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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- สดุฟิน !! ชมเทศกาลทุง่พิง้มอส (ดอกชบิะซากรุะ) [ตามสภาพอากาศ] 

- สกัการะวดัดงั อาซากสุะ ขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองค า 

- ถา่ยรปูคูก่บัโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

- ช็อปป้ิงสดุมนั ของแบรนดเ์นม ทีโ่กเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์

- ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]  

- ลิม้รสเมนขูาป ู+ แชอ่อนเซน 

- พกัฟจู1ิคนื พกัโตเกยีว 2 คนื 

- อสิระ1วนัเต็ม เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด  ์

 

 

 

สบาย พิง้คม์อส TOKYO FUJI  5 DAY 3 NIGHT BY XJ  

เดอืน เมษายน-มถินุายน 2561 ราคาเพยีง 22,991 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

JAPAN 
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Day 1  สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ  ์

   เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ  

23.45 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ  ์เทีย่วบนิที ่ XJ 600 

Day 2  สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร-ีกนัด ัม้ตวัใหม ่@ Diver 

City Plaza-โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส-์อาบน า้แร ่

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว เทีย่วชม วดัอาซะกซุะ (ใชเ้วลาเดนิทาง

โดยประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี)  วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว นําทา่นนมัสการ

ขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองคํา นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคม

ไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และ

ยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ จากนัน้พาทกุทา่นไป

ยนืถา่ยรูปกบั TOKYO SKY TREE ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแมน้ํ่าสมุดิะ (ใกลว้ดั

อาซากสุะ โดยการเดนิ) โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณโทรทศันแ์หง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 

2012 มคีวามสงูที ่634 เมตร(แซงหนา้โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก  

  วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม
ทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ     

2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร-ีกนัดัม้ตวัใหม่@ 

Diver City Plaza-โกเทมบะพรเีมยีมเอา้ทเ์ล็ตส-์อาบน้ําแร่ 

 

  

FUJI HOTEL  

หรอื

เทยีบเทา่ 

3 

ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว 

(กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางวนัที1่8เมษายน-26พฤษภาคม61)-ชมทุง่พิง้มอส-ชบิะซากรุะ 

(กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางวนัที ่27พฤษภาคม-01มถินุายน61)-ชมดอกไมน้านาชนดิ  

อาทเิชน่ ดอกทวิลปิ ดอกนาโนะฮานะ  ดอกป็อปป้ี  *ตามสภาพอากาศ*  

เมอืงคามาครุะ-หลวงพ่อโตไดบทุส-ึพพิธิภัณฑร์าเมน 

   

TOKYO 

HOTEL 

หรอื

เทยีบเทา่ 

 

4 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด์    

TOKYO 

HOTEL 

หรอื

เทยีบเทา่ 

5 สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ 
  

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั  

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางขา้ม สะพานเรนโบว ์เพือ่ไปยัง Diver City Tokyo 

Plaza  เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพลก๊ซแ์หง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว  รวมไปถงึไฮไลทข์อง

ทีน่ี ่  หุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่  RX-0 ยนูคิอรน์  ทีไ่ดรั้บการประกอบเสร็จอยา่ง

สมบรูณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งสรรพสนิคา้ไดเวอรซ์ติี ้โตเกยีวพลาซา   

 ใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ 

พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์(ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 2 ชัว่โมง)  เป็น Outlet ที่

ใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นทางผา่นสาํหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิมบีรรยากาศ

แบบเอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ี่

สงู 50 เมตร รา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไมว่า่จะ

เป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ อปุกรณ์กฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์

ราคาจะตํา่กวา่รา้นคา้ปลกีทีข่ายทัว่ไปในญีปุ่่ น รา้นสว่นใหญรั่บชาํระเงนิดว้ยบตัร

เครดติเชน่ Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี ้

รา้นคา้ทีย่ังมบีรกิาร Tax Refund สาํหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ย 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

เย็น นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   

 รบัประทานอาหารเย็นณ.หอ้งอาหารของโรงแรม   

 **พเิศษเมนขูาปยูกัษ ์** จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) 

Day 3  ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-เมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่

โตไดบทุส-ึพพิธิภณัฑร์าเมน 

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่8เมษายน-26 พฤษภาคม61)-ชมทุง่พิง้มอส (ดอกชบิะซากรุะ) 

(กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที ่27 พฤษภาคม-01มถินุายน61)-ชมดอกไมน้านาชนดิ อาทเิชน่ ดอกทวิลปิ  

ดอกนาโนะฮานะ  ดอกป็อปป้ี 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 (กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที1่8เมษายน-26 พฤษภาคม61) 

 นําทา่นเดนิทาง ชมเทศกาล ทุง่พิง้มอส  (ดอกชบิะซากรุะ)  บรเิวณรมิ

ทะเลสาบโมโตซ ึ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  ชบิะซากรุะ เป็นพชืทีม่วีงจรชวีติ

มากกวา่สองปี อยูใ่นพชืตระกลู Polemoniaceae, จําพวก Phlox ใหด้อกขนาด

เล็ก1.5 ซม. ตัง้แตช่ว่งเมษายนจนถงึพฤษภาคม คณุอาจจะไดเ้ห็นดอกสแีดง สี

ชมพู สขีาว และสมีว่ง ชบิะซากรุะเป็นพชืทีม่ถี ิน่กําเนดิจากอเมรกิาเหนอื มอีกี

ชือ่วา่มอส พิง้ค ์ทีถ่กูเรยีกวา่ ชบิะซากรุะเพราะมรีูปร่างดอกคลา้ยดอกซากรุะแต่

บานอยูบ่นพืน้ดนิคลา้ยตน้หญา้ ดว้ยลกัษณะพเิศษดงักลา่วจงึนยิมปลกูเป็นสวนดอกไมห้รอืพชืคลมุดนิ 

 [สถานทีช่มซากรุะอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] 

 (กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางวนัที2่7 พฤษภาคม-01มถินุายน61) 

 นําทา่น ชมดอกไมน้านาชนดิ  ณ.สวนดอกไมฮ้ะนะโนะมยิะโกะ (ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ)  เป็นสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้บัทะเลสาบยามานะกะ  มพีืน้ที ่
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ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร่  มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ทีป่ลกูไวใ้หนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ดนิทางมาชมตลอด

ทัง้ปีพรอ้มเก็บภาพความประทบัใจกบัทุง่ดอกไมก้บัฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจู ิจงึทําใหท้ีน่ีเ้ป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจอยา่งยิง่ 

 ในฤดใูบไมผ้ล ิ

 ทุง่ดอกทวิลปิ (ปลายเดอืนเมษายน-เดอืนพฤษภาคม) 

 ในฤดรูอ้น 

 ทุง่ดอกนาโนะฮานะ (เดอืนพฤษภาคม) 

 ดอกป็อปป้ี (ปลายเดอืนมถินุายน-ตน้กรกฎาคม) 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขาไฟฟูจ ิ  ทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดบัน้ําทะเล 3,776 

เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิด ้

มอบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยังถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยัง

เป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นํา

ทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็น

ถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความ

หนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของ

ทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  นํา

ทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้ง

จัดแสดงขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการ

สัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆกนั รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลงัจากเกดิ

แผน่ดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

บา่ย เดนิทางไปที ่เมอืงคามาครุะ เมอืงชายฝ่ังในเขตจังหวดัคานากาวา่ (Kanagawa) ปัจจบุนักลายเป็นเมอืงเล็กๆทีด่งึดดู

เหลา่นักทอ่งเทีย่วใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน อกีทัง้ถกูขนานนามใหเ้ป็น “เกยีวโตแหง่ฝ่ังตะวนัออก”...จากนัน้ นําทา่นไปเขา้

ชม “หลวงพอ่โต” แหง่ วดัโคโตคอุนิ เป็นรูปหลอ่โลหะทีส่งู 13.35 เมตร ตัง้อยูก่ลางลานวดั (เป็นรอง หลวงพ่อโต 

ทีว่ดัโทไดจ ิเมอืงนารา)..คาดกนัวา่สรา้งเสร็จในปี 1252 แล   ะกอ่นนัน้เคยอยูใ่นอารามหลงัใหญ ่แตท่วา่ไดถ้กูคลืน่

พายไุตฝุ้่ นโหมกระหน่ําอยูห่ลายครัง้ในชว่งศตวรรษที1่4-15 จนกระทัง่มาอยูก่ลางแจง้ตราบจนทกุวนันี้...จากนัน้ เขา้ไป

ทีเ่มอืงโยโกฮามา่ เขา้ชม พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen Museum Yokohama)..สถานทีร่วมเรือ่งราวทกุอยา่งเกีย่วกบั

ราเมน ไมว่า่จะเป็นประวตัคิวามเป็นมา ชนดิของราเมน มกีารจัดบรรยากาศจําลองของถนนและอาคารบา้นเรอืนของชติะ

มาจ ิ(Shitamachi) เมอืงเกา่ของโตเกยีวในยคุปี 1958 ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมนไดรั้บความนยิมอยา่งรวดเร็ว จะมรีา้นขาย

ราเมนทีม่ชี ือ่เสยีงอยู ่8 รา้นใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กนัดว้ย  

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั ภายใน พพิธิภณัฑร์าเมน 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOCHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

Day 4  อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด์  เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2 ,700 บาท / เด็ก 2 ,000 บาท 

ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง]  เชญิทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ยเสน่ห์

แหง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันส์

เหมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH 

MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภัยในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีูห์ , ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 
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ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบ

ของ WALT DISDEY ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว  หรอื

เดนิทางสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆโดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ 

 ศาลเจา้เมจิ  เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นที่

สถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่ ี

ความสาํคญักบัประเทศญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัเป็นอยา่งยิง่ และไดรั้บความเคารพจาก

ชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ  

 ยา่นชนิจกู ุ  ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สาํหรับ

วยัรุ่น เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

 ยา่นฮาราจกูุ  แหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีกํ่าลงัมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ

แปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ีอ่กีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวยัรุ่นญีปุ่่ น

แตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ีไ่ด ้จะมวียัรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกนัเต็มถนนเหมอืนกบัถนนสายแบรนดเ์นมโอโม

โตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ ทา่นยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลก อาท ิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, 

ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN  

 ยา่นชบิุยา่  ศนูยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นทีร่ะลกึกบั “ฮาจโิกะ ” รูปปัน้สนัุขแสนรูท้ี่

กลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสาํหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ 

กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดบัและแฟชัน่ชัน้นําของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

 * เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOCHI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

Day 5  สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

09.15 น.  ออกออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 

  ** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 

13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ฟจูพิ ิง้คม์อส TOKYO FUJI PINKMOSS 5DAY 3NIGHT by XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น  

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

18-22 เมษายน 2561 28,991 28,991 27,991 7,900 

25-29 เมษายน 2561 28,991 28,991 27,991 7,900 

04-08 พฤษภาคม 2561 28,991 28,991 27,991 7,900 

11-15 พฤษภาคม 2561  28,991 28,991 27,991 7,900 

25-29 พฤษภาคม 2561 (BUS1) 27,991 27,991 26,991 7,900 

25-29 พฤษภาคม 2561 (BUS2) 27,991 27,991 26,991 7,900 

26-30 พฤษภาคม 2561  27,991 27,991 26,991 7,900 

01-05 มถินุายน 2561 22,991 22,991 21,991 7,900 

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิดอนเมอืง) 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 25 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง  

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้  

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 20,000 บาท  

3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง  

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ  เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัสาย  การ

บนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิ

ดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  **  

            **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ  

                      ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้  

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้**          
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4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้  

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั              

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **  

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ   ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ  

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ [ไมค่รอบคลมุประกนัสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่

ตามทีส่ถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร , คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

5. คา่ทปิสาํหรับคนขบัรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยัน

วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 



2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์
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**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น**  

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้)  

3. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)  

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่  ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานักระยะสัน้  

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั  

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล,  

ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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