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By Thai Airways (TG) Tokyo- Tokyo 5day / 3night 
 สัมผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติท่ี “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลดัที่ทะเลสาบอาชิ” 
 ชมความอศัจรรยข์องหุบเขานรกและชิมไข่ด าท่ี “หุบเขาโอวาคุดานิ” 

 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์อนังดงามโดดเด่นท่ีสุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 
 ชมบ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้าท่ี 8 ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ 

 นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค าภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนบัวา่เป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว 
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นสุดฮิตท่ียา่น “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” แหล่งชอ้ปท่ีรวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 อิสระชอ้ปป้ิง 1 วนั มหานครโตเกียว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกยีว ดิสนีย์ แลนด์” 

 สัมผสัการแช่น ้าแร่แบบชาวญ่ีปุ่นแท ้(Onsen) 

อาหารมือ้พเิศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน า้เยน็รสชาตเิยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด  
 
 
 
 
 

 
 

สะสมไมล์กบักลุ่ม Star Alliances 50 % 
ก าหนดการเดินทาง 

15-19 AUG / 29-2 SEP 2014 

 
 
 
 
 

38,900.- 

             
             Hakone                             Owakudani                                Mt.Fuji                         Asakusa Temple                      
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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – นาริตะ 

19.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ D (ใกลก้บัประตูทางเขา้
หมายเลข 2)พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ D *** หมายเหตุ : 
เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ี และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

22.35น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 640 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วนัทีส่อง วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – คาวาคูชิโกะ 

06.15น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระน าท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจท่ีมีช่ือเสียงและ
ไดรั้บ ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นแลว้น าท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผสั
ความงามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบท่ีมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารน าท่านมุ่งหนา้สู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน ้ าแร่ก ามะถนัท่ีสามารถตม้ไข่ไห้
สุกไดพ้ร้อมชิม “ไข่ด า” โดยเช่ือกนัวา่ เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวข้ึน 7 ปี ... จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ท่ีเช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือก
ซ้ือเลือกชมสินคา้ท่ีไดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนด์ดงัไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid 
Blue และ Triumph หมวดสินคา้Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็น
ตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูก
กว่าในห้างสรรพสินคา้ ท่ีรวมไวใ้นพื้นท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญ่ีปุ่น
โดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัพร้อมทั้งอาบ
น ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผอ่นกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและ
พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 



 
 

3 

TAS_summer kanto Tokyo- Tokyo 5day / 3night(TG) 
 

พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูน ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญ่ีปุ่นวา่เป็นปูน ้าเยน็ท่ีเน้ือมีรสชาติอร่อยท่ีสุดและมีเน้ือท่ีนุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ไดอ่ิ้มอร่อยแบบไม่อั้น 
ทีพ่กั : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ใน
ไสตล์ญ่ีปุ่นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค - ช้อปป้ิงชินจูกุ – โตเกยีว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะงดงาม
ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... น าท่านข้ึน
สัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกลชิ้ดท่ี “สถานีที่ 5” บนระดบัความสูงท่ี 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอือ้อ านวย) อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพืน้เมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าท่ีแปดในโอชิโนะ ท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบน
ภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา่ 1,200 ปี พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมดอกไมแ้ละวิวของภูเขาไฟฟูจิได ้... 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของญ่ีปุ่น ท่ีคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น และ
เทคโนโลยีล ้ ายุคมากมาย ... เพื่อเป็นการเอาใจเหล่านกั  “Shopaholic” ดวัยการพาตะลุยยา่นชอ้ปป้ิงชั้นน าของ
ชาวญ่ีปุ่นท่ีถือวา่เป็น “แหล่งอพัเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยา่นการคา้ “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่ง
นคร”  ยา่นความเจริญอนัดบัหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบนั เชิญท่านเลือก “ชมและซ้ือ” สินคา้มากมาย อาทิ
เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เส้ือผา้ 
และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ช้เวลาไดอ้ย่างคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินจูกุ *** 
ทีพ่กั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่  โตเกยีว - อสิระช้อปป้ิงหรือเลอืกซ้ือทวัร์พเิศษ “โตเกยีวดิสนีย์แลนด์” 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
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อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการน่ังรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกยีว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมท่ีพกัจะอยูใ่กลก้บั “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพื่อเท่ียวในยา่นช้
อปป้ิงช่ือดงัของโตเกียวไม่วา่จะเป็น 
 “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวยัรุ่นท่ีทนัสมยัสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ต่ืนตาต่ืนใจกบั “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล์ท่ีท่านจะ
ไม่เคยพบเห็นท่ีไหนมาก่อน ไม่วา่จะเป็นเทรนดท่ี์เสมือนหลุดออกมากจากในหนงัสือการ์ตูนช่ือดงั อาทิ ซากุระ 
สาวนอ้ยมหศัจรรย,์ ลามู ทรามวยัจากต่างดาว, แม่มดนอ้ยโดเรมี เป็นตน้ หรือบางท่ีก็หลุดมากจากเกมส์เพลย,์ 
แต่งเลียนแบบดารา-นกัร้องท่ีคลัง่ไคลห้รืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... อิสระให้ท่านได้
เลือกเดินชมความแปลกประหลาดท่ีหาชมไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงสามารถ
เดินเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมายท่ีมีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ท่ีท่านจะไดเ้ป็นเจา้ของเพียงผู ้
เดียวในโลกท่ี “ถนนเทคาชิตะ”  ซ่ึงคราคร ่ าไปดว้ยผูค้นมากมายและสินคา้หลายหลายแบบให้ท่านไดเ้ลือกสรร
กนัตามอธัยาศยั 
“ชิบูย่า” ยา่นวยัรุ่นช่ือดงัอีกแห่งของมหานครโตเกียว ... ท่านจะไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัแฟชัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาว
ชาวแดนปลาคิบจากร้านคา้มากมายมากกวา่ 100 ร้านคา้ และ “ตึก 109” ตึกช่ือดงัท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของยา่นนั้น ... 
พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินคา้มากมาย อาทิ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และท่ีควรพลาดชม “ของ
เล่นส าหรับผู้ใหญ่” ... ส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ตอ้งไม่พลาดท่ี “ร้าน 100 เยน” 
ส าหรับท่านท่ีอยากยอ้นวยัสู่ “โลกวัยเยาว์” ***ส าหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซ้ือ
ทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะน าท่านสู่ 
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษส์ าหรับคนทุกเพศท่ีทุ่มทุนสร้างกวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล 
... เชิญท่านสัมผสักบัความอลงัการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ต่ืนตากบัดินแดนตะวนัตก “Western Land” 
ต่ืนเตน้กบัการล่องเรือผจญภยัผา่นเหล่า “โจรสลัด” ท่ีแสนน่ากลวัใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนาน
กบัการนัง่เรือบุกป่าท่ี “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสัตวป่์านานาชนิด ... แลว้พกัผ่อนอิริยาบถดว้ย
การนัง่ “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์ (ส ำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริกำรรับกลับที่พัก โดย
ท่ำนสำมำรถรับแผนทีแ่ละรำยละเอียดกำรเดินทำงกลับสู่ทีพ่กัจำกทำงไกด์) 

 
 

 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัและม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านคา้ต่างๆ ในมหานครโตเกียว ***  
ทีพ่กั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทยีบเท่า     
 

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมทีี่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรณุาแจ้งความประสงคก์บัทางบริษัทฯก่อนการเดนิทาง เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดนิทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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วนัที่ห้า  วดัอาซะกุซ่า – โตเกยีว สกาย ทรี - เอออน พลาซ่า – นาริตะ – กรุงเทพฯ    

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
น าท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วดัเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก “องค์
เจ้าแม่กวนอิม” ท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคมไฟ
ขนาดยกัษ์” ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินท่ี “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของท่ีระลึก
ท่ีเป็นสินคา้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศยั ... หลงัจากชอ้ปป้ิงน าทุก
ท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 
Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง  553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี” ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ 
ก่อนเดินทางกลบัน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 
กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิน
เพลินกบัการ “เลอืกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  
***เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั ... ใหท้่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ*** 

17.30น.  เดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยเที่ยวบิน TG 677 
22.30น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 
 

*** ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้น หำกท่ำนถูก

เจ้ำหนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผิดชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่ำน *** 
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(Tokyo-Tokyo  5day / 3night) 
By Thai Airways (TG) 

8-15 AUG / 29-2 SEP 2014 
อตัราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                  ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                     ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                 ท่านละ 34,900.- บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 28,900.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่                                                                                    ท่านละ 6,000.- บาท 
มีตั๋วแล้วลด                                                                                     ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนั 
การยกเลกิ : กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ า 
   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 
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  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
หมายเหตุ :   

รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอั
 ตราแลกเปล่ียนโดยทาง บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผดิกฎหมาย / 
เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิก
เท่ียวบิน 


