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ก ำหนดกำรเดินทำง : เดอืนมีนำคม - เมษำยน 2560 

WONDERFUL JAPAN 
STRAWBERRY & FUJI 

5 DAYS  3 NIGHTS 

 

-ชมควำมงำมของภูเขำไฟฟูจิกนัแบบใกล้ชิดทีบ่ริเวณ“ช้ัน 5” และสัมผสัอำกำศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขำ 

-นมสักำร เจ้ำแม่กวนอมิทองค ำ เพือ่ควำมเป็นสิริมงคล ณ วดัอำซำกสุะ 

-ชม หุบเขำโอวำคุดำนิ ทีเ่กดิจำกกำรระเบิดของภูเขำไฟฮำโกเน่และลิม้ลอง ‘ไข่ด ำ หรือ ไข่ต้มในบ่อก ำมะถัน’ 

-ตะลยุชิมสตอเบอร่ีได้ไม่อั้น รับประทำนกนัให้จุใจ ภำยในเวลำ 30 นำท!ี!!! 

-อสิระช๊อปป้ิงศูนย์รวมแฟช่ันวยัรุ่นอนิเทรนด์อพัเดทเทรนแห่งเมอืงปลำดิบ ณ ย่ำนชินจูก ุ

-ผ่อนคลำยกบักำร “แช่น ำ้แร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ช่วยเร่ืองรักษำสุขภำพและผวิพรรณ 

-อสิระให้ท่ำนได้เลอืกท่องเทีย่ว กนิ เดินเล่น และช๊อปป้ิง ณ โตเกยีว 1 วนัเต็ม 
 

ราคาเร่ิมต้น 

27,900.- 
บาท / ท่าน 
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วนัวนัแรกแรก  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  สนำมบินดอนเมอืง สนำมบินดอนเมอืง          

20.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตดิอนเมอืง   อำคำร 1 ผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ   ช้ัน 3 ประตู 1   
เคำน์เตอร์ 1 – 4 สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ โตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ (XJ)  เที่ยวบินที่ XJ600 
 

วนัที่สองวนัที่สอง  สนำมบินนำริตะ สนำมบินนำริตะ ––  กรุงกรุงโตเกยีว  โตเกยีว  --  วดัอำซำกสุวดัอำซำกสุะะ  ––  วนอุทยำนฮำโกเน่ วนอุทยำนฮำโกเน่ ––  หุบเขำหุบเขำโอวำคุดำนิ โอวำคุดำนิ ––  แช่แช่ออนเซ็ออนเซ็น         น           ((--//LL//DD))                               

08.00 น.   เดินทางถึง สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรเรียบ - รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้...  

     (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย )  
   น าท่านเดินทางสู่ “มหำนครโตเกยีว” เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น โตเกียว หมายถึง นครหลวง กรุงโตเกียวเป็น

หน่ึงในศูนยก์ลาง การเงินระหวา่งประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี จากนั้นน าท่านเดินทางไปนมสัการ  
เจ้ำแม่กวนอมิทองค ำ ณ วดัอำซำกสุะ วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุด
แห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ และมีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพร
เพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของ โคมไฟยกัษ ์ท่ีมีขนาดใหญ่ ณ ประตูทางเขา้
ดา้นหนา้สุดของวดั ช่ือ ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค านั้น มีช่ือ
วา่ ถนนนากามิเซะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย จากท่ีน่ีท่านจะสามารถเก็บภาพ
ความประทบัใจคู่กบัหอคอย TOKYO SKYTREE   

เที่ยง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ---- บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำง (ยำกนิิคุ) 
   น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำตฮิำโกเน่  ชม หุบเขำโอวำคุดำนิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่ 

เม่ือประมาณ 3,000 ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนัภูเขาไฟน้ียงัคงไม่ดบั จึงท าใหมี้บ่อน ้าร้อนและถ ้าก ามะถนัหลงเหลืออยู่  
และท่ีหุบเขาน้ียงัมองเห็นภูเขาไฟฟจิูอีกดว้ย แนะน าใหท่้านชิมไข่ด า หรือ ไข่ตม้บ่อก ามะถนัจากร้านคา้ ทั้งน้ี 
คนญ่ีปุ่นมีความเช่ือกนัวา่ “เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหอ้ายยุืนยาวข้ึน 7 ปี” 

 
 
 
 
 
 
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม JIRAGON NO or BREEZBAY KAWAGUCHIKO      
ค ่ำ  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ---- พเิศษ อร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ต์ ขำปูยกัษ์
 หลงัจำกน้ันเชิญท่ำนผ่อนคลำยกบักำร “แช่น ำ้แร่ธรรมชำติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชำวญ่ีปุ่นเช่ือว่ำน ำ้แร่ธรรมชำตนีิม้ี

ส่วนช่วยเร่ืองกำรรักษำสุขภำพ ระบบหมุนเวยีนโลหิต และผวิพรรณที่เปล่งปลัง่ 
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วนัที่สำม วนัที่สำม   ภูเขำไฟฟูจิภูเขำไฟฟูจิ  --  สวนสตอเบอร่ีสวนสตอเบอร่ี  --    โตเกยีว  โตเกยีว  --  ย่ำนชินจุกุย่ำนชินจุกุ  --  นำริตะ                 นำริตะ                                   ((BB//LL//--))  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ ท่ีตั้ งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน ้ าทะเล  

น าท่านข้ึนชมความงามกันแบบใกล้ชิด ย ังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขำไฟฟูจิ  (ข้ึนอยู่กับสภาพภู มิอากาศ) 
เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านไดส้ัมผสั
อากาศอนับริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึก กบัภูเขาไฟท่ีได้
ช่ือว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟท่ียงัดับไม่
สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น  จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่  สวนสตอเบอร่ี ดว้ยกิจกรรมท่ีคุณสามารถตะลุยชิมสตอเบอร่ี
ได้ไม่จ ากัด  รับประทานกันให้ อ่ิมภายใน เวลา 30 นาที !!!!  
ท่ีน่ีปลูกแบบอินทรีย์ไร้สารเคมีชิมได้เติมท่ีอย่างสบายใจ!!!!  
สตอเบอร่ีท่ีน่ีปลูกท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให ้
สตอเบอร่ีมีรสชาติอมเปร้ียวอมหวาน อร่อยท่ีสุด! 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ----หมูย่ำงหินภูเขำไฟ 
 เดินทางสู่ “มหำนครโตเกียว” จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่านดัง ย่ำนชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่าย 

ซ้ือสินคา้นานาชนิด ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ต่างๆ กนัท่ีร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเคร่ืองส าอางมากมาย อาทิ มาร์คเตา้หู้, 
โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ท่ีราคาถูกกว่าบา้นเรา 3 เท่า, ครีมกนัแดดชิเซโด ้แอนเนสซ่าท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอย่างดี  
และสินค้าอ่ืน ๆ  หรือให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้า แบรนด์ดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO,  
กระ เป๋ าสุ ด ฮิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เส้ื อ  COMME DES GARCONS, H&M ห รือ เลือก ซ้ือรองเท้ า
หลากหลายแบรนดด์งั อาทิ NIKE, CONVERSE, NEWS BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท่ี้ร้าน ABC MART 

ค ่ำ อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน**  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NARITA EXCEL  หรือเทียบเท่ำ*** 
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วนัที่วนัที่ ส่ีส่ี  อสิระช้อปป้ิงในเมอืงโตเกยีว  ไม่มรีอสิระช้อปป้ิงในเมอืงโตเกยีว  ไม่มรีถโค้ชบริกำร / ถโค้ชบริกำร /   เดนิทำงโดยรถไฟเดนิทำงโดยรถไฟ    (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทัวร์)   (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทัวร์)         ((BB//--//--))  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 ***ไกดแ์นะน าเท่ียวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร์) *** 
  แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  
 - ฮาราจูกแุหล่งรวมแฟชัน่วยัรุ่นอินเทรนดอ์พัเดทของเมืองปลาดิบ ท่ีเช่ือมระหวา่งสถานี JR HARAJUKU STATION 
 กบัถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของย่านน้ีก็คือการแต่งตวั

แฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ  
 - ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI) เป็นถนนเลก็ๆ อยู่หนา้สถานีฮาราจูกุ ถนนสายน้ีเป็นแหล่งรวมร้านคา้แฟชัน่

วยัรุ่น เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก ตั้งอยู่ตรงกลางของ
ถนนทาเคชิตะร้านท่ีมีช่ือเสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือว่าเป็นร้านเครปสไตล์ญ่ีปุ่นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมา
นานท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

 - ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ดงั  
  - หา้งLAFORET HARAJUKU สูง 7 ชั้น ท่ีมีร้านเส้ือผา้มากกวา่ 150 ร้าน  
 - OMOTOSANDO HILL ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หล่งรวมของแบรนด์

ดงัเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR  
 - KIDDYLAND ร้านขายสินคา้ของเด็ก ท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ของเล่น 

ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลึก 
 - ชิบุย่า ไดรั้บฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และ

ของญ่ีปุ่น ท่ีโด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมความบันเทิง
หลากหลายช นิ ดไม่ ว่ าจะ เป็ นห้ างส รรพ สินค้า ต่ างๆ 
SHIBUYA109,TOKYO HANDท่ีถือว่าเป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุด, 
PARCO, LOFTสาขาชิบูย่าท่ีเต็มไปดว้ยของเก๋ๆ และถนนท่ี
จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, 
UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, 
ABC MART ชิบุย่า มีแยกท่ีเรียกไดว้่าวุ่นวายท่ีสุดในโลกเป็น
อีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ กต็อ้งแวะมา HACHIKO SQUARE ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านขา้มถนนกนัแทบจะ 24 ชม. 
เลยทีเดียว จุดไฮไลทอี์กจุดในยา่นน้ีไดแ้ก่รูปป้ันของ HACHIKOสุนขัผูซ่ื้อสตัยอ์นัโด่งดงัไปทัว่โลก 

 วธีิกำรเดนิทำงจำกนำริตะเข้ำสู่โตเกยีว  
 จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั่งรถShuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถท่ีสนามบินนาริตะเข้าสู่กลางเมือง

โตเกียว โดยสามารถท าไดห้ลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง และ แท็กซ่ี ในปัจจุบนัวิธีท่ีก าลงัเป็นท่ี
นิยมคือการนัง่รถไฟดงันั้น ขอแนะน าการเดินทางโดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการค านวณระยะเวลาและจดัสรรตาราง
เดินทางท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยูห่ลายสาย รถไฟฟ้าท่ีใหบ้ริการจากสนามบินนาริตะเขา้เมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สาย
ดว้ยกนัไดแ้ก่ 
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 1) Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตำมรูป เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผา่นจิบะเขา้สถานีโตเกียว ใชเ้วลา 
53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก้ี ส่วนแรกว่ิงข้ึนไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya 
ส่วน หลังว่ิงไปทางYokohama, Totsuka, Ofunaค่ารถอยู่ท่ี 2,940 เยน  – 4,180 เยน  รถไฟขบวน  Narita Express  
ว่ิงดว้ยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวน 
จะว่ิงผา่นสถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกนัหรือแยกจากกนั ปกติแลว้ขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือ
โยะโกะฮะมะจะ เช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกนัว่ิงต่อไปจนถึง
ท่าอากาศยานนะริตะ (ผา่นทาง Sōbu Main Line และ สายนะริตะ)  

 2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดำ– เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ1,280 เยน 
  3) Keisei Skyliner – เส้นสีน ้ำเงิน รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่านสถานีนิปโปริ 

สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใชเ้วลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ2,470 เยนKeisei Skylinerว่ิงดว้ยความเร็วสูงสุด 
160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง Skylinerมีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหวา่งช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถว่ิง 3 เท่ียวต่อ
ชั่วโมง กรณีใช้บริการ Keisei Line จะต้องลงท่ีสถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซ่ึงทั้ ง 2 
สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยงัสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ไม่
วา่จะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya,Ikebukuro 

  4) Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ท่ีสถานีอุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ  
1 ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240เยน 

  5) Keisei main line – เส้นสีฟ้ำ เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) ว่ิงจากสนามบินไปสุดปลายทางท่ี อุเอโนะ ใช้
เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน 

 ** เพือ่สะดวกในกำรช้อปป้ิงของท่ำนอิสระอำหำรกลำงวันและค ่ำตำมอธัยำศัย**  
 ** ค่ำรถไฟไม่ได้รวมอยู่ในรำยกำรทัวร์ ** 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม NARITA EXCEL OR SML  
  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน 
09.15 น. ออกเดินทางจากออกเดินทางจาก  สนำมบินสนำมบินสนำมบินนำริตะ โดยสายการบินโดยสายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี เท่ียวบินท่ี XJ601  
1133..5500  น.น.    ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจถึงท่าอากาศยานดอนเมือง... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ   
  

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

ข้อควรทรำบ :  

ส ำหรับท่ำนที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 

วนัที่ห้ำ              สนำมบินนำริตะ สนำมบินนำริตะ - ท่ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืงำอำกำศยำนดอนเมอืง                                                                                                                                                                  ((BB//--//--)) 
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เดนิทางเดอืน มนีาคม-เมษายน 2560 เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่  
ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ **กรณีเลอืกทีน่ ัง่ มคีา่ใชจ้า่ย**   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อตัรำค่ำบริกำร/ท่ำน 

ก ำหนดกำรดนิทำง 

ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่ำน 

เดก็ อำยุ 2-12 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่
ท่ำนละ พกักบั 1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตยีง 

พกักบั 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตยีง 

06 - 10 มีนำคม 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,500 

09 - 13 มีนำคม 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,500 

16 - 20 มีนำคม 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,500 

17 - 21 เมษำยน 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,500 

20 - 24 เมษำยน 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,500 

24 - 28 เมษำยน 2560 27,900 27,900 27,900 27,900 7,500 

 
รำคำนีร้วม 

 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 ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัใบละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 
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อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขบัรถและไกด ์เป็นเงิน 3,000 เยน / ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง** 

 
เงือ่นไขกำรเดนิทำง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ท่ีตกลงกนัไว ้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือ
การหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั 
วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่า
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 
กำรส ำรองที่นั่งและช ำระเงนิ 
 ยนืยนักำรส ำรองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดนิทำง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 25,000 บาท 
o ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท 
o จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดังกล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข  

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการบิน

เรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคาขาย 

หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็น
จริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
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โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียงเสริม

ให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ีคิด

ไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋ำและสัมภำระเดนิทำง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเค ร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 น้ิว) x 35 เซนติเมตร (13.5 น้ิว) x 55 เซนติเมตร (21.5 น้ิว)  

 


