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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- สดุฟิน!!กบัดอกไม ้3 ชนดิ พิง้คม์อส, วสิทเีรยี, เนโมฟิลา่ หรอื ทวิลปิ 

- สกัการะวดัดงั อาซากสุะ ขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองค า 

- ถา่ยรปูคูก่บัโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

- น ัง่กระเชา้คาจคิาจพิรอ้มชมความงามของทะเลสาบคาวาคจุโิกะ 

- ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]  

- ถา่ยรปูคูก่บัหุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่RX-0 ยนูคิอรน์ 

- ลิม้รสเมนขูาป ู+ แชอ่อนเซน 

- พกั ฟจู ิ1 คนื พกัโตเกยีว 2 คนื 

 

 

 

TOKYO SUPER 3 FLOWER ล ัน้ลา้ 5 DAY 3 NIGHT BY XJ 

เดอืนเมษายน 61 ราคาเพยีง 29,991 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-ีน ัง่กระเชา้คาจ-ิชมทะเล

คาวาคชุโิกะ-อาบน า้แร ่  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว เทีย่วชม วดัอาซะกซุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุใน

โตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองคํา นอกจากนัน้

ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่

บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั 

ฯลฯ จากนัน้จะขอพาทกุทา่นไปยนืถา่ยรูป กบั TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณ

สะพานขา้มแมน้ํ่าสมุดิะ (ใกลว้ดัอาซากสุะ) โดยเป็นหอคอยสง่สญัญาณ

โทรทศันแ์หง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012   มคีวามสงูที ่634 เมตร (แซงหนา้โตเกยีวทาว

เวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก   

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมที่
พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ     

2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร-ี  

น่ังกระเชา้คาจ-ิชมทะเลคาวาคชุโิกะ-อาบน้ําแร่  

 

  

FUJI HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว  

ชมชบิะซากรุะ หรอื PINKMOSS-เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ    

KICHIJOJI 

HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 
 

4 

เมอืงอาชคิางะ-ชมดอกวสิทเีรยี-สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์-ชมทุง่

ดอกนโีมฟีลา่หรอืดอกทวิลปิ [ตามสภาพอากาศ]-ไดเวอรซ์ติีโ้อ
ไดบะ (กนัดัม้ ยนูคิอรน์) 

   

KICHIJOJI 
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 ภตัตาคาร  

จากนัน้นําทา่น น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิมคีวามสงู 400 เมตร เป็นกระเชา้ทีจ่ะพาทกุทา่นขึน้ไปชมความสวยงามของววิ

ทะเลสาบคาวากจูโิกะจากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตัง้อยูท่างตะวนัออกของทะเลสาบ โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 นาท ี

ไฮไลทท์ีส่าํคญัคอืการถา่ยรูปคูก่บักระตา่ยกบัแรคคนูจากมมุยอดเขาอกีดว้ย จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคู

ชโิกะ หนึง่ในทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยูร่อบภเูขาไฟฟจู ิและเป็นสถานทีส่วยตดิ

อนัดบัในการถา่ยภาพววิภเูขาไฟฟจูใิหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบัววิของธรรมชาตทิีส่วยงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เย็น นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   

รบัประทานอาหารค า่ เมนูขาปูยกัษ ์ณ โรงแรม จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ( Onsen) 

Day 3 ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-ชมชบิะซากรุะ หรอื 

PINKMOSS-เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟจู  ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดบัน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทัว่โลก

ในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยังถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็น

จดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความ

หนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูิ

ในหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI โดยภายในมหีอ้ง

จัดแสดงขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการ

สัน่สะเทอืนในระดบัรคิเตอรต์า่งๆกนั รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กดีขวางตา่งๆ หลงัจากเกดิ

แผน่ดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นชม ดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพิง้คม์อส  (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  มี

ตน้กําเนดิมาจากทวปีอเมรกิาตะวนัออกเฉยีง เหนอื ดอกไมช้นดินีม้หีลายพันธุ ์

ทัง้สชีมพูและสขีาว ดอกจะบานทีพ่ืน้ดนิ ญีปุ่่ นนํามาปลกูตามรัว้บา้น หรอืตามที่

ลาดเอยีง ดจุดงัพรมผนืยักษ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดู

คลา้ยกบัดอกซากรุะ  

[สถานทีช่มซากรุะอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ]  นํา

ทา่นเดนิทาง สู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ชนิจกูุ  ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม 

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

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั   

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4    เมอืงอาชคิางะ-ชมดอกวสิทเีรยี-สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์-ชมทุง่ดอกนโีมฟีลา่หรอืดอกทวิลปิ 

[ตามสภาพอากาศ]-ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ (กนัด ัม้ ยนูคิอรน์) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง อาชคิางะ เมอืงในเขตจังหวดัโทะชงิ ินําทา่นชม สวนดอกไม้

อาชคิางะ  (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอรท์ีม่ ี

ช ือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เป็นหนึง่ในสถานทีท่ีด่ทีีส่ดุในการชม

ความงดงามของดอกฟจู ิ(Fuji flowers) หรอื ดอกวสิทเีรยี  (Wisteria) ซึง่จะบาน

ในชว่งระหวา่งเดอืนเมษายน-เดอืนพฤษภาคมของทกุๆปี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

ดอกไมแ้ละเก็บภาพความประทบัใจ  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหาร กลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

บา่ย นําทา่นชม สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์  (Hitachi Seaside Park) ตัง้อยูใ่น เมอืงฮติาชิ

นากะ ในจังหวดัอบิาราก ิเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีม่เีนือ้ทีก่วา้ง 1,187.5 ไร่ ทีน่ี่

เป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนดิทีจ่ะหมนุเวยีนเปลีย่นกนั

บานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่งฤดใูบไมผ้ลนํิาทา่นชม ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนาร์

ซสิซสั) และดอกทวิลปิ 170 ชนดิ แตถ่า้ไปกอ่นเขา้สูฤ่ดรูอ้น ทีน่ีจ่ะเต็มไปดว้ยดอก

กหุลาบ และ ทุง่ดอกนโีมฟิลลา่  (หรอืเบบี ้บลอูายส)์ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปเก็บภาพความ

ประทบัใจ นําทกุทา่นขา้ม สะพานเรนโบว ์( Rainbow Bridge) เพือ่ไป ยัง Diver City 

Tokyo Plaza เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพลก๊ซแ์หง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว รวมไปถงึไฮไลทข์องทีน่ี ่ 

หุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่ RX-0 ยนูคิอรน์  ทีไ่ดรั้บการประกอบเสร็จ อยา่งสมบรูณ์เเลว้ ที่

บรเิวณหนา้หา้งไดเวอร ์ซติี ้โตเกยีว พลาซา และใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI 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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TOKYO SUPER 3 FLOWER ล ัน้ลา้ 5D3N  BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

20-24 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

22-26 เมษายน 2561 29,991 29,991 28,900 7,900 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 31,991 31,991 30,900 7,900 

04-08 พฤษภาคม 2561 31,991 31,991 30,900 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    

คอนเฟรมิการเดนิทางกอ่นทกุครัง้ 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**  

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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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 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกู

ทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น**  

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้)  

3. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  



2pM Holiday ขอนําทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2pm holiday co., ltd.     info@2pmholiday.com  2pmholiday   2pmholiday   
349 PSK Place , unit 301 , Chang Akat Uthit Road , Don Mueang , Bangkok  Thailand 10210   

 +662 019 4668 or +662 019 4669  +662 019 4669 (auto) 089 923 8313  www.2pmholiday.com      

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่

Tel: 02 019 4668 or 02 019 4669 

Hot Line: 089 923 8313 

Fax: 02 019 4669 (auto) 
   E-mail: info@2pmholiday.com 

Website : www.2pmholiday.com 

          FB Fanpage : www.facebook.com/2pmholiday 

                      ผา่นสมารท์โฟน LINE id : 2pmholiday 

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  

หมายเหต ุ

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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