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ไฮไลท์ 

-ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ ชมความงามธรรมชาติและภูเขาไฟฟูจิในมุมสวย 

-ชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิแห่งภูเขาไฟฟูจิ  

-ขอพรเจ้าแม่กวนอมิ วดัอาซากสุะ เพือ่ความเป็นสิริมงคล  

-ช้อปป้ิงสุดมนัส์ในกรุงโตเกยีว ย่านชินจูก ุย่านชิบูย่า 

-เต็มอิม่กบัเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู พร้อมน า้จิม้รสเลศิ 

-เมนูพเิศษ หมูย่างหินภูเขาไฟ 

-ผ่อนคลายกบัการ “แช่น า้แร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” เพือ่สุขภาพและผวิพรรณทีเ่ปล่งปลัง่ 

 

ก าหนดการเดินทาง :   เดอืนตุลาคม 2560 

WONDERFUL JAPAN 
TOKYO - MT.FUJI  
5 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมต้น 

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

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

23.45 น. ออกเดินทางสู่ โตเกยีว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี XJ600  

วนัที่สองวนัที่สอง  สนามบินสนามบินนาริตะ นาริตะ ––  วนอุทยานฮาโกเน่ วนอุทยานฮาโกเน่ ––  ล่องเรือทะเลสาบอาชิล่องเรือทะเลสาบอาชิ  ––  หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขาโอวาคุดานิ ––  โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลต็ โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอาท์เลต็ ––  

แช่แช่ออนเซ็น                       ออนเซ็น                        

08.00 น.   เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัจากผา่นขั้นตอนตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรเรียบ - รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตวัเรียบร้อยแลว้ 

    (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย)  
   น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  เปล่ียนอิริยาบถดว้ยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ สัมผสัความ

งามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของภูเขาไฟฟูจิท่ีสะทอ้นบนพ้ืนผิวของ “ทะเลสาบอาชิ”  (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) อนั
เกิดจากการก่อตวัของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิท าให้ปิดทางออกของน ้ าในทะเลสาบ นอกจากน้ีทะเลสาบแห่งน้ียงัเป็น
ต านานของวดัฮาโกเน่ ซ่ึงปัจจุบนัจมอยู่ภายใตท้อ้งทะเลสาบคงเหลือใหเ้ห็นเพียงเสาประตูวดัเท่านั้น เชิญท่านเลือก
หามุมถกูใจบริเวณดาดฟ้าเรือ เพ่ือบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟจิูเป็นฉากหลงั  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
   บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดแ้ละไข่มีสีด า โดยชาว

ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าหากไดท้านไข่ด าหน่ึงฟองจะสามารถท าให้อายุของท่านยืนยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี  เชิญท่าน
เลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีข้ึนช่ือมากมาย อาทิ สบู่ด า, แชมพูด า, โฟมลา้งหนา้ด า ซ่ึงลว้นเป็นผลิตภณัฑ์จาก
ก ามะถนัท่ีคนญ่ีปุ่นเช่ือว่าบ ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้มีสุขภาพดีหรือจะเลือกชิมไอศกรีมท่ีผลิตจากก ามะถนัสีด า
ซ่ึงหาทานท่ีไหนไม่ไดเ้ลยนอกจากท่ีน่ี จากนั้นเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอาท์เล็ต ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมช่ือ
ดงัของญ่ีปุ่น และแบรนดเ์นมชั้นน าระดบัโลกมาไวด้ว้ยกนัท่ีน่ี ซ่ึงมีร้านคา้แบรนดเ์นมมากว่า 200 ร้านไม่ว่าจะเป็น 
Gucci, Anna Sui, Armani, Coach, Hugo Boss, Prada, Kate Spade Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั JIRAGONNO HOTEL หรือ BREEZEBAY KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า              
ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---- พเิศษ อร่อยกบัเมนูบุฟเฟ่ต์ ขาปูยกัษ์ 
 หลงัจากน้ันเชิญท่านผ่อนคลายกบัการ “แช่น า้แร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน า้แร่ธรรมชาตนีิม้ี

ส่วนช่วยเร่ืองการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวยีนโลหิต และผวิพรรณที่เปล่งปลัง่       

วนัที่สาม วนัที่สาม   ภูเขาไฟฟูจ ิภูเขาไฟฟูจ ิ––    โอชิโนะฮักไคโอชิโนะฮักไค  ––  โตเกยีว โตเกยีว ––  วดัอาซากซุะ  วดัอาซากซุะ  ––  ช้อปป้ิงช้อปป้ิงชินจูก ุ                     ชินจูก ุ                          

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัและยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะท่ีงดงามท่ีสุดในโลก

แห่งหน่ึง มีความสูงประมาณ 3,776 เมตร น าท่านข้ึนสัมผสัมนตเ์สน่ห์และกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดท่ี "ชั้น 5" บนระดบั
ความสูงท่ี 2,500 เมตร อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงดงามของภูเขาไฟฟูจิกนัตามอธัยาศยั น าท่านไปตามหาบ่อ
น ้าศกัด์ิสิทธ์ิกนัท่ี หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตั้งอยูเ่ชิงภูเขาไฟฟูจิ ใหท่้านไดส้ัมผสักบัอากาศอนับริสุทธ์
และน ้าเยน็ๆใสๆจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ  ท่ีมีดว้ยกนัทั้งหมด 8 บ่อ โดยมีความเช่ือกนัว่าเป็นบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ  ว่ากนั
ว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศกัด์ิสิทธิท่ีแตกต่างกันไป เช่น เร่ืองสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ  ท่ีน่ีท่านยงัสามารถชมความ
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สวยงามของภูเขาไฟฟจิูไดจ้ากบริเวณหมู่บา้นและเงาสะทอ้นของพ้ืนน ้า  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถซ้ือสินคา้โอทอ็ป 
ของฝากของท่ีระลึกต่างๆ อาทิ  พวกเมลด็ถัว่  ผกัดอง ขนมโมจิ ฯลฯ ซ่ึงมีขายอยูใ่นบริเวณน้ีไดอี้กดว้ย 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร – พเิศษอร่อยกบั หมูย่างหินภูเขาไฟ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว  นมสัการเจา้แม่กวนอิม วัดอาซากุสะ วดัท่ีไดช่ื้อว่าเป็นวดัท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและ

ไดรั้บความเคารพนบัถือมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า มีผูค้นนิยม
มากราบไหวข้อพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นท่ีตั้งของ โคมไฟยกัษท่ี์มีขนาด
ใหญ่บริเวณประตูทางเขา้วดัช่ือ ประตูฟ้าค ารณ และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหาร ถนนนากามิเซะ เป็นท่ีตั้งของร้าน
คา้ขายของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย จากท่ีน่ีท่านจะสามารถเก็บภาพความประทบัใจคู่กบัหอคอย TOKYO 
SKYTREE  ไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่านสู่  ย่านชินจูกุ  ย่านความเจริญอนัดบัหน่ึงของโตเกียว ศูนยร์วมร้านคา้หลาก
สไตลอ์ยา่งเช่น ร้าน 100 เยน  อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนดเ์นมดงั 
อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินคา้เอาใจคุณผูห้ญิง อาทิเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่น กระเป๋า รองเท้า
เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่น ไม่วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II  ในราคาท่ีถกูกวา่เมืองไทย 

        ** อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกในการช้อปป้ิงของท่าน**  
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่า   

วนัที่วนัที่ ส่ีส่ี  อสิระช้อปป้ิงในโตเกยีวอสิระช้อปป้ิงในโตเกยีว    ไม่มีไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวนัรถโค้ชบริการตลอดวนั  //  เดนิทางโดยรถไฟตลอดวนัเดนิทางโดยรถไฟตลอดวนั                  ((ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อสิระท่องเที่ยวเตม็วนั ไม่มรีถบัสบริการ ***ไกด์แนะน าที่เที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกยีว  

 เชิญท่านสมัผสัประสบการณ์พิเศษนัง่รถไฟท่องเท่ียวตามสถานท่ีเท่ียวท่ีข้ึนช่ือ ซ่ึงมีท่ีเท่ียวมาแนะน าดงัน้ี      
 - ฮาราจูกุแหล่งรวมแฟช่ันวัยรุ่นอินเทรนด์อัพเดทของเมืองปลาดิบ ที่ เช่ือมระหว่างสถานีJR HARAJUKU 

STATIONกบัถนนสายหลกัMEIJI DORI ถนนคนเดินท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของฮาราจูกุ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของย่านน้ีก็คือ
การแต่งตวัแฟชัน่แบบ COSPLAY ของวนัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตามการ์ตูนเร่ืองต่างๆ  

 - ถนนทาเคชิตะ (TAKESHITA DORI) เป็นถนนเล็กๆ หน้าสถานีฮาราจูกุ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแฟชั่นวยัรุ่น 
เส้ือผา้เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง หา้มพลาดร้านเครปสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีโด่งดงั ตั้งอยูต่รงกลางของถนนทาเคชิตะร้านท่ี
มีช่ือเสียงคือ MARION CREPES ท่ีถือวา่เป็นร้านเครปสไตลญ่ี์ปุ่นอนัเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมานานท่ีสุดในญ่ีปุ่น 

 - ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั 

 - ROPONGI HILL ชอ้ปป้ิงมอลลแ์หล่งรวมของแบรนดด์งัเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR  
 - KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเดก็ ท่ีมีทั้งเส้ือผา้ ของเล่น ขนม ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของท่ีระลึก 
 หรือท่านสามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (โดยช าระเพิ่มท่านละ 2,600 บาท) แนะน าท่านเดินทาง

โดยรถไฟสู่ โตเกยีวดสินีย์แลนด์ ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวยั พบกบัความอลงัการซ่ึงเตม็ไปดว้ยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ือง
เล่นหลากหลายชนิด  

 ***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย เพือ่ให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างเตม็ที่ 
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 วธีิการเดนิทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกยีว  
 จากโรงแรมยา่นนาริตะเราสามารถนัง่Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถท่ีสนามบินนาริตะเขา้สู่โตเกียว โดยสามารถ

ท าไดห้ลายวิธี เช่น รถไฟ รถโดยสารประจ าทางและแท็กซ่ี ในปัจจุบนันิยมนัง่รถไฟ ดงันั้นขอแนะน าการเดินทาง
โดยรถไฟ ซ่ึงสะดวกในการค านวณระยะเวลาและจดัสรรตารางเดินทางท่ามกลางรถไฟท่ีมีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าท่ี
ใหบ้ริการจากสนามบินนาริตะเขา้เมืองโตเกียว มีอยูห่ลกัๆ 5 สายดว้ยกนัไดแ้ก่  

 1) Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดงตามรูป เดินทางเขา้โตเกียวจากทางทิศใต ้ผา่นจิบะเขา้สถานีโตเกียว ใชเ้วลา 
53 นาที แลว้ขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบก้ี ส่วนแรกว่ิงข้ึนไปทางเหนือผ่าน Shinjuku, Omiya ส่วน 
หลังว่ิงไปทางYokohama, Totsuka, Ofunaค่ารถอยู่ท่ี  2,940เยน – 4,180เยน รถไฟขบวน Narita Express ว่ิงด้วย
ความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใหบ้ริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะว่ิงผ่าน
สถานีโตเกียว ซ่ึงเป็นสถานีท่ีขบวนรถจะเช่ือมต่อกนัหรือแยกจากกนั ปกติแลว้ขบวนท่ีมาจากโอฟุนะหรือโยะโกะ
ฮาม่าจะเช่ือมต่อกบัขบวนท่ีมาจากชินจุก ุอิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกนัว่ิงต่อไปจนถึงท่าอากาศ
ยานนาริตะ (ผา่นทาง Sō bu Main Line และ สายนะริตะ)  

 2) รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา– เส้นสีเขียว ใชเ้วลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ1,280เยน 
 3) Keisei Skyliner – เส้นสีน ้าเงิน 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 ใชเ้วลาประมาณ 1 
ชัว่โมง ค่าโดยสารประมาณ1,240เยน 

 5) Keisei main line – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่  อุเอโนะ ใช้

เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ1,030 เยน 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั NARITA EXCEL HOTEL TOKYU  หรือเทียบเท่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ 
09.15น. ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์  เท่ียวบินท่ี XJ601 
13.50 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  

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

ข้อควรทราบ :  

ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

  วนัที่ห้า            สนามบินนาริตะ สนามบินนาริตะ – ท่าอากาศยานดอนท่าอากาศยานดอนเมอืง 
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อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
เดก็ อายุ 2-12 ปี 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

26 – 30 ตุลาคม 2560 27,900 27,900 7,500 

31 ตุลาคม – 4 พฤศจกิายน 2560 27,900 27,900 7,500 

 
 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่  
ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ **กรณีเลอืกทีน่ ัง่ มคีา่ใชจ้า่ย**   

 
 
 
 
 
 
ราคานีร้วม 
 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 

 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ เป็นเงนิ 3,000 เยน / ท่าน ตลอดการเดนิทาง** 
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เงือ่นไขการเดินทาง 
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่าน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ 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 จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 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 าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี

เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสาย

การบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัห้องเด่ียว และ
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ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 
 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดลงใต้ท้องเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

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

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


