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 สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน”่ พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท่ะเลสาบอาชิ” 
 ชมความอัศจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ดาํที่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” 
 ช้อปปิ้งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา  
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง 
 นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแกท่ี่สุดในโตเกียว 
 ช้อปปิ้งจุใจย่านสุดฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ” แหล่งช้อปที่รวมสินค้าไว้หลากหลาย 
 อิสระช้อปปิ้ง 1 วัน มหานครโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนยี์ แลนด”์ 
 บริการเสิรฟ์อาหารร้อนบนเครื่องไป-กลับ  
 ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 
 
 
 
 

 

ก้าหนดวันเดินทาง 
 13 – 17 เมษายน 58 (5วัน3คืน) **วันสงกรานต์** //14 – 18 เมษายน 58 (5วัน3คืน) **วันสงกรานต์** 
 
 
 
 
 

45,900.- 

             
       Heiwa Koen Park                     Hakone                               Owakudani                    Asakusa Temple               
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วันที่หนึ่ง            กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - นาริตะ 
20.30น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมอืง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4  

“สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ”์พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้า
เคาน์เตอร์ เครื่อง AIRBUS A330-300 จ้านวน 377 ที่นั่ง ที่นั่งบนเครื่อง 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทัง้ขาไป
และขากลับ (น้้าหนกักระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น
เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จ้าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23.45น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia X เที่ยวบิน XJ 600 
มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ําอัดลม, น้ําผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันที่สอง            วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ – สวนสันติภาพ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – คาวาคูชิโกะ 
08.00น. ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สัมภาระนําท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและ
ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วนําท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัส
ความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
หลังอาหารนําท่านมุ่งหน้าสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” หรือ “หุบเขานรก”  ชมบ่อน้ําแร่กํามะถันที่สามารถต้มไข่ไห้
สุกได้พร้อมชิม “ไข่ด้า” โดยเช่ือกันว่า เมื่อกินไข่ดํา 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นนําท่านแวะ
ชมความงามของพันธ์ุไม้นานาพันธ์ุมากมายที่ “สวนสันติภาพ” หรือ “เฮวะโคเอน” ... อนุสรณ์สถานสงคราม
เกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามใน
ครั้งนั้นด้วย ... สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ... อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับ “ดอก
ซากุระ” ที่เบ่งบานสะพร่ังอย่างเป็นธรรมชาติ  ณ สวนแห่งนี้  (โดยทั่วไปซากุระจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ 
ขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่เอื้ออ้านวย) ... แล้วนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ     พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบ
รนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
กับมหานครโตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะ
เป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก
มากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ 
Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า 
กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 
ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... 
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สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบน้ําแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลอง
อาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านได้ลิ้มรสปูน้ําเย็นแห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได้รับการ
กล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน้ําเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ได้อิ่มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 
ที่พัก : Route Inn Kawaguchiko Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ําแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซะกซุ่าคันนอน - ช้อปปิ้งชินจูกุ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นําท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําท่านขึ้น
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออ้านวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ําไปด้วยผู้คน และ
เทคโนโลยีล้ํายุคมากมาย  ...  เพื่อนําท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่าน
กราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อม
ถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่าน
เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแห่งนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่  “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะ
ได้ชมและซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้
คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตาม
อัธยาศัย ... และเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปปิ้งช้ันนําของชาวญี่ปุ่นที่ถือ
ว่าเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร”  ย่าน
ความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน  เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และ
เครื่องสําอาง เป็นต้น 
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*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินจูกุ *** 
ที่พัก : Route Inn Hotel / Narita Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดสินีย์แลนด”์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงไม่ว่าจะเป็น 
 “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธ์ิและเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักพรรดิ เมจิ และมเหสี 
โชโกะ ในปี 1920 … ตั้งอยู่ใจกลาง “สวนโยโยกิ” สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้นทําให้ดูเหมือนกับว่า
ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า ... ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ 
“ตลาดปลาสึคิจิ” ตลาดปลาค้าส่ง-ปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวที่อยู่บริเวณ “ย่านกินซ่า” ตื่นตากับปลาน้อยใหญ่
หลากหลายชนิด อร่อยกับอาหารทะเลอื่นๆ จากทั่วทุกทะเลของญี่ปุ่น ... ให้ท่านได้เลือกซื้อและชม  ข้าวของ
เครื่องใช้-เครื่องครัวมากมาย และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
“ตึกรัฐสภา” (METROPOLITAN GOVERNMENT) หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกติดปากกันว่า “โทะโจ” ซึ้งจัดว่า
เปน็ตึกที่สําคัญของเมืองโตเกียวและประเทศญี่ปุ่น ... เป็นที่ตั้งทําการของหน่วยราชการและรัฐบาลต่างๆ ของ
ญี่ปุ่นที่สําคัญ ลักษณะของตึกก็เป็นที่สะดุดตาด้วยตึกคู่สูงระฟ้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ... นอกจากนี้ภายใน
ตัวอาคารสามารถเข้าชมวิวของเมืองโตเกียวได้อีกด้วย (ในกรณีที่อากาศดี ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
ได้อย่างสวยงาม) 

หรือเลือกช้อปปิ้งในย่านชื่อดังของโตเกียว อาทิ 
“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟชั่น” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่
เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่ เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง อาทิ ซากุระ 
สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์ , 
แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี  ... ให้ท่านได้เลือก
เดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ในชีวิตประจําวัน ... สําหรับท่านที่ช่ืนชอบการช้อปปิ้งสามารถเดิน
เลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนมชื่อดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว
ในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซึ่งคราครํ่าไปด้วยผู้คนมากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกัน
ตามอัธยาศัย 
“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาวชาว
แดนปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... 
พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า เคร่ืองสําอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของ
เล่นส้าหรับผู้ใหญ่” ... สําหรับท่านที่ช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน” 
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“อากิฮาบาร่า” แหล่งรวมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว พร้อมทั้งร้านขาย
เกมส์ แผ่นเกมส์ และสําหรับท่านที่ช่ืนชอบตุ๊กตาก็สามารถเลือกซื้อส่วนประกอบต่างๆ เพื่อไปตกแต่ง เป็น
ตุ๊กตาในแบบของตัวเองได้ 
“โอไดบะ” แผ่นดินแห่งใหม่ที่เกิดจากการถ่มทะเลด้วยขยะ แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ํายุคและทันสมัย แหล่งช้อป
ปิ้งและบันเทิงขนาดใหญ่  อาทิ ชิงช้าสวรรค์ใหญ่ที่สุดของโลก ... ท่านสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอ่าว
โตเกียวที่มี “สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผ่านและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ําคืนเป็นฉากหลัง 
... รวมทั้ง “เทพีเสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว 
สําหรับท่านที่อยากย้อนวัยสู่ “โลกวัยเยาว์” ***ส้าหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซื้อ
ทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง)  ... โดยทัวร์พิเศษจะนําท่านสู่ 
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์สําหรับคนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล 
... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” 
ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนาน
กับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วย
การนั่ง “รถไฟ” ชมความหลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (ส าหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริการรับกลับที่พัก โดย
ท่านสามารถรับแผนที่และรายละเอียดการเดินทางกลับสู่ที่พักจากทางไกด์) 
 

 
 

*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
ที่พัก : Route Inn Hotel / Narita Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า         นาริตะ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลา นา้ท่านเดินทางสู่ “สนามบินนารติะ”  

09.15น.  เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเที่ยวบิน XJ 601 
มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ยกเว้นน้ําอัดลม, น้ําผลไม้, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ) 

13.55น.  ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 

ข้อแนะน า !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพื่อทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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อัตราค่าบริการ  

            ผู้ใหญ่              ท่านละ  45,900.-  บาท 
            Infant (อายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันเดินทาง)                                   ท่านละ   10,000.- บาท 
 พักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ    6,000.-  บาท  
            มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ)่                                                ลด      15,000.-  บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
 
เงื่อนไขการช้าระเงิน  ส้าหรับการจอง กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000.- บาท    

 ช้าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่าน้ัน  หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล้ว ถ้าวี
ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
...โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทวัร์ทกุครั้งเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง... 


