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โตเกียว ฟจู ิ5 วนั 3 คืน 
พเิศษ !!!!! บฟุเฟต่์ปิง้ยา่งสไตล์ญีปุ่น่,เมนขูาปยูกัษ ์อาบน า้แรแ่ช่ออนเซ็น 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
23.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ 6  

ของสำยกำรบิน Nok Scoot (XW) พบเจ้ำหน้ำท่ีคอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสัมภำระและบัตรข้ึนเคร่ือง 

 
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – วัดอาซากุสะ - โกเท็มบะพรีเม่ียมเอ้าเล็ท – เมนูขาปูยักษ์  
02.20 น.  ออกเดินทำงสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ โดยเท่ียวบินที่ XW102 สำยกำรบิน Nok Scoot  

ราคาทัวร์นี้ยังไม่รวมอาหารร้อนและเคร่ืองเดิมบนเคร่ือง (หากต้องการบนเคร่ืองมีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมจ าหน่าย) 
***สายการบิน Nok Scoot ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 

10.25 น.  เดินทำงถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ  มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับ

สัมภำระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่ำนได้ท ำภำรกิจส่วนตัวตำมอัธยำศัย (เวลาที่ญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช.ม.) 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น  (1) 

 
 
 
 
 
น ำท่ำนเดินทำงสู่   วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่ำแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ก่อต้ังเมื่อปี 628 ซึ่งตำมประวัติควำม
เป็นมำ วัดน้ีเกิดข้ึนโดยชำวประมงที่ออกไปหำปลำ แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสัตว์กวนอิมทองค ำ ควำมสูง 5.5 เซนติเมตร 
หลังจำกน้ันคนในหม่บ้ำนก็ได้สร้ำงวัดน้ีข้ึนเพ่ือเป็นสถำนที่ประดิษฐำนพระโพธิสัตว์กวนอิมให้ผู้คนได้กรำบไหว้บูชำ นอกจำกน้ี
ลักษณะโดดเด่นของวัดคือ ประตูทำงเข้ำวัดที่ประดับด้วยโคมสีแดงขนำดใหญ่ที่มีควำมสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยู่ช่ือว่ำ ประตู
ฟ้าค ารณ หรือ Kaminari Mon ภำยในวัดท่ำนสำมำรถเลือกซื้อเคร่ืองรำงของขลัง หรือเลือกซื้อสินค้ำของที่ระลึกต่ำงๆ 
มำกมำยที่ ถนนนาคามิเสะ  อำทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจ าชาติญ่ีปุ่น และพลำดไม่ได้กับ ขนม
อำเกะมันจู ขนมซำลำเปำทอดสูตรเฉพำะของวัด และเป็นขนมข้ึนช่ือของวัดอำซำกุสะ 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต(Gotemba Premium Outlets) เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น อยู่ห่ำง
จำกโตเกียวประมำณ 90 นำที และเป็นทำงผ่ำนส ำหรับกำรไปเท่ียวภูเขำไฟฟูจิ และทะเลสำบฮำโกเน่(Hakone) มีบรรยำกำศ
แบบเอ้ำดอร์ ภำยในมีร้ำนค้ำกว่ำ 200 ร้ำน และศูนย์อำหำร ร้ำนค้ำต่ำงๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จำกต่ำงประเทศ ไม่ว่ำ
จะเป็นเสื้อผ้ำแฟช่ัน อุปกรณ์กีฬำ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้ำอิเลกทรอนิกส์ รำคำจะต่ ำกว่ำร้ำนค้ำปลีกที่ขำยทั่วไปใน
ญ่ีปุ่น 
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เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยักษ์ 

หลังอำหำรให้ท่ำนได้ แช่น  าแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กำรแช่น้ ำแร่ร้อนช่วยท ำให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครั้งละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1 ชั่วโมง) 
พักที่ FUJINO BOUKAEN HOTEL/JIRAGON FUJI HOTEL ระดับ 3 ดำวหรือเทียบเท่ำ            

โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมำยกำรเดินทำงอีกครั้ง โดยทำงบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทำง  
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) –หมู่บ้านน้ าใสโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจุกุ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  

จำกน้ันน ำท่ำนสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั น 5 (ขึ นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอำทิตย์อุทัย และยังถือได้ว่ำเป็นภูเขำไฟ
ที่งดงำมท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ภูเขำไฟฟูจิอยู่สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลถึง 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขำเกือบตลอดทั้งปี
และเป็นสถำนที่ศักด์ิสิทธ์ิของชำวญ่ีปุ่น ที่เช่ือกันว่ำเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้ำ ดังน้ันในสมัยก่อนจึงเป็นสถำนที่ต้องห้ำมส ำหรับ
สตรีมำนับร้อยๆ ปี (กำรเดินทำงข้ึนภูเขำไฟฟูจิ ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ ณ วันที่เดินทำง) ให้ท่ำนอิสระถ่ำยรูปวิวทิวทัศน์อัน
งดงำม และเลือกซื้อเลือกชมสินค้ำพ้ืนเมือง ขนมญ่ีปุ่น หรือของที่ระลึกต่ำงๆ ตำมอัธยำศัย 

 
 
  
 

น าท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้ำนที่มีบ่อน้ ำซึ่งเกิดจำกกำรละลำยของหิมะบนภูเขำไฟฟูจิ ซึ่งใช้ระยะเวลำอัน
ยำวนำนในกำรไหลลงมำสู่พ้ืนดินและซึมซำบไปยังแต่ละบ่อ ดังน้ันน้ ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ ำท่ีใสสะอำดและสดช่ืนมำก ในปี 
1985 สถำนที่แห่งน้ีได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ ำจำกธรรมชำติที่ดีที่สุดของญ่ีปุ่นอีกด้วย ให้ท่ำนได้เลือกชม
เลือกซื้อสินค้ำพ้ืนเมืองและขนมข้ึนช่ือของญ่ีปุ่นตำมอัธยำศัย  
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จำกน้ันน ำท่ำนสัมผัสวัฒนธรรมญ่ีปุ่น ให้ท่ำนได้ทดลองและรับชม พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โดยให้ท่ำนเรียนชงชำแบบธรรมเนียม
ญ่ีปุ่น และท่ำนสำมำรถเลือกซื้อชำและสินค้ำของฝำกรำคำถูกได้จำกท่ีน่ีเช่น โฟมล้ำงหน้ำถ่ำนหินภูเขำไฟ โฟมชำเขียว โฟมข้ำว
ญ่ีปุ่น หรือผลิตภัณฑ์จำกน้ ำมันม้ำ และยำและวิตำมินของญ่ีปุ่นที่บ ำรุงสุขภำพและผิวพรรณ 

   
 
 
 
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลำงอีกแห่งหน่ึงของมหำนครโตเกียว ย่ำนช้อปปิ้งช้ันน ำที่ถือว่ำเป็นแหล่ง
อัพเดทเทรนด์ของชำวญ่ีปุ่น ย่ำนควำมเจริญอันดับหน่ึงของมหำนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่ำนอิสระเลือกชมสินค้ำมำกมำย ท้ัง
เสื้อผ้ำแบรนด์เนม เคร่ืองส ำอำงค์ รวมไปถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ เป็นต้น และที่ขำดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้ำน 1 00 เยน 
สินค้ำทุกอย่ำงภำยในร้ำนจะขำยในรำคำเพียง 100 เยนเท่ำน้ัน ซึ่งท่ำนสำมำรถหำซื้อของฝำกได้ในรำคำสบำยกระเป๋ำ  
อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปป้ิง 

ค่ า  พักที่ Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดำวหรือเทียบเท่ำ เมืองนาริตะ 

          โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมำยกำรเดินทำงอีกครั้ง โดยทำงบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทำง 
 

วันที่ 4 
ไกด์พาท่องเที่ยวตะลุยกรุงโตเกียวโดยรถไฟ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) หรือ ซ้ือต๋ัวเข้าสวนสนุก Tokyo 
Disneyland 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)  
ไกด์จะพำท่ำนน่ังรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว หรือ เลือกซื้อต๋ัวเข้ำสวนสนุกอันดับโลก Tokyo Disneyland  

(บัตรค่าเข้า ผู้ใหญ่ 2,700 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 11 ปี ราคา 2,100 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง  
หากสนใจให้ทางบริษัทซ้ือต๋ัวล่วงหน้า กรุณาแจ้งก่อนวันเดินทาง)  
โลกแห่งจินตนำกำรซึ่งเป็น Disneyland แห่งแรกที่สร้ำงนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ สร้ำงข้ึนในปี 1983 โดยกำรถมทะเลและ
ใช้ทุนสร้ำงกว่ำ 600 ล้ำนบำท ดินแดนหรรษำของคนทุกเพศทุกวัยที่มีผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 17 ล้ำนคนต่อปี สนุกสนำนกับเคร่ือง
เล่นต่ำงๆ มำกมำย ที่แบ่งออกเป็นโซนต่ำงๆ เพลิดเพลินกับ Adventure Land ที่ท่ำนจะได้ผจญภัยกับกำรล่องเรือโจรสลัด 
Pirates of the Caribbean หรือจะชมสวนสนุกโดยรอบโดยรถไฟ Western River Railroad ปีนบ้ำนต้นไม้ Swiss Family 
Treehouse หรือเลือกสนุกกับ Splash Mountain น่ังเรือผจญภัยบนผำสูงชันในโซน Critter Country เข้ำชมบ้ำนผีสิง 
Haunted Mansion อันน่ำกลัว และชมบ้ำนน้อยแสนน่ำรักของหมีพูห์ Pooh’s Hunny Hunt ในโซน Fantasy Land 
เพลิดเพลินกับกำรแต่งกำยชุดประจ ำชำติของตุ๊กตำตัวน้อยกับ It’s a Small World ผจญภัยไปกับ Pinocchio’s Darling 
Journey ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกใน Toon Town กับบ้ำนของเหล่ำกำร์ตูนของดิสนีย์ Minnie House บ้ำนแสนน่ำรักของมินน่ี 
หรือ Chip ‘n Dale’s Treehouse บ้ำนต้นไม้ของชิปกับเดล สนุกต่อกับเคร่ืองเล่นมันส์ๆ ในโซน Tomorrow Land สนุก
สุดเหว่ียงกับรถไฟตะลุยอวกำศใน Space Mountain หรือเลือกเดินทำงในอวกำศแบบสบำยๆ ไปกับ Star Tour สนุกกับ
เคร่ืองเล่นช้ินใหม่ล่ำสุดของ Tokyo Disneyland ใน Buzz Light Year ประชันควำมแม่นกับเพ่ือนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค 
จำกน้ันให้ท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำลิขสิทธ์ิจำก Disney ที่มีมำกมำยหลำกหลำยแบบให้เลือกเป็นของฝำกของที่ระลึกที่ World 
Bazaar และพลำดไม่ได้กับขบวนพำเหรดสุดอลังกำร Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight ของเหล่ำ
กำร์ตูนมำกมำย อำทิ มิคกี้และมินน่ี พลูโต ชิปกับเดล โดนัลด์ดัก หมีพูห์และผองเพ่ือน ปีเตอร์แพน สโนวไวท์กับคนแคระทั้ง
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เจ็ด และตัวละครจำกดิสนีย์อื่นๆ อีกมำกมำยที่ออกมำอวดโฉม (ในกรณีที่สภำพอำกำศไม่เหมำะสม เช่น ฝนตก ขบวนพำเหรด
อำจงดแสดง)  

ส าหรับท่านที่ไม่ไป Tokyo Disneyland โดยไกด์จะน าท่านน่ังรถไฟตะลุยกรุงโตเกียว ท่ำนสำมำรถท่องเที่ยวอิสระตำม
สถำนที่ต่ำงๆได้ดังต่อไปน้ี 

วัดนาริตะ เป็นวัดประจ ำเมืองนำริตะ ซึ่งต้ังอยู่บนเนินเขำกลำงเมืองนำริตะ มีผู้คนหลังไหลกันมำนมัสกำรสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิเพ่ือควำมเป็นสิริมงคล เน่ืองจำกเป็นวัดที่มีสถำปัตยกรรมอันสวยงำมอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่ำงแท้จริง
ที่ได้รับควำมศรัทธำอย่ำงสูงโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในวันข้ึนปีใหม่จะคลำคล่ ำไปด้วยผู้คนที่มำขอพร นับแสนคน ซึ่งในแต่ละปีจะมี
นักท่องเท่ียวนิยมมำเย่ียมชมเป็นอันดัสองในญ่ีปุ่น เพ่ือขอพรจำกหลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” (เทพเจ้ำแห่งไฟ) อันศักด์ิสิทธ์ิ และยังมี 
“เคร่ืองรำง หรือ “ฮู้ต่ำงๆ รวมทั้งสินค้ำท่ีระลึกต่ำงๆ ในรำคำย่อมเยำบริเวณรอบๆวัด 

อิออนมอลล์ เป็นห้ำงสรรพสินค้ำท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ เน่ืองจำกต้ังอยู่ใกล้กับสนำมบินนำนำชำตินำ
ริตะ ภำยในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มีร้ำนค้ำที่หลำกหลำยมำกกว่ำ 150 ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำแฟช่ัน อำหำรสด
ใหม่ และอุปกรณ์ภำยในบ้ำน นอกจำกน้ียังมีร้ำนเสื้อผ้ำแฟช่ันมำกมำย 

เมืองโอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจำกกำรน ำขยะมำถมทะเลจนกลำยเป็นเกำะขนำดใหญ่บริเวณอ่ำวโตเกียวเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลำยมำเป็นเขตเศรษฐกิจแห่งของประเทศ เน่ืองจำกเต็มไปด้วยร้ำนค้ำ
กว่ำ 150 ร้ำน โซนอำหำร ห้ำงสรรพสินค้ำ และอื่นๆ อีกมำกมำย นอกจำกน้ันยังเต็มไปด้วยสถำนที่ท่องเท่ียวหลำกหลำยด้วย
ฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่ำจะเป็นสะพำนสำยรุ้ง เป็นต้น ส่วนกำรเดินทำงมำที่น่ีก็สะดวกสบำย จึงไม่แปลกหำกที่น่ีคือสถำนที่
ท่องเท่ียวสุดฮิตของนักท่องเท่ียวทั้งในและต่ำงประเทศ พลำดไม่ได้กับกันด้ัมตัวใหม่ Unicorn Gundam ที่ห้ำง Diver City 
แหล่งช็อปปิ้งช้ันน ำแห่งกรุงโตเกียว ชิบูย่า / ฮาราจูกุ / อาเมะโยโกะ 

 
 
 
 

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลนิกับการช้อปปิ้ง 
ค่ า  พักที่ Narita Gateway Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดำวหรือเทียบเท่ำ เมืองนาริตะ 

          โรงแรมคอนเฟิร์มจะแจ้งในใบนัดหมำยกำรเดินทำงอีกครั้ง โดยทำงบริษัทจะส่งให้ก่อน 5-7 วันก่อนเดินทำง 
วันที่ 5 ช้อปปิ้งออิอนมอล์ - ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – กรุงเทพฯ 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6)  

น ำท่ำนช้อปปิ้งที่ อิออนมอลล์ เป็นห้ำงสรรพสินค้ำที่นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ เน่ืองจำกต้ังอยู่ใกล้กับสนำมบิน
นำนำชำตินำริตะ ภำยในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น มีร้ำนค้ำท่ีหลำกหลำยมำกกว่ำ 150 ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำแฟช่ัน 
อำหำรสดใหม่ และอุปกรณ์ภำยในบ้ำน นอกจำกน้ียังมีร้ำนเสื้อผ้ำแฟช่ันมำกมำย 
สมควรแก่เวลำน ำท่ำนสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

13.55 น.  ออกเดินทำงกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเท่ียวบินที่ โดยเท่ียวบินที่ XW101 Scoot ราคาทัวร์น้ียังไม่รวมอาหารร้อนและ
เคร่ืองเดิมบนเคร่ือง (หากต้องการบนเคร่ืองมีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมจ าหน่าย)  

***สายการบิน Nok Scoot ไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ระบบจะเป็นระบบสุ่มที่นั่ง ไม่สามารถรีเควสที่นั่งก่อนได้*** 
18.25 น. เดินทำงถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำเข้ำ  โดยสวัสดิภำพ 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*** 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ทา่น 

พักห้องละ 2 ท่ำน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก:: 
01 – 05 ตุลาคม 61 26,900 7,900 

03 – 07 ตุลาคม 61 27,900 7,900 

05 – 09 ตุลาคม 61 27,900 7,900 
07 – 11 ตุลาคม 61 26,900 7,900 

09 – 13 ตุลาคม 61 27,900 7,900 

11 – 15 ตุลาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 30,900 7,900 
13 – 17 ตุลาคม 61 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 29,900 7,900 

15 – 19 ตุลาคม 61 26,900 7,900 

17 – 21 ตุลาคม 61 27,900 7,900 
19 – 23 ตุลาคม 61 (วันปิยมหาราช) 30,900 7,900 

21 – 25 ตุลาคม 61 26,900 7,900 

ราคาอื่นๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบินลดราคาต๋ัว 8,000 บาท/ท่าน 

หมายเหตุ :  
1. โรงแรมที่ญี่ปุ่นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีหอ้งส าหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็นห้องที่นอน 2 ท่าน และห้องที่นอน 

1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และในกรณีที่พัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีเตียงทวิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการจัดห้องพักเป็นเตียง
ดับเบิ้ลส าหรับนอน 2 ท่าน 

2. รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรอืเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ  
เน่ืองจากบริษัทรถทัวร์ของญี่ปุ่นสามารถใช้รถได้ 12 ชั่วโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทำงจ ำนวน 30 ท่านขึ้นไป 
ถ้ำผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่ำว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
• ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินไป – กลับ ตำมเท่ียวบินที่ระบุในรำยกำรท่องเท่ียว 

• ค่ำภำษีสนำมบิน ภำษีน้ ำมัน 

• ค่ำห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน) ตำมท่ีระบุในรำยกำรท่องเท่ียวหรือระดับเดียวกัน 

• ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมท่ีระบุในรำยกำรท่องเท่ียว 

• ค่ำใช้จ่ำยมัคคุเทศก์ / หัวหน้ำทัวร์ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

• ค่ำประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 1,000,000 บำท 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
• ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำหนังสือเดินทำง หรือเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 

• ค่ำระวำงกระเป๋ำน้ ำหนักเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 

• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ 

• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว เช่น อำหำร – เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำรท่องเท่ียว ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ มินิบำร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น 

• ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำยของแต่ละประเทศ 

• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1500 บาท / ทา่น / ทริป (ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์และแต่จะพอใจในการบริการ) 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
• ช ำระค่ำมัดจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท หลังจำกท ำกำรจองภำยใน 3 วัน 

• ช ำระเงินค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือภำยใน 21 วัน ก่อนออกเดินทำง 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรยึดมัดจ ำเต็มจ ำนวน 

• ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำทัวร์ทั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด เทศกำลต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ เป็นต้น ทำงบริษัทฯ ต้องมีกำรกำรันตีมัดจ ำท่ีน่ังกับทำงสำยกำรบิน 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่ำงๆ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ำยกเลิก
กรณีใดก็ตำม 

• เมื่อออกต๋ัวแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าต๋ัวได้ เน่ืองจำกเป็นนโยบำยของสำยกำรบิน 

หมายเหตุ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลี่ยนแปลงรำคำ ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่ถึง 30 คนข้ึนไป 

• ในกรณีที่สำยกำรบินประกำรปรับข้ึนภำษีน้ ำมัน ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำภำษีน้ ำมันเพ่ิมตำมควำมเป็นจริง 

• ต๋ัวเคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สำมำรถเลื่อนวันเดินทำงหรือขอคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรำยกำรท่องเท่ียวตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำร
ควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทำงเป็นหลัก 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัย เช่น ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน กำรยกเลิกเที่ยวบิน กำรเมือง กำรประท้วง 
กำรนัดหยุดงำน กำรก่อจลำจล ปัญหำจรำจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ หรือทรัพย์สินสูญหำยอันเน่ืองมำจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง หรือ
จำกกำรโจรกรรม และอุบัติเหตุจำกควำมประมำทของตัวท่ำนเอง 

• กรณีที่สถำนที่ท่องเท่ียวใดๆ ที่ไม่สำมำรถเข้ำชมได้เน่ืองจำกเหตุสุดวิสัย สภำพอำกำศ เหตุกำรณ์ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีที่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรใช้บริกำรใดๆ หรือไม่เข้ำชมสถำนที่ใดๆ ก็ตำมท่ีระบุในรำยกำรท่องเท่ียว หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะ ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำใช้จ่ำยไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่ำงประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทำงเข้ำ-ออกตำมประเทศที่ระบุไว้ เน่ืองจำกกำรครอบครอง
สิ่งผิดกฎหมำยสิ่งของต้องห้ำมเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใด 

•  

• กรณีที่ท่ำนใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ-ออกประเทศใดๆ ก็
ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
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• เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 


