
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินนาริตะ TG640 (22.10-06.20)   - - - - 

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

-   
FUJI HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 
ภูเขาไฟฟจิู ชั้น5 – ศูนยจ์ าลองแผน่ดินไหว – ชมลาเวนเดอร์ สวนโออิชิ –  
พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น – กรุงโตเกียว – ยา่นชินจูกุ 

  - 
TOKYO HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบสับริการ)  - - 
TOKYO HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

5 
วดัอาซากสุะ – ยา่นโอไดบะ – หา้งไดเวอร์ซิต้ี – นาริตะ อิออน มอลล ์- 
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) TG677 (17.25-21.55) 

 - - - 

 
 

ก ำหนดการเดนิทำง : เดอืนกรกฎาคม 2562 

 

WONDERFUL JAPAN 
TOKYO – FUJI LAVENDER  

5 Days 3 Nights 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
36,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ – สนามบินนาริตะ 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมี
เจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG640 
 (บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

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

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

(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมโดยเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮา
โกเน่- อิสึ ท่ีผูม้าเยือนสามารถช่ืนชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไมน้านาพนัธ์ุหลากสีสันท่ีเบ่งบานตลอดทั้ง
ปีทิวทัศน์ท่ีสวยงามหลากหลาย น าท่านชม ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่ดา้นล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝ่ังของ
ทะเลสาบอาชิ ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึก สังเกตง่ายๆคือจะมี เสาโทริอิสีแดงตั้งเด่นอยู่ในทะเลสาบ และทางเดินไปยงั
ศาลเจา้โดยสองขา้งทางจะมีตะเกียงแขวนเรียงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นั้นมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยู่
ท่ามกลางตน้ไมใ้หญ่ มีความสวยงามตลอดทั้งปี น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก 
ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้สุก ดว้ยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ด า ท่ีเช่ือกนัว่า เม่ือกินไข่ด า 1 
ฟอง จะท าใหมี้อายยุืนยาว ข้ึน 7 ปี   
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลต็ เป็นเอาทเ์ลต็ขนาดใหญ่ ภายในมีร้านคา้ ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ

กับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้ งในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ 

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

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่  
 



 

 

วนัที่สาม  ภูเขาไฟฟูจ ิช้ัน 5  – ศูนย์จ าลองแผ่นดนิไหว - พธีิชงชาแบบญ่ีปุ่น – ชมลาเวนเดอร์ สวนโออชิิ –  
                             กรุงโตเกยีว – ย่านชินจูก ุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดบัน ้ าทะเล 3,776 เมตร ถือว่าเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของ
ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยงัเป็นจุดมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านข้ึนสู่ชั้นท่ี 5 
ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขา
ไฟฟจิูใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจเกบ็ไว ้และเลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิ
ในหลากหลายบรรยากาศไดอี้กดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมี
หอ้งจดัแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการ
สั่นสะเทือนในระดบัริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากส่ิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิด
แผ่นดินไหวไปแลว้ จากนั้นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมายท่ีเป็นโปรดักส์ของญ่ีปุ่น สัมผสั
วฒันธรรมดั้ งเดิมของชาวญ่ีปุ่นนั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอน
มากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีต
และสวยงามเป็นอยา่งมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม สวนดอกไม้โออิชิ นบัเป็นจุดชมวิวฟูจิท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินไปกบัการเดินชม

ถนนท่ีประดบัประดาไปดว้ยดอกไมท่ี้มีความยาวประมาณ 350 เมตร พร้อมชมความงามของภูเขาไฟฟูจิท่ีเป็นฉาก
หลงั โดยสวนน้ีจะปลูกดอกไมส้ลบัสับเปล่ียนกนัตลอด โดยช่วงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะเป็น
ช่วงท่ีมีการจดังาน Kawaguchiko Herb Festival ซ่ึงเต็มไปดว้ยดอกลาเวนเดอร์ (Lavender) ส่งกล่ินหอมไปทัว่ทั้ง
สวน ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพมุมสวยกนัตามอธัยาศยั (การบานของดอกไมข้ึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) 
 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น แวะชอ้ปป้ิงท่ี ย่านชินจูก ุเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง
สินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิง
ดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนด์เนม เส้ือผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น 
KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 
อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

วนัที่ส่ี อสิระท่องเที่ยวหรือช้อปป้ิงในกรุงโตเกยีวตามอธัยาศัย     (ไม่มรีถบัสบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 ใหท่้านไดเ้ลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน กรุงโตเกียว โดยมีไกดค่์อยใหค้ าแนะน าท่านในการเดินทาง 

(ไม่มีรถบสับริการ) สถานท่ีแนะน า อาทิ 
 ย่านฮาราจูกุ แหล่งวยัรุ่นท่ีรู้จกักนัดีของกรุงโตเกียว เดินเล่นท่ี ถนนทาเคชิตะ พบกบัร้านคา้ท่ีขายสินคา้วยัรุ่น

มากมาย ร้านขนมเครปท่ีมีช่ือเสียง หากมาในช่วงวนัเสาร์-อาทิตย ์ท่านจะไดพ้บกบัหนุ่มสาวท่ีแต่งตวัคอสเพลย ์
เลียนแบบตวัการ์ตูน มาเดินอวดโฉมกนัมากมาย  

 ย่านชิบูย่า แหล่งชอ้ปป้ิงสตรีทท่ียิ่งใหญ่สุดๆในโตเกียว รายลอ้มไปดว้ยหา้งฯต่างๆและร้านคา้อีกนบัพนั ซ่ึงมีหา้ง
SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านคา้แฟชัน่ไวม้ากมายรวมทั้งมีรูปป้ัน “ฮาจิโกะ” หรือเจา้หมาแสนซ่ือสัตยฮ์าจิ ท่ีเฝ้า
รอคอยเจา้นายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวนัตายของมนั..และให้ท่านไดเ้ดินเล่นช้อปป้ิงไปกบัห้าง SHIBUYA 
HIKARIE เป็นอาคารใหม่ท่ีสร้างทดแทน Shibuya Tokyo Bunka Kaikan Building ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของสถานี
รถไฟชิบูยา่ เป็นอาคารสูง 34 ชั้นโดยมีร้านคา้ กวา่ 200 จุดและรวมเอาแฟชัน่ต่างๆจากทุกมุมโลกมาไวท่ี้น่ี 
 หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม โตเกยีวดสินีย์แลนด์ จ่ายเพิม่ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เดก็ 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟใน
การเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่านพบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเคร่ืองเล่น
ในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ 
HAUNTED MANSION บ้านผี สิ ง , ต่ืน เต้นกับ  SPLASH MOUNTAIN, นั่ง เรือผจญภัยใน ป่ากับ  JUNGLE 
CRUISE, เท่ียวบา้นหมีพูห์,ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลก
แห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY 

 อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั TOKYO  HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า  วดัอาซากสุะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี ้– นาริตะ – ออิอน มอลล์ –  
                             สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ วดัท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซ่ึงเคยเป็นวดัท่ีเหล่าโชกุนและ
ซามูไรใหค้วามเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานใน
วิหารหลงัใหญ่และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั “คามินาริมง (ประตฟู้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อวา่เป็น “โคม
ไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยงัมี  “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านคา้แหล่งรวมสินคา้
ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย   จากจุดน้ีท่านสามารถถ่ายรูปกับ หอคอย TOKYO SKYTREE  เป็นหอคอยส่ง
สญัญาณโทรทศัน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว เปิดเม่ือ 22 MAY 2012   มีความสูงท่ี 634 เป็นหอคอยส่งสัญญาณท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก   จากนั้นน าท่านสู่ ย่านโอไดบะ เมืองท่ีตั้ งอยู่บนเกาะท่ีเกิดจากการน า  หิน  ทราย มาถมทะเลจน
กลายเป็น เกาะจ าลองขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว แวะชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ DiverCity Tokyo Plaza หา้งท่ี
เปรียบเสมือนแลนดม์าร์คของโอไดบะ มีหุ่นยนต์ยูนิคอร์นกนัดั้ม ยืนตระหง่านอยูห่นา้หา้ง  



 

 

 
 
 
 
 
 
อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย เพือ่ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
น าท่านชอ้ปป้ิงต่อท่ี ออิอน มอลล์ นาริตะ หา้งสรรพสินคา้ท่ีมีสาขามากมายในประเทศญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลาย
มากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และ
ซุปเปอร์มาร์เกต็ขนาดใหญ่ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครันเตม็ท่ี 
สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 
21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ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 

12 – 16 กรกฎาคม 2562 
13 – 17 กรกฎาคม 2562 

37,900.- 37,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

14 – 18 กรกฎาคม 2562 
16 – 20 กรกฎาคม 2562 

36,900.- 36,900.- 36,900.- 35,900.- 7,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกิน 2 ขวบ จ่ายเพยีง 10,500 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)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม**ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน ้าหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั้น ** 
 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 (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง 21 วนั 
 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 3 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 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก
เกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 


