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ไฮไลท ์ทวัร ์ 

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

- สกัการะวดัดงั อาซากสุะ ขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองค า 

- ถา่ยรปูคูก่บัโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ า้สุมดิะ 

- น ัง่กระเชา้คาจคิาจพิรอ้มชมความงามของทะเลสาบคาวาคจุโิกะ 

- ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]  

- ถา่ยรปูคูก่บัหุน่กนัด ัม้ตวัใหมรุ่น่RX-0 ยูนคิอรน์ 

- ล ิม้รสเมนูขาป ู+ แช่ออนเซน 

- พกั ฟูจ ิ1 คนื พกัโตเกยีว 2 คนื 

 

 

 

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

เดอืนเมษายน 61 ราคาเพยีง 29,911 บาท 

โดยสารการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

JAPAN 

GT –NRT XJ37 
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Day 1  สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น.  พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง 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-วดัอาซากุซะ-ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร-ีน ัง่กระเชา้คาจ-ิชมทะเลคาวาคชุโิกะ- 

อาบน า้แร ่  

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว เทีย่วชม วดัอาซะกซุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจาก

พระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา นอกจากนัน้ทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวน

อยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ จากนัน้จะขอพาทกุทา่นไป

ยนืถา่ยรปู กับ TOKYO SKY TREE  ทีบ่รเิวณสะพานขา้มแมน้ํ่าสมุดิะ (ใกลวั้ดอาซากสุะ) โดยเป็นหอคอยสง่

สญัญาณโทรทัศน์แหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ 22 MAY 2012   มคีวามสงูที ่634 เมตร (แซงหนา้

โตเกยีวทาวเวอรไ์ป 301 เมตร) เป็นหอคอยสง่สญัญาณทีส่งูทีส่ดุในโลก  

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนินารติะ     

2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วัดอาซากซุะ-ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร-ี 

น่ังกระเชา้คาจ-ิชมทะเลคาวาคชุโิกะ-อาบน้ําแร ่

 

  

FUJI HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

 

3 
ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจํ์าลองแผ่นดนิไหว 
ชมชบิะซากรุะ หรอื PINKMOSS-เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ    

KICHIJOJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 
เมอืงอาชคิางะ-ชมดอกวสิทเีรยี-สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์-ชมทุง่ดอกนี
โมฟีลา่หรอืดอกทวิลปิ [ตามสภาพอากาศ]-ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 
(กันดัม้ ยนูคิอรน์) 

   

KICHIJOJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ 
  

 

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 ซึง่ตัง้อยูท่างตะวันออกของทะเลสาบ โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 นาท ี

ไฮไลทท์ีสํ่าคัญคอืการถา่ยรปูคูก่ับกระตา่ยกับแรคคนูจากมมุยอดเขาอกีดว้ย จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบคาวาคู

ชโิกะ หนึง่ในทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอันดบัสองในบรรดาทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยูร่อบภเูขาไฟฟจู ิและเป็นสถานทีส่วยตดิ

อันดับในการถา่ยภาพววิภเูขาไฟฟจูใิหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกับววิของธรรมชาตทิีส่วยงาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เย็น นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่   

รบัประทานอาหารค า่ เมนูขาปูยกัษ ์ณ โรงแรม จากน ัน้ใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ า้ธรรมชาต ิ(Onsen) 

Day 3 

ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-ชมชบิะซากุระ หรอื PINKMOSS 

เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นทีรู่จั้กไปทั่ว

โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้

ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านขึน้สูช่ัน้ที ่5 ของภูเขาไฟฟูจ ิ

(ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟูจ ิและสัมผัส

กับความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสัญลักษณ์รูป

ภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว หรอื FUJINOEKI 

โดยภายในมหีอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผ่นดนิไหว และ ความ

แรงของการสั่นสะเทอืนในระดับรคิเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิง่กีดขวางต่างๆ 

หลังจากเกดิแผ่นดนิไหวไปแลว้จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดักสข์องญีปุ่่ น 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชมดอกชบิะซากุระหรือดอกพิง้คม์อส (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) มีตน้กําเนิดมาจากทวีปอเมริกา

ตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นดินี้มหีลายพันธุ ์ทัง้สชีมพแูละสขีาว ดอกจะบานทีพ่ืน้ดนิ ญีปุ่่ นนํามาปลกูตามรัว้บา้น 

หรอืตามทีล่าดเอยีง ดจุดังพรมผนืยักษ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดคูลา้ยกับดอกซากรุะ  

[สถานทีช่มซากุระอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ] นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจูกุ ให ้

ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นสําหรับวัยรุ่น 

เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KICHIJOJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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Day 4 

เมอืงอาชคิางะ-ชมดอกวสิทเีรยี-สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์-ชมทุ่งดอกนโีมฟีล่าหรอืดอกทวิลปิ [ตามสภาพ

อากาศ]-ไดเวอรซ์ติ ี ้โอไดบะ (กนัด ัม้ ยูนคิอรน์) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง อาชคิางะ เมอืงในเขตจังหวัดโทะชงิิ นําท่านชม สวน

ดอกไมอ้าชคิางะ (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 

เอเคอรท์ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหนึ่งในสถานทีท่ีด่ ี

ทีสุ่ดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji flowers) หรือ ดอกวสิทเีรยี 

(Wisteria) ซึง่จะบานในชว่งระหว่างเดอืนเมษายน-เดอืนพฤษภาคมของทุกๆปี ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับดอกไม ้

และเก็บภาพความประทับใจ  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

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

นากะ ในจังหวัดอบิาราก ิเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีนื้อทีก่วา้ง 1,187.5 ไร่ ที่นี่

เป็นสวรรคข์องคนรักดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนดิทีจ่ะหมนุเวยีนเปลีย่นกัน

บานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่งฤดูใบไมผ้ลนํิาท่านชม ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนาร์

ซสิซัส) และดอกทวิลปิ 170 ชนิด แต่ถา้ไปก่อนเขา้สู่ฤดูรอ้น ที่นี่จะเต็มไปดว้ยดอก

กุหลาบ และทุ่งดอกนโีมฟิลล่า (หรือเบบี้ บลูอายส)์ใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความ

ประทับใจ นําทุกท่านขา้ม สะพานเรนโบว ์(Rainbow Bridge) เพือ่ไป ยัง Diver City 

Tokyo Plaza เป็นชอ้ปป้ิงคอมเพล๊กซแ์หง่ใหมข่องกรงุโตเกยีว รวมไปถงึไฮไลทข์องทีน่ี ่ 

หุ่นกนัด ัม้ตวัใหม่รุ่นRX-0 ยูนคิอรน์ ที่ไดรั้บการประกอบเสร็จ อย่างสมบูรณ์เเลว้ ทีบ่รเิวณหนา้หา้งไดเวอร ์ซติี ้

โตเกยีว พลาซา และใหท้กุทา่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย 

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 โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

********************************** 
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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 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

16-20 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

17-21 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

18-22 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

19-23 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

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

21-25 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

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

23-27 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

24-28 เมษายน 2561 30,991 30,991 29,900 7,900 

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

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

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

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 31,991 31,991 30,900 7,900 

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

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

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

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

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

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

05-09 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 ** 



 

6 
ทวัร์ญ่ีปุ่น(TB) TOKYO SUPER3 FLOWER ลั้นลา 5D3N BY XJ 
http://www.hijapantour.com/ 
 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีน่ั่งกบัสาย 

การบนิและคา่มัดจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ 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  ** 

            **สําคัญ!! บรษัิท ทําธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกันสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูกําหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

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

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการ

ยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับ

ลกูทัวร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

 


