
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 

วัน โปรแกรม 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั (บรูไน) BI514 (13.30-17.15) - 
มสัยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - มสัยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – 
สนามบินบนัดาสรีเบกาวนั (บรูไน) 

- - ✓ - 

2 
สนามบินบนัดาเสรีเบกาวนั  – สนามบินนาริตะ (ญ่ีปุ่ น) BI695 (00.35-07.30) – วน
อุทยานฮาโกเน่ – ศาลเจา้ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต – 
แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ตข์าป ู

- ✓ ✓ 
FUJI MATSUZONO 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) – หมูบ่า้นโอชิโนะ ฮกัไก –  
กระเชา้ไฟฟ้าคาชิคาชิ – กรุงโตเกียว – ชอ้ปป้ิงยา่นชินจูกุ ✓ ✓ - 

NEW OTANI INN HOTEL 
TOKYO 

4 อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว   (ไม่มีรถบริการ) ✓ - - 
NEW OTANI INN HOTEL 

TOKYO 

5 
รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินนาริตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินบนัดา
เสรีเบกาวนั BI 696 (11.45-17.15) เปล่ียนเคร่ือง – สนามบินสุวรรณภูมิ BI519 (18.20-
20.05) 

✓ - - - 

 

ก ำหนดเดินทำง : 01 – 05 / 08 – 12 / 15 – 19 เมษายน 2566  
 

 

WONDERFUL JAPAN 
เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน – ญี่ปุ่ น 5 วนั 3 คืน 

โตเกยีว – ภูเขาไฟฟูจิ ชมซากรุะ  

 ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
47,900.- 



 

 

วันแรก สนามบินนานาชาติสุรรณภูมิ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน (บรูไน) - มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN - 
มัสยิด JAME ASR HASSANIL BOLKIAH – สนามบินบันดาสรีเบกาวัน (บรูไน)  

11.00 น คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบินรอยัลบรูไน โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ  

13.30 น ออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินรอยัลบรูไน  เที่ยวบินที่ BI514   
17.15 น เดินทางถึง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง (เพื่อความ

สะดวกในการนดัหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน) น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากรแลว้ จากนั้นน าท่านสัมผสับรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบรูไน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารค ่า พาท่านแวะถ่ายรูปท่ี มัสยิด OMAR ALI SAIFFUDDIEN มสัยดิใจกลางเมือง บนัดาร์เสรีเบกาวนั 
สร้างขึ้นโดย สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ซ่ึงเป็นมสัยิดประจ าพระองคข์องสมเด็จพระมหาราชาธิบดีองค์ท่ี  28 
ของบรูไน ซ่ึงเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนั ภายในมสัยดิประดบัตกแต่งดว้ยหิน
อ่อนและกระเบ้ืองสีอยา่งเรียบง่าย เหมาะสมส าหรับสถานท่ีในการสวดมนตข์อพร และยงัใชเ้ป็นเวทีประกวดอ่าน
คมัภีร์อลักุรอาน มสัยิดแห่งน้ีเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบอิสลามกบัสถาปัตยกรรมอิตาลี ไดรั้บ
การขนานนามว่า มินิ ทัชมาฮาล ออกแบบโดย CAVALIERRE RUDOLFO NOLLI ชาวอิตาลี บริเวณด้านหน้า
ของมสัยิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ มีการจ าลองเรือพระราชพิธีมาประดบั นบัเป็นจุดเด่นอีกประการหน่ึง มสัยิด
แห่งน้ีภายนอกแวดลอ้มดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิดซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ถือไดว้่าเป็น
มสัยิดท่ีสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก หลงัจากนั้นน าท่านผ่านชมและถ่ายรูปดา้นนอก มัสยิด JAME ASR 
HASSANIL BOLKIAH สร้างขึ้นในโอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการครองราชยข์องสุลต่านองคปั์จจุบนั มสัยดิทองค า
แห่งน้ีเป็นมสัยิดแห่งชาติของบรูไน และมีสถาปัตยกรรมสวยงามท่ีสุดในบรูไน โดยมีการน าเข้าวสัดุในการ
ก่อสร้างและตกแต่งมาจากทัว่โลก อาทิเช่น หินอ่อนจากประเทศอิตาลี  แชนเดอเลียร์ทองค าแทข้นาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลกจากประเทศออสเตรีย เป็นตน้ เร่ิมก่อสร้างในปี 1987 แลว้เสร็จในปี 1994 ภายในประกอบดว้ย ห้องสวดมนต ์
2 หอ้งแยกชาย หญิง โดมทองค าจ านวน 29 อนั บนัไดทางขึ้น 29 ขั้น โคมไฟ 29 ดวงเพื่อเป็นเกียรติแก่ องคสุ์ลต่าน
แห่งบรูไนหรือสมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วดัเดาละห์ ซ่ึงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี
องคท่ี์ 29 องคปั์จจุบนัของบรูไน 

  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินบันดาสรีเบกาวัน เพื่อน าท่านเดินทางต่อไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 

 

วันที่สอง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน - สนามบินนาริตะ (ญ่ีปุ่ น) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ –  
                             หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาป ู

00.35 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาสรีเบกาวัน  โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI695   
07.30 น เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสดจ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับ
ความนิยมโดยเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ  ฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ท่ีผูม้าเยือนสามารถช่ืนชมความงามแห่ง
ธรรมชาติและดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีสันท่ีเบ่งบานตลอดทั้งปีทิวทศัน์ท่ีสวยงามหลากหลาย  
น าท่านชม ศาลเจ้าฮาโกเน่ มีประวติัยาวนานมาตั้งแต่ปี 757 เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับความเช่ือท่ีว่าภูเขาเป็นท่ี
สถิตของเทพเจา้ ลอ้มรอบด้วยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์สวยงาม ผูค้นมากมายมาขอพร เร่ือง 
แข่งขนัไดช้ยั ปลอดภยั เปิดดวงเสริมโชค ความรัก และเป็นจุดรับพลงับวก (Power Spot) เชิญท่านถ่ายรูปกบั เสา
โทริอิสีแดง (Heiwa no Torii) ตั้งอยูริ่มทะเลสาบอาชิ จุดถ่ายภาพยอดนิยมท่ีสุดของฮาโกเน่ 

  
 
 

 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัซ่ึงมีควนัพวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา มีอุณหภูมิสูงซ่ึงสามารถ

ตม้ไข่ให้สุกไดแ้ละไข่ท่ีไดจ้ะมีสีเป็นสีด า โดยชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าให้
อายยุนืยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี  ภายในบริเวณมีร้านคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้พื้นเมืองท่ีขึ้นช่ือมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ  
อาทิ สบู่ด า,แชมพูด า, โฟมลา้งหน้าด า ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑ์จากก ามะถนัท่ีคนญ่ีปุ่ นเช่ือว่าช่วยบ ารุงผิวพรรณและ
เส้นผมใหมี้สุขภาพดี 

 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต ศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัของญ่ีปุ่น และแบรนด์เนมชั้นน า



 

 

ระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนัท่ีน่ี ซ่ึงมีร้านคา้แบรนด์เนมมากวา่ 200 ร้านไม่ว่าจะเป็น Gucci, Anna Sui, Armani, Coach, 
Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap ฯลฯ เป็นสถานท่ีท่ีให้คุณชอ้ปป้ิง
ไดอ้ยา่งไม่รู้เบ่ือและเตม็อ่ิมไปกบัวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของบริเวณรอบๆ เอาทเ์ลต็ 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวานพร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น 
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมี

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บและช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  

วันที่สอง  ภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – กระเช้าไฟฟ้าคาชิ – โตเกียว – ช้อปป้ิงย่านชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลก
แห่งหน่ึง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร น าท่านขึน้สัมผัสมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ ช้ัน 5 บนระดบั
ความสูงท่ี 2,500 เมตร (การขึ้นชมขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟตามอธัยาศยั 
น าท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานากาโกะ ซ่ึงในปี 
2013 ภูเขาไฟฟูจิไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ท่ีน่ีเองก็ไดรั้บเลือกในฐานะส่วนหน่ึงของภูเขา
ไฟฟูจิด้วย และเพราะในบริเวณน้ีมีบ่อน ้ าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ คนไทยเราเรียกท่ีน่ีว่า "หมู่บา้นน ้ าใส" นั่นเอง 
นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ บาง
ร้านยงัขายมนัเทศหวานยา่ง และแครกเกอร์ขา้วคัว่บนเตาเลก็ๆกลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่าน น่ังกระเช้าคาจิคาจิ (Mt.Fuji Panoramic Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝ่ังตะวนัออกของ

ทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,075 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบคาวากูชิโกะกบัภูเขาไฟฟูจิแบบพาโนราม่า 360 องศา  

 
 
 

 
 



 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางความเจริญ การเงิน เศรษฐกิจ การ
คมนาคม และแสงสีความบนัเทิงทุกรูปแบบ ช้อปป้ิงกนัท่ี ย่านชินจูกุ ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ศูนย์
รวมร้านคา้หลากสไตล์อย่างเช่น ร้าน 100 เยน  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ 
นาฬิกาแบรนด์เนมดงั อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิ เส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่ น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II เป็นตน้ 

 
  
 
 
 
 
อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงในกรุงโตเกียวตามอัธยาศัย     (ไม่มีรถบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 ใหท้่านไดอิ้สระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน กรุงโตเกียว โดยมีสถานท่ีแนะน า อาทิ (ไม่มีรถบริการ) 
 วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วดัเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและซามูไรให้ความ

เล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่
และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั “คามินาริมง” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีความ
สูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย    
หอคอย TOKYO SKYTREE  เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดเม่ือ 22 MAY 2012   
มีความสูงท่ี 634 เป็นหอคอยส่งสัญญาณท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ย่านฮาราจูกุ แหล่งวยัรุ่นท่ีรู้จักกันดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นท่ี ถนนทาเคชิตะ พบกับร้านคา้ท่ีขายสินคา้วยัรุ่น
มากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ท่านจะไดพ้บกบัหนุ่มสาวท่ีแต่งตวัคอสเพลย์ 
เลียนแบบตวัการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกนัมากมาย  

 ย่านชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและร้านคา้อีกนบัพนั ซ่ึงมีห้าง
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสัตยฮ์าจิ ท่ีเฝ้า
รอคอยเจา้นายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวนัตายของมนั..และให้ท่านได้เดินเล่นช้อปป้ิงไปกับห้าง SHIBUYA 
HIKARIE เป็นอาคารใหม่ท่ีสร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบูยา่ เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านคา้ กวา่ 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไวท่ี้น่ี 



 

 

 โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าบัตร) พบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งจินตนาการของการผจญภยั ใช้
ทุนในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสัมผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทาย
ความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, 
ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์,ตะลุยอวกาศไป
กบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบ 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน – เปลี่ยนเคร่ือง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.45 น ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ  โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI696  
17.15 น  เดินทางถึง สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน  รอเปล่ียนเคร่ือง 
18.20 น ออกเดินทางจาก สนามบินบันดาเสรีเบกาวัน  โดยสายการบินรอยัลบรูไน เที่ยวบินที่ BI519  
20.05 น เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับ
ขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 
2 ท่าน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
จ่ายเพ่ืม 

01-05 / 08-12 / 15-19 เมษายน 2566 47,900.- 47,900.- 47,900.- 45,900.- 6,500.- 

 

อตัราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีคร้ัง 



 

 

อัตรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน ้ามนั เส้นทางตามระบุในโปรแกรม 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง ไม่เกิน 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 25 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ช านาญเส้นทาง คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท ของบริษทั MSIG (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ขึ้นอยูก่บัความพึงพอในของท่าน) 
 
การส ารองที่นั่งและช าระเงิน 
➢ ยืนยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
➢ ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่ น ท่านละ 20,000 บาท 
➢ ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
➢ หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 
การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
เง่ือนไขการเดินทาง 
❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 



 

 

❖ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

❖ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 


