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ไฮไลท์ 

-ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ชมความงามธรรมชาตแิละภูเขาไฟฟูจใินมุมสวย 

-ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิแห่งภูเขาไฟฟูจ ิ 

-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วดัอาซากุสะ เพือ่ความเป็นสิริมงคล  

-ช้อปป้ิงสุดมันส์ในกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ ย่านชิบูย่า 

-เตม็อิ่มกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมน ้าจิม้รสเลิศ 

-ผ่อนคลายกับการ “แช่น ้าแร่ธรรมชาต”ิ หรือ “ออนเซ็น” เพือ่สุขภาพและผวิพรรณที่เปล่งปลั่ง 

 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนกรกฎาคม 2560 

WONDERFUL JAPAN 
TOKYO - MT.FUJI  
5 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมต้น 

22,900.- 
บาท / ท่าน 
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วันวันแรกแรก  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ––   สสนามบินดอนเมือง นามบินดอนเมือง            

20.00น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์ 1 – 4    
สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ600  

วันที่สองวันที่สอง  สนามบินสนามบินนาริตะ นาริตะ ––  วนอุทยานฮาโกเน่ วนอุทยานฮาโกเน่ ––   ล่องเรือทะเลสาบอาชิล่องเรือทะเลสาบอาชิ  ––  โอชิโนะฮักไคโอชิโนะฮักไค  ––  แช่แช่ออนเซ็น                       ออนเซ็น                        

08.00 น.   เดินทางถงึ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผ่านขั้นตอนตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรเรียบ - รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ 

    (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย)  
   น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  เปลี่ยนอริิยาบถดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผสัความ

งามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสะทอ้นบนพ้ืนผิวของ “ทะเลสาบอาชิ”  (ใช้เวลาล่อง 30 นาท)ี อนั
เกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิท าใหปิ้ดทางออกของน ้าในทะเลสาบ นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็น
ต านานของวดัฮาโกเน่ ซ่ึงปัจจุบนัจมอยู่ภายใตท้อ้งทะเลสาบคงเหลือใหเ้ห็นเพียงเสาประตูวดัเท่านั้น เชิญท่านเลือก
หามุมถูกใจบริเวณดาดฟ้าเรือ เพ่ือบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั  

 *** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ *** 
   บ่าย น าท่านไปตามหาบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิกนัท่ีหมู่บา้น โอชิโนะฮักไก (Oshino-Hakkai) หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยู่เชิงภูเขาไฟฟูจิ 

ใหท่้านไดส้ัมผสักบัอากาศอนับริสุทธ์และน ้าเยน็ๆใสๆจากแหล่งน ้าธรรมชาติ  ท่ีมีดว้ยกนัทั้งหมด 8 บ่อ โดยมีความ
เช่ือกนัวา่เป็นบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ  วา่กนัวา่แต่ละบ่อก็จะมีความศกัด์ิสิทธิท่ีแตกต่างกนัไป เช่น เร่ืองสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ  
ท่ีน่ีท่านยงัสามารถชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิไดจ้ากบริเวณหมู่บา้นและเงาสะทอ้นของพ้ืนน ้า  นอกจากน้ีท่าน
ยงัสามารถซ้ือสินคา้โอทอ็ป ของฝากของท่ีระลกึต่างๆ อาทิ  พวกเมลด็ถัว่  ผกัดอง ขนมโมจิ ฯลฯ ซ่ึงมีขายอยู่ใน
บริเวณน้ีไดอ้ีกดว้ย  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั JIRAGONNO HOTEL หรือ BREEZEBAY KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า              
ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---- พิเศษ อร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 
 หลังจากน้ันเชิญท่านผ่อนคลายกับการ “แช่น ้าแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มี

ส่วนช่วยเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิต และผิวพรรณท่ีเปล่งปล่ัง       

วันที่สาม วันที่สาม   ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟฟูจิ ––    โตเกียว โตเกียว ––  วัดอาซากุซะ  วัดอาซากุซะ  ––  ช้อปป้ิงช้อปป้ิงชินจูกุ                      ชินจูกุ                           

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

แห่งหน่ึง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร น าท่านข้ึนสัมผสัมนตเ์สน่ห์และกลิ่นอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี "ชั้น 5" บนระดบั
ความสูงท่ี 2,500 เมตร อสิระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิกนัตามอธัยาศยั  

 *** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ *** 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว  นมสัการเจา้แม่กวนอิม วดัอาซากุสะ วดัท่ีไดช่ื้อวา่เป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและ

ไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า มีผูค้นนิยม
มากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของ โคมไฟยกัษท่ี์มีขนาด
ใหญ่บริเวณประตูทางเขา้วดัช่ือ ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิาร ถนนนากามิเซะ เป็นท่ีตั้งของร้าน
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คา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย จากท่ีน่ีท่านจะสามารถเก็บภาพความประทบัใจคู่กบัหอคอย TOKYO 
SKYTREE  ไดอ้ีกดว้ย จากนั้นน าท่านสู่  ย่านชินจูกุ  ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ศูนยร์วมร้านคา้หลาก
สไตลอ์ย่างเช่น ร้าน 100 เยน  อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนดเ์นมดงั 
อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ อาทิเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่น กระเป๋า รองเทา้
เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญี่ปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II  ในราคาท่ีถูกกวา่เมืองไทย 

        *** อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน ***  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่า   

วันที่วันที่ ส่ีส่ี  อิสระช้อปป้ิงในโตเกียวอิสระช้อปป้ิงในโตเกียว    ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวันไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน  //   เดินทางโดยรถไฟตลอดวันเดินทางโดยรถไฟตลอดวัน                  ((ค่ารถไฟไม่รค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์วมในค่าทัวร์)) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถบัสบริการ ***ไกด์แนะน าที่เท่ียวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว  

 เชิญท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษนัง่รถไฟท่องเท่ียวตามสถานท่ีเท่ียวท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงมีท่ีเท่ียวมาแนะน าดงัน้ี      
 - ฮาราจูกุแหล่งรวมแฟช่ันวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบ ที่ เช่ือมระหว่างสถานีJR HARAJUKU 

STATIONกบัถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของย่านน้ีก็คือ
การแต่งตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ  

 - ถนนทาเคชิตะ (TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ หน้าสถานีฮาราจูกุ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแฟชั่นวยัรุ่น 
เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง หา้มพลาดร้านเครปสไตลญ์ี่ปุ่นท่ีโด่งดงั ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ี
มีช่ือเสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือวา่เป็นร้านเครปสไตลญ์ี่ปุ่นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสุดในญี่ปุ่น 

 - ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั 
 - ROPONGI HILL ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หล่งรวมของแบรนดด์งัเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR  

 - KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเด็ก ท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ของเล่น ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลึก 
 - ชิบุย่า ไดรั้บฉายาวา่เป็น Shopping District แห่งโตเกียวท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก เป็นแหล่งรวมความบนัเทิงหลากหลาย

ชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินคา้ต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDท่ีถือว่าเป็นสาขาท่ีใหญ่ท่ีสุด, PARCO, 
LOFTสาขาชิบูย่าท่ีเตม็ไปดว้ยของเก๋ๆ และถนนท่ีจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้แบรนดด์งัมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED 
ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกท่ีเรียกไดว้่าวุน่วายท่ีสุดในโลกเป็นอีก
หน่ึงสถานท่ียอดนิยมท่ีใครๆ ก็ตอ้งแวะมา HACHIKO SQUARE ท่ีมีผูค้นพลุกพล่านขา้มถนนกนัแทบจะ 24 ชม. 
เลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่านน้ีได้แก่รูปป้ันของ HACHIKOสุนขัผูซ่ื้อสัตย์อนัโด่งดงัไปทัว่โลก หรือท่าน
สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (โดยช าระเพิ่มท่านละ 2,600 บาท) แนะน าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่ 
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวยั พบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บกับเคร่ืองเล่น
หลากหลาย เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED 
MANSION บ้านผี สิ ง , ต่ื น เต้นกับ  SPLASH MOUNTAIN หวาดเสี ยวไปกับรถไฟ เหาะ  BIG THUNDER 
MOUNTAIN, สนุกสนานกบั PIRATES OF THE CARIBBEAN, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนท่ีท่าน
ช่ืนชอบของ WALT DISNEY เช่น มิกก้ีเมา้ส์, มินนิเมา้ส์,โดนลัดัก๊ ฯลฯ  

 ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ *** 
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 วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว  
 จากโรงแรมย่านนาริตะเราสามารถนัง่Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถท่ีสนามบินนาริตะเขา้สู่โตเกียว โดยสามารถ

ท าไดห้ลายวิธี เช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทางและแทก็ซ่ี ในปัจจุบนันิยมนัง่รถไฟ ดงันั้นขอแนะน าการเดินทาง
โดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทางท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าท่ี
ใหบ้ริการจากสนามบินนาริตะเขา้เมืองโตเกียว มีอยู่หลกัๆ 5 สายดว้ยกนัไดแ้ก่  

 1) Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผ่านจิบะเขา้สถานีโตเกียว ใชเ้วลา 
53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก้ี ส่วนแรกวิง่ข้ึนไปทางเหนือผ่าน Shinjuku, Omiya ส่วน 
หลงัวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ท่ี 2,940 เยน – 4,180 เยน รถไฟขบวน Narita Express วิ่งดว้ย
ความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใหบ้ริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิง่ผ่าน
สถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกนัหรือแยกจากกนั ปกติแลว้ขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะ
ฮาม่าจะเช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกนัวิง่ต่อไปจนถึงท่าอากาศ
ยานนาริตะ (ผ่านทาง Sō bu Main Line และ สายนะริตะ)  

 2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280 เยน 
 3) Keisei Skyliner – เส้นสีน ้าเงิน รถด่วนของฝ่ัง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่านสถานีนิปโปริ 

สุดปลายทางท่ีอุเอโนะ ใชเ้วลาเพียง 41 นาที ค่าโดยสารประมาณ 2,470 เยนKeisei Skyliner วิง่ดว้ยความเร็วสูงสุด 
160 กิโลเมตรต่อชัว่โมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ในระหวา่งช่วงเวลา 14.00 – 16.00 มีรถวิง่ 3 เท่ียว
ต่อชัว่โมง กรณีใชบ้ริการ Keisei Line จะตอ้งลงท่ีสถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซ่ึงทั้ง 2 
สถานีน้ีจะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line) ไปยงัสถานีต่างๆในโตเกียวไดอ้ย่างสะดวกสบาย ไม่
วา่จะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro 

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

 5) Keisei main line – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางท่ี อุเอโนะ ใช้
เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
09.15น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ601 
13.50 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

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

ข้อควรทราบ :  

ส าหรับท่านที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

  วันที่ห้า            สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนท่าอากาศยานดอนเมือง 
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อัตราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พัก 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ มี
เตียง 

พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ไม่มี

เตียง 

18-22 กรกฎาคม 2560 22,900 22,900 22,900 22,900 7,500   

20-24 กรกฎาคม 2560 22,900 22,900 22,900 22,900 7,500   

25-29 กรกฎาคม 2560  
(วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10) 

22,900 22,900 22,900 22,900 7,500 
  

27-31 กรกฎาคม 2560 23,900 23,900 23,900 23,900 7,500   

 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เคร ือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่  

ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ **กรณีเลอืกทีน่ ัง่ มคีา่ใชจ้า่ย**   

 
 
 
 
ราคานี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษสีนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัใบละไม่เกิน 20 กก. 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 2 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทางจ านวน 1 ท่าน 

อัตรานี้ไม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ เป็นเงิน 4,000 เยน / ท่าน ตลอดการเดนิทาง** 
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เงื่อนไขการเดินทาง 
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือ

การหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ช  าระมาแลว้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภยั 

วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ า
ตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยืน่วีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

การส ารองที่น่ังและช าระเงิน 
 ยนืยนัการส ารองที่น่ังกบัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัที่จอง เงินมดัจ าถือเป็นการยนืยนัการจองของท่าน 

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

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเ ดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
ต๋ัวเคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่สายการบินเรียก

เกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้ง ณ วนัท่ีออกราคาขาย 

หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพิ่ม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง 
ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

โรงแรมและห้องพัก 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณี

ผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอื่นๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ  
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให ้ 
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนที่คิดไว ้

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใตท้้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มได ้
 กระเป๋าสัมภาระท่ีสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 30 

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


