
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินนาริตะ XJ600 (23.55-08.00)   - - - - 

2 
สนามบินนาริตะ – กรุงโตเกียว – วดัอาซากสุะ – ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว – 
หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะฮกัไก – แช่ออนเซ็น – ขาปูยกัษ ์

-   
FUJI HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 
ลานสกีฟจิูเทน็ – นัง่เรือหงส์ชมทะเลสาบยามานากะโกะ –  
โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต – โตเกียว – ยา่นชินจูก ุ 

 - - 
HEDISTAR HOTEL 

NARITA หรือเทียบเท่า 

4 
ยา่นชิบูยา่ – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิต้ี หุ่นยนตย์นิูคอร์นกนัดั้ม –  
ชมงานประดบัไฟ ณ หมู่บา้นเยอรมนั 

 - - 
HEDISTAR HOTEL 

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

 
 

ก ำหนดเดนิทำง : 28 ธ.ค.-01 ม.ค.// 29 ธ.ค.-02 ม.ค.// 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563 

 

WONDERFUL JAPAN 
COUNTDOWN TOKYO – FUJI SKI 

5 DAYS 3 NIGHTS 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
42,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง 

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

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

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – กรุงโตเกยีว – วดัอาซากสุะ – ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก -  
                             แช่ออนเซ็น – ขาปูยกัษ์ 

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

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วดัท่ีว่ากนัว่า
เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและซามไูรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น า
ท่านนมสัการ องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค 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 น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลูการปะทุของภูเขาไฟ

จากทุกมุมโลก มีห้องจดัฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวม
ไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแลว้ จากนั้นจะปิดทา้ยดว้ย
โซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดกัส์ของญ่ีปุ่น น าท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) เป็น
หมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานากาโกะ ซ่ึงในปี 2013 ภูเขาไฟฟูจิไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดก
ทางวฒันธรรมของโลก ท่ีน่ีเองก็ไดรั้บเลือกในฐานะส่วนหน่ึงของภูเขาไฟฟูจิดว้ย และเพราะในบริเวณน้ีมีบ่อน ้ า



 

 

ใสๆ รวมกนักว่า 8 บ่อ ท าใหค้นไทยเราเรียกท่ีน่ีวา่ "หมู่บา้นน ้าใส" นัน่เอง นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่าย
ของท่ีระลึก ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานย่าง และแครก
เกอร์ขา้วคัว่(osenbei) บนเตาเลก็ๆกลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย  

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

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  

วนัที่สาม  ลานสกฟูีจเิท็น – น่ังเรือหงส์ชมทะเลสาบยามานากะโกะ - โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลต็ – โตเกยีว – ย่านชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ลานสกีฟูจเิท็น ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดส้ัมผสักบัหิมะขาวโพลน อิสระใหท่้านไดส้นุกสนาน
กบักิจกรรมต่างๆ อาทิ ต่ืนเต้นกับการล่ืนไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนวบ์อร์ดหรือเลือกเล่นเล่ือนหิมะ ท่าน
สามารถด่ืมด ่ากบัทศันียภาพท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะท่ีดูแลว้สะอาดตายิ่งนกั หรือท่านจะสามารถเลือกถ่ายรูปบริเวณ
รอบ หรือเลือกทานอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีบริเวณชั้น2ของตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั (ค่าทวัร์ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณ์สกี
และชุดส าหรับเล่นสกีและเคร่ืองเล่นทุกชนิด ราคาเช่าอุปกรณ์สกีประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเล่ือน Snow 
Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)  
หมายเหตุ : ในกรณีท่ี ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร์ เป็น 
Fuji Visitor Center ซ่ึงท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกบัภูเขาไฟฟูจิ
ได ้และยงัเป็นจุดถ่ายรูปกบัภูเขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดูหนาว 
จากนั้นน าท่าน น่ังเรือหงส์ ล่องทะเลสาบยามานากะโกะ [Swan Lake] หน่ึงในหา้ทะเลสาบท่ีอยูร่อบภูเขาไฟฟจิู 
และมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในจ านวนทั้งหา้แห่ง ชาวญ่ีปุ่นมกัจะมาเท่ียวและพกัผอ่นกนัในบริเวณน้ีเป็นจ านวนมาก
เพราะวา่เป็นจุดท่ีมองเห็นวิวภูเขาไฟฟจิูไดส้วยท่ีสุดอีกแห่งหน่ึง โดยมกัจะมีกิจกรรมกลางแจง้มากมายท่ีบริเวณน้ี 
ไม่วา่จะเป็น ล่องเรือ ตกปลา และ แคมป์ป้ิง (การล่องเรือข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงโตเกียว ช้อปป้ิงกนัต่อท่ี ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายและ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ 



 

 

เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK 
II, SHISEDO และร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือ
เป็นร้านดองก้ี ท่ีขายสินคา้ราคาถูกสารพดัอย่าง หรือจะเป็นร้านมตัสึโมโตท่ี้รวมสินคา้ เคร่ืองใชเ้คร่ืองส าอางค ์
ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
อสิระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี ย่านชิบูย่า – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี ้– ชมงานประดบัไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมนั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านสู่ ย่านชิบูย่า ชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและร้านคา้อีกนบัพนั ซ่ึงมี

หา้งฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสตัยฮ์าจิ 
ท่ีเฝ้ารอคอยเจา้นายหนา้สถานีชิบูย่า ตราบจนวนัตายของมนัและใหท่้านไดเ้ดินเล่นชอ้ปป้ิงไปกบัหา้ง SHIBUYA 
HIKARIE เป็นอาคารใหม่ท่ีสร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบูยา่ เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านคา้ กวา่ 200 จุด รวมเอาแฟชัน่ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไวท่ี้น่ี   

 
 
 
  
  
 
 
 อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
บ่าย น าท่านสู่ ย่านโอไดบะ เมืองท่ีตั้งอยู่บนเกาะท่ีเกิดจากการน า  หิน  ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็น เกาะจ าลองขนาด

ใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว ปัจจุบนัมีแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีน่ีมากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ DiverCity Tokyo Plaza หา้งท่ี
เปรียบเสมือนแลนดม์าร์คของโอไดบะ มีหุ่นยนต์ยูนิคอร์นกันดั้ม ยืนตระหง่านอยูห่นา้หา้ง นอกจากนั้นยงัมี Aqua 
City ท่ีอยู่ใกลก้นั หา้งน้ีจะเป็นแบรนด ์Local ไดแ้ฟชัน่และของท่ีไม่ซ ้ า และหา้ง DECKS  จะมีร้านขายขนมแบบ
ญ่ีปุ่นอยู่ดว้ยและก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งมากในหมู่คนญ่ีปุ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านน้ี



 

 

ท่ีไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านคา้ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรง
ดว้ยกนั จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชั้น 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเมง็ชนิดต่างๆจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นมาไวท่ี้น่ี 
ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 
จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านเยอรมัน (German Village) ตั้งอยู่ในจงัหวดัชิบะ มีอาณาบริเวณขนาดใหญ่ มีทั้งเคร่ือง
เล่นแบบสวนสนุกแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสัตว ์รวมไปถึงมี
กิจกรรม workshop ต่างๆท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี มีร้านอาหารและไวน์ให้ไดเ้ลือกทานกนั

ตามอธัยาศยั  ไฮไลท์!!! ต่ืนตากบังานประดบัไฟที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญ่ีปุ่ น 
อสิระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั HEDISTAR HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า  สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ  

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

 
********************** ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ ********************** 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

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 

28 ธันวาคม – 01 มกราคม 2563 
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2563 
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 2563 

42,900.- 42,900.- 42,900.- 42,900.- 8,900.- 

** 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)  

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมกีารจดัห้องพกัให้
ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 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 
 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 

 


