
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- สดุฟิน !! กบัดอกซากรุะ ณ สวนชนิจูก ุ/ แมน่ า้เมกุโระ [ตามสภาพอากาศ] 

- สกัการะวดัดงั อาซากสุะ ขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองค า 

- ถา่ยรูปคู่กบัโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สมุดิะ 

- น ัง่กระเชา้คาจคิาจพิรอ้มชมความงามของทะเลสาบคาวาคุจโิกะ 

- ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]  

- ถา่ยรูปคู่กบัหุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่่นRX-0 ยนูคิอรน์ 

- ล ิม้รสเมนขูาป ู+ แชอ่อนเซน 

- พกัฟจู1ิคนื พกัโตเกยีว 2 คนื 

 

 

TOKYO SUPER SAKURA ล ัน้ลา้ 5 DAY 3 NIGHT BY XJ  

เดอืน มนีาคม-เมษายน 2561 ราคาเพยีง 29,991 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

JAPAN 



 

    
  

 

 

 

 

 

Day 1  สนามบนิดอนเมอืง 

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

   เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสัมภาระ 

23.45 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ XJ 600 

Day 2 

สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร-ีน ัง่กระเชา้คาจ-ิชมทะเลคาวาคุชโิกะ 

อาบน า้แร่  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงโตเกยีว เที่ยวชม วดัอาซะกุซะ วัดที่เก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว น าท่านนมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวน

อยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ จากนัน้จะขอพาทุกท่านไป

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ     

2 
สนามบนินารติะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ถ่ายรูปโตเกยีวสกายทรี-น่ัง
กระเชา้คาจ-ิชมทะเลคาวาคุชโิกะ-อาบน ้าแร่ 

 

  

FUJI HOTEL  
หรอืเทยีบเท่า 

 

3 
ภูเขาไฟฟจู ิชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว 
ชมซากุระ ณ สวนชนิจุกุ-ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ    

TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

 

4 

เมอืงคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-พพิธิภัณฑร์าเมน- 

ชมซากุระทีแ่ม่น ้าเมกุโระ-ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ (กันดัม้ ยูนคิอรน์) 
 

   

TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

 

5 สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ 
  

 

เครือ่งแอรบ์สั A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

 



 

    
  

ยนืถ่ายรูป กับ TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแม่น ้าสุมดิะ (ใกลวั้ดอาซากุสะ) โดยเป็นหอคอยส่ง

สัญญาณโทรทัศนแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012   มคีวามสูงที ่634 เมตร (แซงหนา้

โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสัญญาณทีสู่งทีสุ่ดในโลก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่าน น ัง่กระเชา้คาจคิาจ ิมคีวามสูง 400 เมตร เป็นกระเชา้ทีจ่ะพาทุกท่านขึน้ไปชมความ

สวยงามของววิทะเลสาบคาวากูจโิกะจากยอดเขาเทนโจ ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบ โดย

ใชเ้วลาประ มาณ 15-20 นาท ีไฮไลทท์ีส่ าคัญคอืการถ่ายรูปคู่กับกระต่ายกับแรคคูนจากมุมยอดเขาอกี

ดว้ย จากนัน้น าท่าน ผา่นชมทะเลสาบคาวาคูชโิกะ หนึง่ในทะเลสาบทีใ่หญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยู่รอบภูเขาไฟฟจู ิและเป็นสถานทีส่วยตดิอันดับในการถ่ายภาพววิภูเขาไฟฟจูใิห ้

ท่านไดเ้พลนิเพลนิกับววิของธรรมชาตทิีส่วยงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เย็น น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเท่า   

รบัประทานอาหารค า่ เมนูขาปูยกัษ ์ณ โรงแรม จากน ัน้ใหทุ้กทา่นผอ่นคลายกบัการแช่น า้ธรรมชาต ิ(Onsen) 

 

Day 3 

ภเูขาไฟฟจู ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-ชมซากรุะ ณ สวนชนิจุกุ-ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่ ีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชือ่เสียงเป็นที่รูจ้ักไปทั่ว

โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้

ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึ้นสู่ชัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ

(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟจูิ และสัมผัส

กับความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สินคา้ของทีร่ะลึกซึง่เป็นสัญลักษณ์รูป

ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI 

โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความ

แรงของการส่ันสะเทือนในระดับริคเตอรต่์างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ 

หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าท่านชมซากุระ ณ สวนชินจกูุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชมซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ดอกซากุระทีถ่ ือ

เป็นดอกไมป้ระจ าชาติทีจ่ะ ผลดิอกเพียงช่วงเวลาสัน้ๆไม่เกนิ 2 อาทติย์ อกีทัง้ท่าน

จะไดเ้ห็นบรรยากาศทีค่นญีปุ่่ นจะมาจับจองพืน้ทีเ่พื่อชมซากุระ อย่างมคีวามสุข และ

ฉลองกันอย่างสนุกสนาน [สถานทีช่มซากุระอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงข ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ] น าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ ใหท้่านอิสระและ

เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิิตอล 

นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคุณผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ 

แบรนด์เนม เสื้อผา้แฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เครื่องส าอางยี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆ 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก KICHIJOCHI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



 

    
  

Day 4 

เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทส-ึพพิธิภณัฑร์าเมน-ชมซากุระทีแ่ม่น า้เมกุโระ-ไดเวอรซ์ิตี้โอไดบะ 

(กนัด ัม้ ยนูคิอรน์) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางไปที่ เมอืงคามาคุระ (Kamakura) เมืองชายฝ่ังในเขตจังหวัดคานากาว่า (Kanagawa) ปัจจุบันกลายเป็น

เมอืงเล็กๆทีด่ึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวใหแ้วะมาเยีย่มเยยีน อีกทัง้ถูกขนานนามใหเ้ป็น 

“เกยีวโตแห่งฝ่ังตะวันออก”...จากนัน้ น าท่านไปเขา้ชม “หลวงพอ่โต” แหง่ วดัโค

โตคุอนิ (Kotokuin Temple)  เป็นรูปหล่อโลหะทีสู่ง 13.35 เมตร ตัง้อยู่กลางลานวัด 

(เป็นรอง หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจ ิเมืองนารา)..คาดกันว่าสรา้งเสร็จในปี 1252 แล  ะ

กอ่นนัน้เคยอยู่ในอารามหลังใหญ่ แต่ทว่าไดถู้กคลืน่พายุไตฝุ้่ นโหมกระหน ่าอยู่หลาย

ครัง้ในช่วงศตวรรษที่14-15 จนกระทั่งมาอยู่กลางแจง้ตราบจนทุกวันนี้...จากนัน้ เขา้ไปที่เมืองโยโกฮาม่า เขา้ชม 

พพิธิภณัฑร์าเมน (Ramen Museum Yokohama)..สถานทีร่วมเรือ่งราวทุกอย่างเกีย่วกับราเมน ไม่ว่าจะเป็นประวัติ

ความเป็นมา ชนิดของราเมน มีการจัดบรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้นเรอืนของชิตะมาจิ (Shitamachi) 

เมอืงเก่าของโตเกียวในยุคปี 1958 ซึง่เป็นเมืองที่ราเมนไดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว จะมรีา้นขายราเมนที่มชี ื่อเสยีง

อยู่ 8 รา้นใหนั้กท่องเทีย่วไดล้องเลอืกชมิ กันดว้ย  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ภายใน พพิธิภณัฑร์าเมน 

บา่ย น าท่านชมซากุระที ่แมน่ า้เมกุโระ(Meguro River)เป็นอกีหนึง่จุดชมซากุระยอดนยิมของชาวโตเกียว เพราะจะมี

ตน้ซากุระปลูกอยู่ 2 ขา้งทางของแม่น ้า และตลอดสองฝ่ังของแม่น ้าจะมทีางเดนิและที่น่ัง เหมอืนเป็นสวนหย่อมเล็กๆ

ยาวตลอดแม่น ้าเมกูโระโดยดอกซากุระทีน่ีจ่ะบานแบบ Full Bloom ช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคมถงึตน้เดอืน

เมษายน [ซากุระอาจจะมกีารบานกอ่นหรอืหลงัข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] น าท่านเดนิทางสู่ สะพานเรนโบว ์

(Rainbow Bridge) เพือ่ไป ยัง Diver City Tokyo Plaza เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพล๊กซแ์ห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว รวมไป

ถงึไฮไลทข์องทีน่ี ่หุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่RX-0 ยูนคิอรน์ ทีไ่ดร้ับการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณ์เเลว้ ที่บรเิวณหนา้

หา้งไดเวอร ์ซติี ้โตเกยีว พลาซา และใหทุ้กท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น  อสิระอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศยั 

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก KICHIJOCHI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

Day 5 

สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ 

09.15 น.  ออกออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 

  ** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 

13.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

 

 

 



 

    
  

TOKYO SUPER SAKURA ล ัน้ลา้  5 DAY 3 NIGHT  BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้ง

ละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ 

21-25 มีนาคม 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

24-28 มีนาคม 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

25-29 มีนาคม 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

26-30 มีนาคม 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

27-31 มีนาคม 2561 29,991 29,991 28,991 7,900 

28-01 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

29-02 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

30-03 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

31-04 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

01-05 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

02-06 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

03-07 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

04-08 เมษายน 2561 31,991 31,991 30,991 7,900 

10-14 เมษายน 2561 [Bus 1] 45,777 45,777 44,777 7,900 

10-14 เมษายน 2561 [Bus 2] 45,777 45,777 44,777 7,900 

11-15 เมษายน 2561 [Bus 1] 45,777 45,777 44,777 7,900 

11-15 เมษายน 2561 [Bus 2] 45,777 45,777 44,777 7,900 

12-16 เมษายน 2561 [Bus 1] 47,777 47,777 46,777 7,900 

12-16 เมษายน 2561 [Bus 2] 47,777 47,777 46,777 7,900 

13-17 เมษายน 2561 [Bus 1] 47,777 47,777 46,777 7,900 

13-17 เมษายน 2561 [Bus 2] 47,777 47,777 46,777 7,900 

14-18 เมษายน 2561 34,991 34,991 33,991 7,900 

15-19 เมษายน 2561 33,991 33,991 32,991 7,900 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศก ์

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นข ึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 



 

    
  

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็คว่ากรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 15,000 บาท  

3.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 15-20 วันก่อนออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 60-30 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 29-22 วันเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาค่าทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับสาย 

การบนิและค่ามัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่

ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้  ** 

            **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้  

     ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิ้น** 

           

4.5 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดินทาง เท่านัน้  

2. ค่าทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

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

เกนิ 23 กโิล] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ] 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 



 

    
  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซี่าใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทูตก าหนด) 

2. ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศัพท ์ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิ 

5. ค่าทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 4,000 เยน  ต่อท่าน/ทรปิ (เก็บทปิก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการ

ยนืยันว่ามคุีณสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ต๋ัวเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับ

ลูกทัวร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ียั่งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย

คุณสมบัตทิีอ่าจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,  

ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 



 

    
  

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


