
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

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

2 
สนามบินนาริตะ –  วดันาริตะ – กรุงโตเกียว – วดัอาซากสุะ –  
หมู่บา้นน ้าใสโอชิโนะฮกัไก – แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ตข์าปู 

-   
FUJI HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 
ภูเขาไฟฟจิู (ตามสภาพอากาศ) – โกเทมบะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลต –  
กิจกรรมชงชา – กรุงโตเกียว – ยา่นชินจูก ุ 

  - 
KICHIJOJI TOKYU REI 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
ชมซากรุะ สวนอุเอโนะ – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิต้ี – อิบารากิ - 
พระใหญ่อุชิคุ – นาริตะ – อิออนมอลล ์

 - - 
HEDISTAR HOTEL 

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

 
 

ก ำหนดการเดินทำง :  มนีาคม – เมษายน 2563 
 

 

WONDERFUL JAPAN 

TOKYO SAKURA 5 DAYS 3 NIGHTS 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
32,900.- 



 

 

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 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – วดันาริตะ - กรุงโตเกยีว – วดัอาซากสุะ – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู 

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

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่ มีอายุยาวนาน
มากกว่า 1,000 ปี (สมยัเฮอนั ช่วงปลายศตวรรษท่ี 8) ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตท่ีไดส้ร้างข้ึนอุทิศแด่
ศาสนาพุทธใหก้บัเทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ วดัน้ีถือไดว้่าเป็นวดัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมากทางดา้นการขอพรเร่ืองความปลอดภยั 
แคลว้คลาดจากภยัอนัตรายและอุบติัเหตุต่างๆ รวมทั้งเร่ืองความรัก หนา้ท่ีการงาน ช่วงปลายมีนาต้นเมษาท่านจะ
ได้ชมซากรุะสวยๆภายในบริเวณวดัได้อกีด้วย (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น น าท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วดัท่ีว่ากนัว่า

เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกนุและซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น า
ท่านนมสัการ องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นท่ี
ระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีความสูง
ใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย   จากจุดน้ี
ท่านสามารถถ่ายรูปกบั หอคอย TOKYO SKYTREE  ท่ีบริเวณสะพานขา้มแม่น ้าสุมิดะ (ใกลว้ดัอาซากุสะ) โดย
เป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดให้เขา้ชมเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงท่ี 634 
เมตร (แซงหนา้โตเกียวทาวเวอร์ไป 301 เมตร) เป็นหอคอยส่งสญัญาณท่ีสูงท่ีสุดในโลก    
 
 
 
 

 
 
 
 น าท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานา

กาโกะ ซ่ึงในปี 2013 ภูเขาไฟฟจิูไดรั้บเลือกใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ท่ีน่ีเองกไ็ดรั้บเลือกในฐานะส่วน 



 

 

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

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  

วนัที่สาม  ภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลต็ – กจิกรรมชงชา - โตเกยีว – ย่านชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่
โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น 
ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านข้ึนชมความงามของภูเขา
ไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิให้
ทุกท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั  จากนั้นน า
ท่ านช้อป ป้ิ งท่ี  โก เทมบะ พ รี เมี่ ยม  เอาท์ เลต  (Gotemba 
Premium Outlet) เป็นหน่ึงในสาขาแบรนด์เอาท์เลตท่ีมีหลาย
สาขาในประเทศญ่ีปุ่น ให้ท่านไดช้้อปป้ิงอย่างจุใจกับสินค้า
หลากหลายแบรนด์ดัง ทั้ งในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น 
MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, 
DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS เป็นตน้ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เชิญท่านสัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่น  กิจกรรมชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ี
ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซ่ึงก่อนกลบัให้ท่าน
อิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ช้อปป้ิงท่ี ย่านชินจูก ุ
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ   เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือ
สินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงั
ของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินคา้ทุกอย่าง
ภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด หรือเป็นร้านดองก้ี ท่ีขายสินคา้ราคาถูกสารพดัอยา่ง หรือจะเป็นร้านมตัสึ
โมโตท่ี้รวมสินคา้ เคร่ืองใชเ้คร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย 



 

 

อสิระอาหารอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั KICHIJOJI TOKYU REI HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี ชมซากรุะ สวนอุเอโนะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี ้– อบิาราก ิ– พระใหญ่อุชิคุ – นาริตะ – ออิอนมอลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านสู่ สวนอุเอโนะ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มี
ตน้ไมม้ากมาย ให้บรรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกนั และในฤดูใบไมผ้ลิของทุกๆปี
สวนอุเอโนะจะไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในการมาชมซากรุะ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยูท่ั้งสองขา้งยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าให้ดึงดูดผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอก
ซากุระ หรือท่ีเรียกกนัว่า งานฮานามิ (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน อาจ

มีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 
 
 
  
  
 
 
  
 น าท่านสู่ ย่านโอไดบะ เมืองท่ีตั้งอยูบ่นเกาะท่ีเกิดจากการน า  หิน  ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็น เกาะจ าลองขนาด

ใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว ปัจจุบนัมีแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีน่ีมากมาย อาทิ หา้งสรรพสินคา้ DiverCity Tokyo Plaza หา้งท่ี
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของโอไดบะ มีหุ่นยนต์ยูนิคอร์นกันดั้ม 
ยืนตระหง่านอยู่หนา้ห้าง นอกจากนั้นยงัมี Aqua City ท่ีอยู่ใกลก้นั 
ห้ างน้ี จะ เป็นแบรนด์  Local ได้แฟชั่นและของท่ีไม่ซ ้ า  และ
ห้าง DECKS  จะมีร้านขายขนมแบบญ่ีปุ่นอยู่ดว้ยและก าลงัไดรั้บ
ความนิยมอยา่งมากในหมู่คนญ่ีปุ่น รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ 
หา้งดงัของยา่นน้ีท่ีไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านคา้ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้
ต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีชั้น 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีม
พาร์ค รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่นมาไวท่ี้น่ี ส าคัญด้านหน้าของห้างสรรพสินค้าสามารถ
มองเห็นสะพานสายรุ้งไดอ้ยา่งชดัเจน 

 อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ เพ่ือขอพร พระใหญ่อุชิคุ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

ถกูบนัทึกไวโ้ดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เม่ือปี ค.ศ. 1995 มีความสูง 



 

 

120 เมตร ยืนอยุ่บนกลีบดอกบวับาน น ้ าหนกัถึง 4,000 ตนั โดยขา้งใน เป็นห้องจดัแสดงถึงความโลภโกรธหลง 
ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ และยงัมีห้องเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ห้องจ าลองดินแดนสุขาวดีมี
พระพุทธรุปทองค าองคเ์ลก็ๆประดิษฐานอยู่ถึง 3400 องค ์และ
เป็นท่ีเก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดว้ย ท่ีส าคญัตรงหนา้อก
พระพุทธรูป เป็นจุดท่ีสามารถมองเห็นวิวไดอ้ยา่งสวยงาม และ
ยงัสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ไดอี้กดว้ย 
(ราคาไม่รวมค่าเขา้พระพุทธรูปดา้นใน)  นอกจากจะได้ไหว้
พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ที่น่ีก็สามารถชมซากุระได้
อย่างจุใจอกีด้วย (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ นาริตะ แวะชอ้ปป้ิงกนัท่ี อิออน มอลล์ หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 
150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้กบ็จดัการลิสตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครันเตม็ท่ี 
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 

26 – 30 มนีาคม 2563 32,900.- 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 

27 – 31 มนีาคม 2563 32,900.- 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 

28 มนีาคม – 01 เมษายน 2563 32,900.- 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2563 32,900.- 32,900.- 32,900.- 31,900.- 7,900.- 

10-14 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 37,900.- 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 

11-15 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 37,900.- 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 

12-16 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 37,900.- 37,900.- 37,900.- 37,900.- 7,900.- 

13-17 เม.ย.63(วนัสงกรานต์) 37,900.- 37,900.- 37,900.- 37,900.- 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)  

** 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 

 


