
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ XJ600 (23.45-08.00)   - - - - 

2 
สนามบินนาริตะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ศาลเจา้ฮาโกเน่– หุบเขาโอวาคุดานิ 
โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต – แช่ออนเซ็น 

-   
FUJI HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 
ภูเขาไฟฟจิู ชั้น5 – ศูนยแ์ผน่ดินไหว – หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะฮกัไก –  
สวนดอกไมโ้ออิชิ – กรุงโตเกียว – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิต้ี 

  - 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
หลวงพ่อโตคามาคุระ – โตเกียว - วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเสะ –  
ยา่นฮาราจูก ุ- ยา่นชิบูยา่ - ยา่นชินจูกุ 

  - 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL หรือเทียบเท่า 
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ601 (09.15-14.05) - - - - 

 
 

ก ำหนดการเดนิทำง : เดอืนสิงหาคม - กนัยายน 2562 

 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – ภูเขาไฟฟูจ ิ–  

หลวงพ่อโตคามาคุระ 5 วนั 3 คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
24,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเซีย
เอก็ซ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600 
 (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – วนอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ –  
                             โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลต็ – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสดจ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่น หากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับ  

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฟูจิ-ฮาโกเน่- อิสึ ท่ีผูม้าเยือนสามารถช่ืนชมความ
งามแห่งธรรมชาติและดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีสันท่ีเบ่งบานตลอดทั้งปีทิวทศันท่ี์สวยงามหลากหลาย น าท่านชม 
ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยูด่า้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยูใ่นป่าลึก สงัเกตง่ายๆคือ
จะมี เสาโทริอิสีแดงตั้งเด่นอยูใ่นทะเลสาบ และทางเดินไปยงัศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่
ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นั้นมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยู่ท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี น าท่าน
เดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไหสุ้ก ดว้ยอุณหภูมิ 
97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ด า ท่ีเช่ือกนัวา่ เม่ือกินไข่ด า 1 ฟองจะท าใหมี้อายยุืนยาวข้ึน 7 ปี   
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เป็น Outlet ท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น และเป็นทางผ่านส าหรับการไป

เท่ียวภูเขาไฟฟูจิ มีบรรยากาศแบบเอา้ดอร์ ภายในมีร้านคา้กว่า 200 ร้านและศูนยอ์าหาร รวมถึงชิงชา้สวรรคท่ี์สูง 
50 เมตร ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้แฟชั่น อุปกรณ์กีฬา 
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน และสินคา้อิเลกทรอนิกส์ ราคาจะต ่ากวา่ร้านคา้ปลีกท่ีขายทัว่ไปในญ่ีปุ่น  

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

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  



 

 

วนัที่สาม  ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์แผ่นดนิไหว – สวนดอกไม้โออชิิ – โตเกยีว – โอไดบะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น 
ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านข้ึนสู่ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ 
(ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิให้ทุก
ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซ้ือสินค้าของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิใน
หลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์แผ่นดินไหว ท่ีจ าลองเร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่าน
ไดส้ัมผสักบับรรยากาศของการจ าลองเร่ืองราวเก่ียวกบัแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น จากนั้นอิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียงเช่น โฟมลา้งหนา้ถ่านหินภูเขาไฟ ลูกบอลซกัผา้ เคร่ืองกรองอากาศพกพา
อนัมีช่ือเสียงและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมช่ือดงัของญ่ีปุ่น ซ้ือของดีคุม้เกินราคามีคุณภาพกนัตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคา

โกะ ซ่ึงในปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิไดรั้บเลือกให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ท่ีน่ีเองก็ไดรั้บเลือกในฐานะส่วน
หน่ึงของภูเขาไฟฟูจิด้วย และเพราะในบริเวณน้ีมีบ่อน ้ าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ ท าให้คนไทยเราเรียกท่ีน่ีว่า 
"หมู่บา้นน ้ าใส" นั่นเอง นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และ
ผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ขา้วคัว่(osenbei) บนเตาเลก็ๆกลางแจง้ส่ง
กล่ินหอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย น าท่านชม สวนดอกไม้โออชิิ นบัเป็นจุดชมวิวฟจิูท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง ใหท่้านได ้
เพลิดเพลินไปกบัการเดินชมถนนท่ีประดบัประดาไปดว้ยดอกไมท่ี้มีความยาวประมาณ 350 เมตร พร้อมชมความ
งามของภูเขาไฟฟจิูท่ีเป็นฉากหลงั โดยสวนน้ีจะปลกูดอกไมส้ลบัสบัเปล่ียนกนัตลอด  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านสู่ โอไดบะ เมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะท่ีเกิด
จากการน า  หิน  ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็น เกาะจ าลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว ปัจจุบนัมีแหล่งชอ้ปป้ิง
ท่ีน่ีมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้า DiverCity Tokyo Plaza ห้างท่ีเปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของโอไดบะ มี
หุ่นยนต์ยูนิคอร์นกันดั้ม ยืนตระหง่านอยู่หนา้ห้าง นอกจากนั้นยงัมี Aqua City ท่ีอยู่ใกลก้นั ห้างน้ีจะเป็นแบรนด ์
Local ไดแ้ฟชัน่และของท่ีไม่ซ ้ า และหา้ง DECKS  จะมีร้านขายขนมแบบญ่ีปุ่นอยู่ดว้ยและก าลงัไดรั้บความนิยม



 

 

อยา่งมากในหมู่คนญ่ีปุ่น และอีกหา้งท่ีพลาดไม่ไดคื้อ Venus Fort หา้งน้ีใครชอบแบรนดแ์ต่อยากจ่ายในราคาเบาๆ
ลองแวะดูเป็นหา้งท่ีรวมเอา Outlet แบรนดด์งัมาไวด้ว้ยกนั  
อสิระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี หลวงพ่อโตคามาคุระ - โตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ช้อปป้ิงฮาราจูก ุ– ช้อปป้ิงชิบูย่า – ย่านชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ เป็นเมืองชายฝ่ังเล็กๆในเขตจงัหวดัคานากาว่า ท่ีดึงดูดเหล่านกัท่องเท่ียวใหแ้วะ

มาเยี่ยมเยียน ถูกขนานนามให้เป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวนัออก” เพราะว่ามีทั้งวดัและศาลเจา้อนัเก่าแก่ อนุสรณ์
สถานทางประวติัศาสตร์มากมาย กราบนมสัการ หลวงพ่อโตคามาคุระ จุดเด่นคือพระองค์ใหญ่สร้างดว้ยส าริด
ความสูง 13.35 เมตร เป็นพระอมิตตาพุทธเนียวไร เดิมทีไม่ไดอ้ยู่กลางแจง้อย่างท่ีเห็นทุกวนัน้ีแต่เป็นเพราะภยั
ธรรมชาติต่างๆท่ีพัดเอาโบสถ์และส่ิงก่อสร้างบริเวณนั้ นหายไปหมดจนเหลือแต่องค์หลวงพ่ออย่างท่ีเห็น
นอกจากน้ี ยงัมีความเช่ือวา่หลวงพ่อโตไดบุทสึเป็นผูป้กป้องแผน่ดินญ่ีปุ่นไวจ้ากการรุกรานของศตัรูอีกดว้ย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโตเกียว น าท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วดัท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่
ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่าน
นมสัการ องค์เจา้แม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีความสูง
ใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามเิสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย   จากจุดน้ี
ท่านสามารถถ่ายรูปกบั หอคอย TOKYO SKYTREE  ท่ีบริเวณสะพานขา้มแม่น ้าสุมิดะ (ใกลว้ดัอาซากุสะ) โดย
เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงท่ี 634 
เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสญัญาณท่ีสูงท่ีสุดในโลก    

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เชิญทุกท่านอิสระชอ้ปป้ิง ย่านฮาราจูกุ แหล่งวยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นท่ี ถนนทาเคชิตะ พบกบั

ร้านคา้ท่ีขายสินคา้วยัรุ่นมากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ท่านจะไดพ้บกบัหนุ่ม
สาวท่ีแต่งตวัคอสเพลย ์เลียนแบบตวัการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกันมากมาย ต่อจากนั้น น าท่านไปยงั ย่านชิบูย่า 
แหล่งช้อปป้ิงสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซ่ึงมีห้างฯ 



 

 

SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสัตยฮ์าจิ ท่ีเฝ้า
รอคอยเจา้นายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวนัตายของมนั..และให้ท่านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงไปกบัห้าง SHIBUYA 
HIKARIE เป็นอาคารใหม่ท่ีสร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบูยา่ เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านคา้ กวา่ 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไวท่ี้น่ี  
และชอ้ปป้ิงกนัต่อท่ี ย่านชินจูก ุเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเท้า เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชั่น
ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 

 
อสิระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั KICHIJOJI TOKU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมอืง 

06.00 น.  เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
09.15 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601 
 (รับประทานอาหารเช้าพร้อมเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
14.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพืม่ 

08 – 12 สิงหาคม 2562 
21 – 25 สิงหาคม 2562 
23 – 27 สิงหาคม 2562 

28 สิงหาคม – 01 กนัยายน 2562 
30 สิงหาคม – 03 กนัยายน 2562 

24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 7,900.- 

04 - 08 กนัยายน 2562 
11 - 15 กนัยายน 2562 
18 - 22 กนัยายน 2562 
25 - 29 กนัยายน 2562 
26 - 30 กนัยายน 2562 

24,900.- 24,900.- 24,900.- 24,900.- 7,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,900 บาท/ท่าน ** 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 

โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้ว
ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ  
1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 



 

 

อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

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

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัสาย การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 


