
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดการเดนิทำง :     เดอืนตุลาคม 2561 

ไฮไลท์ 
 FUJI-Q HIGHLAND พสูิจน์ความกล้ากบั รถไฟเหาะทีชั่นทีสุ่ดในโลก และบ้านผสิีงสุดระทกึ 
 TOKYO DISNEYLAND ความอลงัการทีเ่ต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย 
 น่ังกระเช้าคาจิคาจิ กระเช้าขึน้ภูเขาทีอ่ยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิมากทีสุ่ด ชมความงามทะเลสาบคาวาคุจิโกะ 
 วดัอาซากสุะ สักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอมิทองค า 
 ถ่ายรูปคู่กบัโตเกยีวสกายทรี ริมแม่น า้สุมดิะ 
 ลิม้รสเมนู ขาปูยกัษ์ พกัฟูจิ 1 คนื + ผ่อนคลายกบัการแช่ออนเซน น า้แร่ธรรมชาติ  
 ช้อปป้ิง มติซุยเอาท์เลท็ปาร์คมาคุฮาริ 

 

 

WONDERFUL JAPAN 
โตเกยีว – ฟูจิ – ตะลยุ 2 สวนสนุก  

5วนั 3คนื 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
34,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมอืง 

20.00 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย (XJ) 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสมัภาระ 

23.45 น.                ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เท่ียวบินท่ี  XJ 600  

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกยีว – วดัอาซากซุะ – น่ังกระเช้าคาจ ิ– ชมทะเลคาวาคุชิโกะ – แช่น า้แร่  

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรและรับกระเป๋า
สมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

09.30 น.              จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว น าท่าน
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบั “คามินาริมง” 
(ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีไดช่ื้อว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก”  มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  และ
น าท่านเดิน  “ถนนนากามิเสะ” แหล่งรวมสินคา้ของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย น าท่านเดินชมวิวเมืองโตเกียวมายงั 
สะพานขา้มแม่น ้าสุมิดะ (ใกลว้ดัอาซากสุะ) เพ่ือถ่ายรูปคู่ TOKYO SKY TREE หอคอยส่งสญัญาณโทรทศันท่ี์สูง
ท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูงท่ี 634 เมตร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่าน นัง่ กระเช้าคาจิคาจิ หรือ Mt. Fuji Panoramic Ropeway รถกระเชา้ข้ึนภูเขาท่ีอยู่ใกลภู้เขาไฟฟูจิ

มากท่ีสุด พาทุกท่านข้ึนไปชมความสวยงามของวิวทะเลสาบคาวากจูโิกะจากยอดเขาเทนโจซ่ึงตั้งอยู่ทางตะวนัออก 
โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 นาที ไฮไลทท่ี์ส าคญั คือ การถ่ายรูปคู่กบักระต่ายและแรคคูนจากมุมยอดเขา น าท่าน 
ผ่านชมทะเลสาบคาวาคูชิโกะ หน่ึงในทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีอยู่รอบภูเขาไฟฟู
จิ และสวยติดอนัดบัในการถ่ายภาพวิวภูเขาไฟฟจิู ใหท่้านไดเ้พลินเพลินกบัวิวของธรรมชาติท่ีสวยงาม 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- พเิศษ เมนูขาปู 
 หลงัอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกบัการอาบน ้าแร่ธรรมชาติในสไตลญ่ี์ปุ่น หรือท่ีเรียกว่า “ออนเซ็น” ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นมี

ความเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จบ็และช่วยใหผ้ิวพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วนัที่สาม  สวนสนุกฟูจคิิว ไฮแลนด์ – ช้อปป้ิง มติซุยเอาท์เลท็ปาร์คมาคุฮาริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านต่ืนตาต่ืนใจกบัสวนสนุกท่ีติดอนัดบัโลก สวนสนุกฟูจคิิว ไฮแลนด์ (รวมบัตรค่าเข้า) 
                             - กรณีลกูค้าอาย ุ13-64 ปี ตั๋วประเภทเข้าสวนสนุกและเล่นเคร่ืองเล่นได้ทุกอย่างใน 1 วัน 
                             - กรณีเดก็เลก็ อายุ 1-12 ปี และผู้ สูงอายุ 65 ปีขึน้ไป ตั๋วประเภทเข้าสวนสนุกและเล่นเคร่ืองเล่นส าหรับเดก็และ

ผู้สูงอาย ุ 
                             สวนสนุกแห่งน้ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัยามานาชิ (Yamanashi) ถือเป็นหน่ึงในสวนสนุกท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึง

ในญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นท าเลทองเพราะจากฟจิูคิว ไฮแลนด ์เราสามารถเห็นทิวทศันข์องภูเขาไฟฟจิูไดแ้บบสบายๆ  โซน
เคร่ืองเล่นแบ่งออกเป็น 4 โซน แต่ละโซนก็จะมีทั้งโซนท่ีมีเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และเคร่ืองเล่นเบาๆ ส าหรับเด็ก



 

 

เลก็ใหไ้ดล้องเล่น 
                             1. SCREAMER เป็นโซนวดัใจท่ีรวบรวมเหล่าเคร่ืองเล่นสุดหวาดเสียวท่ีเล่นแลว้จะตอ้งกร๊ีด เอาไว ้โดยมี 4 

เคร่ืองเล่นตวัทอ็ปท่ีแสนจะสุดเสียวแห่งฟจิูคิวไฮแลนดใ์หเ้ราไดไ้ปลองเล่นกนั  
                             -King of coaster Fujiyama อนัดบัหน่ึงของเคร่ืองเล่นท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงท่ีน่ี เพราะมนัคือ รถไฟเหาะตีลงัหา

ท่ีมีรางยาวมาก จนท าให้เราตอ้งทนความเสียวนัง่อยู่บนรถไฟเหาะนานเกือบ 4 นาที และไดแ้หงนหนา้มองภูเขา
ไฟฟจิูไดจ้ากบนรถไฟเหาะไดส้บาย ๆ  

                             -The World Bucchigiri coaster Dodonpa ว่ิงด้วยความเร็ว 172 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยจะพุ่งสปีดความเร็ว
เหนือนรกน้ีจากจุดเร่ิมตน้ไต่รางข้ึนไป 90 องศาก่องจะท้ิงด่ิงลงมาแบบ 90 องศาใหเ้ราใจหาย ถือวา่เป็นรถไฟเหาะ
ท่ีเร็วท่ีสุดของสวนสนุกแห่งน้ี 

                             -Takabisha รถไฟเหาะท่ีชนัท่ีสุดในโลกท่ีมีความชนัถึง 121 องศา ! มีความยาวทั้งหมด 1 กิโลเมตรและว่ิงดว้ย
ความเร็วสูงสุด 100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เม่ือรถไฟข้ึนไปบนความชนัท่ีสูงท่ีสุดก็จะเป็นท าเลทองท่ีท าใหเ้ราไดเ้ห็น
วิวภูเขาไฟฟจิู  

                             -Eejanaika รถไฟเหาะท่ีจะพาเราหมุนต้ิวตีลงักาจนไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนไปดว้ยความเร็ว 126 กิโลเมตรต่อ
ชัว่โมงบนความสูง 76 เมตร ท่ีเสียวท่ีสุดในสวนสนุกแห่งน้ี 

                              2. HORROR โซนสยอง วดัความกลา้ โซนแห่งความสยองท่ีรวบรวม บา้นผีสิง ถึงสองแห่งไวใ้หเ้ราไดล้องไปล่า
ทา้ผีกนั ซ่ึงถือว่าเป็นอีกหน่ึงไฮไลท์ของฟูจิคิวไฮแลนด์ท่ีตอ้งมาลองเล่นดูให้  ได ้ท่านจะไดส้ัมผสั ความระทึก
ขวญัของบา้นผีส่ิงท่ีเคยติดอนัดบัน่ากลวัท่ีสุดในโลกมาแลว้ !Ultimate Horror Labyrinth หรือ โรงพยาบาลร้าง 
เคร่ืองเล่นวดัใจอย่างหน่ึงท่ี  ไม่ควรพลาดหากไดม้าเยือนฟูจิคิวไฮแลนด ์ไฟฉายเลก็ๆ เพียงกระบอกเดียวไปผจญ
ภยักบัความหลอนเต็มรูปแบบจากบรรยากาศความน่ากลวัของโรงพยาบาล เสียงโหยหวน ดว้ยผีคุณหมอและนาง
พยาบาลท่ีสามารถว่ิงไล่ตอ้นเราให้กลวัจนน ้ าตาไหล และส าหรับเด็กเล็ก ท่ีน่ีมีบา้นผีสิงส าหรับหนูๆ ท่ีมาในธี
มของผีนอ้ยคิทาโร่ใหไ้ดล้องเขา้ไปเล่นกนั 

                             3. CHALLENGE&HAPPY เนน้ความสนุกสนานน่ารัก เอาใจแฟนคลบัการ์ตูนเร่ือง Evagelion ดว้ยเคร่ืองเล่น 
Evagelion: World EVANGELION WORD ท่ีจ าลองและจดัแสดงเร่ืองราวในการ์ตูนเอาไวใ้หเ้ราไดเ้ขา้ไปชมอยา่ง
ใกลชิ้ด  

                             4. KIDS โซนน่ารักส าหรับเด็ก โซนสุดทา้ยขอเอาใจเด็กๆ กนัหน่อยดว้ยเหล่าเคร่ืองเล่นน่ารักท่ีมีให้เลือกเล่น
มากมายไม่มีเบ่ือ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองเล่นน่ารัก ๆ ท่ียกขบวนรถไฟเหาะและไวก้ิงส าหรับเด็กมาพร้อมกบัเจา้แฮม
สเตอร์น่ารัก แฮมทาโร่ หรือเคร่ืองเล่นธีมรถไฟโทมสัท่ีเดก็ผูช้ายน่าจะช่ืนชอบ ถือเป็นโซนสวรรคข์องเดก็ ๆ 

 เที่ยง อสิระเลอืกรับประทานอาหารกลางวนั ณ สวนสนุกฟูจคิิว ไฮแลนด์ -- (รับคูปองอาหารท่านละ 1500 เยน) 
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมอืงโตเกยีว มุ่งหนา้ไปยงัเขตมาคุฮาริ ใหท่้านเพลิดเพลินชอ้ปป้ิงท่ี มติซุยเอาท์เลท็ปาร์คมาคุ

ฮาริ ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ท่ีมีร้านขายยาแห่งแรกในญ่ีปุ่นท่ีไดรั้บความนิยมทัว่ประเทศ และร้านขายสินคา้ปลอดภาษี
ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้พลิดเพลินจ านวนมาก โดยสามารถช็อปป้ิงในราคาปลอดภาษี ณ ร้านท่ีสามารถท าเร่ืองปลอด
ภาษีไดถึ้ง 80 ร้าน 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 



 

 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ส่ี สวนสนุกโตเกยีว ดสินีย์แลนด์ เตม็วนั (เดินทางไป-กลบัโดยรถไฟ รวมค่าใช้จ่ายแล้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 น าท่านตะลุย โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรค่าเข้า) พบกบัความอลงัการซ่ึงเต็มไปดว้ยเสน่ห์แห่งต านานและ

จินตนาการของการผจญภัย เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISNEY 
สมัผสักบัเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ 7 โซนส าคญั  

  หมายเหตุ: ส าหรับท่านท่ีไม่ต้องการเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว หรือเดินทางสู่
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน ท่านละ 2,000 บาท [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] 
โดยมีไกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดินทาง อาทิ  
**ศาลเจา้เมจิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชินโต สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศและเป็นท่ีสถิตยวิ์ญญาณขององค์สมเด็จพระ
จกัรพรรดิเมจิ ซ่ึงเป็นจกัรพรรดิท่ีมีความส าคญักบัประเทศญ่ีปุ่นเป็นอย่างยิ่ง และไดรั้บความเคารพจากชาวญ่ีปุ่น
ยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด  
**ยา่นชินจูกุ  อิสระและเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้    แบรนด์เนม แฟชั่นส าหรับวยัรุ่น 
เคร่ืองส าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆ 
**ยา่นฮาราจูก ุแหล่งรวมเส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ ของวยัรุ่นญ่ีปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลงัมองหาซ้ือเส้ือผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซ้ือเส้ือผา้แนว CosPlay วยัรุ่นญ่ีปุ่นแต่งตวัแบบแปลกๆเดินกนัเต็มถนน ก็สามารถมาดูได้
ท่ีน่ีเช่นกัน นอกจากนั้ นแล้ว ท่านยงัได้ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ท่ีตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN JAPAN  
ยา่นชิบุยา่ ศูนยก์ลางแฟชัน่วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถกูใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนขัแสนรู้
ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว หรือถ่ายรูปหา้แยกชิบูยา่ในต านาน ท่ีใครๆ ต่างกพ็กกลอ้งมา
ตั้งรอถ่ายตอนติดไฟแดง พร้อมอพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้น
น าของญ่ีปุ่นในฤดูต่างๆ มากมาย 
** เพ่ือใหท่้านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวนัและอาหารค ่า ** 

 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

9.15 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์ เที่ยวบินที่ XJ 621 
   ** รับประทานอาหารเช้าบนเคร่ือง ** 
14.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

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

 



 

 

อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 
 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ท่านละ 

พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

05-09 ตุลาคม 61 34,900.- 34,900.- 34,900.- 33,900.- 7,900.- 

19-23 ตุลาคม 61 34,900.- 34,900.- 34,900.- 33,900.- 7,900.- 
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 61 34,900.- 34,900.- 34,900.- 33,900.- 7,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 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 ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 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 4,000 เยนต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
 
 
 



 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 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 1 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 

 



 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยู่กบัการวางรูปแบบของแต่ละ

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

เตียงเสริมให้ (Extra Bed) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจดัการห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมกีารจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง
ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา
ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 


