา่รกั – ไรส่ตรอวเ์บอรร์ ี– กินซงัออนเซ็น 

วนัท่ี 4. ฟกุชิุมะ – หมูบ่า้นโบราณโออจิุจคู ุ– โทโนะเฮทสรึ ิ

วนัท่ี 5. โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชิบยูา่ – ชอ้ปป้ิงชินจกุ ุ– ไดเวอรซ์ิตี ้– สนามบินฮาเนดะ 

วนัท่ี 6. โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (NH877 / 00.55-05.50) 

 

 



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

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(NH808 00.30-08.25) 

21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสวุรรณภมูิ ประตู 6 เคานเ์ตอรส์ายการบินออลนิปปอน (NH) พบ
เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน (สัมภาระโหลดใต้เคร่ือง 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล) 

 
หมายเหต ุราคา Lounge อาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่จอง กรุณาสอบถามกับทางเซลอีกครั้ง 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชนิเคยีว –  
ฟุกุชมิะ 

00.30 น. ออกเดินทางสูญ่ี่ปุ่ น โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

 ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เมืองนิกโก้ เป็นเมืองมรดกโลก ที่มีประวตัิศาสตรค์วามเป็นมายาวนานตัง้แต่สมยัเอโดะ โชกุนตระกูลโทคกุาวา (Tokugawa) มี
การสรา้งวดัและศาลเจา้สวยงามหลายแห่ง โชกุนก็ไดอ้าศยัอยู่ในเมือง Nikko หลงัจากโชกุนไดเ้สียชีวิตมีการสรา้งสสุานโชกุนที่ 
Nikko ซึง่เป็น 1 ในสสุานท่ีสวยงามของญ่ีปุ่ น  

 ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจา้ที่เปรยีบเสมอืนแลนดม์ารก์ส าคญัของเมืองนิกโก ้ศาลเจา้แหง่นีน้ัน้ถกูสรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัเทพแหง่
แสงสวา่ง อีกทัง้ยงัเป็นท่ีพ านกัอาศยัที่สดุทา้ยของ โชกนุ Tokugawa Ieyasu ท าใหก้ลายเป็นวดัเก่าแก่ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง 
นิโก ้มีความส าคญักบัประวตัิศาสตรญ่ี์ปุ่ นมากที่สดุแหง่หนึง่ ซึง่ภายในศาลเจา้แหง่นีม้ีการออกแบบและประดบัตกแต่งตวัอาคาร
ตา่งๆอยา่งประณีตงดงาม สว่นมากจะเนน้ไปท่ีการตกแตง่ดว้ยไมส้ลกัเป็นหลกั เนื่องจากบรเิวณที่สรา้งอยูบ่นเขาซึง่เคยเป็นป่าทบึ

http://bit.ly/2NMk5YE
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มองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด และหนึง่ในจดุที่เป็นไฮไลทแ์ละมีช่ือเสียงอย่างมากของที่นี่นั่นก็คือ รูปลิงปิดห ูปิดตา ปิด
ปาก เรยีกไดว้า่เป็นศาลเจา้ที่แมจ้ะดเูรยีบง่ายแตบ่รรยากาศดีมาก 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สะพานชินเคียว ซึ่งเป็น “สะพานศกัดิ์สิทธ์ิ” ตัง้อยู่บริเวณประตูทางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก้ สะพานชินเคียวนัน้ไดร้บัการจัด
อนัดบัใหต้ิด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ นรว่มกบัสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคนูิกบัสะพาน
ซารุฮาชิ(Saruhashi) ที่ยามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชินเคียวนัน้เรียกไดว้่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง (Futarasan Shrine) 
โครงสรา้งสะพานปัจจุบนัสรา้งขึน้ในปี 1636 แต่เริ่มแรกที่สรา้งขึน้ไม่เป็นที่ชดัเจน จนกระทั่งปี 1973 ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้ชม 
และมีการปรบัปรุงซอ่มแซมเมื่อปลายปี 1990 และตน้ยคุ 2000  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 ยามากะตะ – น่ังรถไฟลายดอกไม้กุ๊กกิ๊กน่ารัก – ไร่สตรอวเ์บอรรี์ – กินซังออนเซ็น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น่ังรถไฟลายดอกไม้กุ๊กกิ๊กน่ารัก เปิดประสบการณ์ใหม่กับการนั่งขบวนรถไฟสาย Yamagata Flower Nagai สมัผัสกับ
บรรยากาศยามเชา้ของเมืองยามากาตะ 
หมายเหต ุ: รถไฟทอ้งถ่ินจะเปลีย่นลวดลายตามฤดกูาล 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 การปลกูสตรอวเ์บอรร์ีแบบ Organic 100% และยังไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี อยู่ในระบบปิดที่มีการควบคุมสภาพอากาศ
ตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่ตอ้งลา้ง ท่านสามารถเก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานได้
แบบไม่อั้น ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอ่ยถกูใจแนน่อน (ในกิจกรรมนี ้ทา่นสามารถเก็บสตรอวเ์บอรร์ไีดน้านถึง 30 นาที) 

 
 กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน า้พรุอ้นท่ีเงียบสงบในภเูขาของจงัหวดัยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพืน้ที่รอบเหมืองแรเ่งินที่ไดป้รบัปรุงและ

พฒันาใหม่ มีช่ือเสียงเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่ นว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงามที่สดุดว้ย และเรียวกังของที่นี่เป็นสไตล์
ดัง้เดิม ที่เป็นอาคารไม ้3-4 ชัน้ ผสมผสานกบัผนงัปนูสขีาวสะอาดท าใหรู้ส้กึเหมือนยอ้นกลบัไปในอดีต  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั YAMAKATA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
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ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่4 ฟุกุชมิะ – หมู่บ้านโบราณโออุจจิูคุ – โทโนะเฮทสึริ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ ซึ่งหมู่บา้นแห่งนีเ้ป็นเสมือนแหลง่ที่พกั ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัที่มีช่ือว่าถนนชิโมสเึคะ (Shimotsuke) 
ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและการคา้ เช่ือมต่อระหว่างอาณาจกัรไอสึ (Aizu city ปัจจุบนัเป็นสว่นหนึ่งของ
จงัหวดั Fukushima และจงัหวดั Niigata) และเมืองอิไมชิ (Imaichi จงัหวดั Tochigi) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โทโนะเฮทสึริ เป็นโขดหินที่เกิดจากการกดัเซาะและพกุรอ่นจากน า้ที่ไหลผ่านเป็นเวลากว่าลา้นปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทศันท์ี่
สวยงามชวนสมัผสัถึงปาฎิหารยิแ์หง่ธรรมชาติเหมือนในปัจจบุนันี ้ซึง่ที่แมน่ า้โอคาวะ จะมีสะพานแขวนที่เรียกว่า สะพานฟูจิมิบา
ชิ ใหไ้ดร้บัชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั KINUGAWA ONSEN HOTEL หรอืเทียบเทา่ 
ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่5 ช้อปป้ิงชบูิย่า – ช้อปป้ิงชนิจุกุ – ไดเวอรซ์ิตี ้– สนามบนิฮาเนดะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ช้อปป้ิงชิบยูา่ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงที่ตัง้อยูใ่กลชิ้นจกุแุละฮาราจกูุ โดยเรยีกไดว้า่เป็นเมืองตน้ก าเนิดวฒันธรรมใหมข่องเหลา่วยัรุน่ที่
สามารถสมัผสักบัแฟชั่นอินเทรนดอ์นัทนัสมยัไดท้ี่น่ีเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่นทนัสมยัและรา้นคา้ที่สามารถสมัผสัถึงวฒันธรรม
ลา่สดุไดม้ากมาย โดยเจรญิรุง่เรอืงในฐานะท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมที่มีผูค้นจากทัง้ในและตา่งประเทศแวะเวียนมาเยือนกนั
เป็นจ านวนมาก 
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 ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย  กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น 
เครือ่งส  าอางคย์ี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ 

 โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ซึ่งภายในมี
รา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย ใหท้า่นถ่ายรูปกบั กนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้
หา้งดงัของยา่นนีท้ี่ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรง
ดว้ยกนั จดุเดน่ของที่นี่อยูท่ี่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้
ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ (Rainbow Bridge) ไดอ้ยา่งชดัเจน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 



8 TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วนั 3 คืน โดยสายการบินออลนิปออน                [GQ2NRT-NH003] 

 

 ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

วันที ่6 
โตเกียว (สนามบนิฮาเนดะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ  
(NH877 00.55 – 05.50) 

00.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877 
(บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

  

 
ราคาแนะน าเพยีง : TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วัน 3 คืน 

โดยสายการบนิออลนิปปอน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
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.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 9,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  

ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

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

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลค่าประกันวินาศ
ภยัเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 



15 TOKYO FUKUSHIMA NIKKO RAILWAY 6 วนั 3 คืน โดยสายการบินออลนิปออน                [GQ2NRT-NH003] 

 

 


