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** สัมผสับรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลดั" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ 
** “ไข่ด าอายุยนื7ปี” ความเช่ือท่ีเล่ากนัรุ่นสู่รุ่น หากท่านไดท้านไข่ดาํ1ใบนั้น สามารถต่ออายไุด ้7ปี 
** ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” หน่ึงสัญลกัษณ์ของญ่ีปุ่น ณ สวนอเุอะโนะ  
** ชอ้ปสินคา้แบรนดเ์นมราคาถูก ณ "โกเทมบะเอ้าท์เลต็" 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ดืม่ทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 28 มนีาคม - 2 เมษายน / 30 มนีาคม - 4 เมษายน 2561  
 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง - สนามบินนาริตะ 
20.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  
 เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ600 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 
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วนัทีส่อง ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทม็บะ เอ้าท์เลต็ - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 นาํทุกท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่” เพือ่ “ล่องเรือโจรสลัด” (ล่องสั้น 10 นาที) ยงับริเวณ “ทะเลสาบอาชิ” เพือ่ให้

ท่านไดส้มัผสับรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบนํ้ าจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขา
ไฟเม่ือกวา่ 3,000 ปีที่แลว้  

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคุดานิ” โดยรถบสั หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของ 

ภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือหลายพนัปีก่อน ทาํใหเ้กิดบ่อนํ้ าร้อนผดุขึ้นมาจากใตดิ้น นํ้ าและควนัล่วนผสมของ กาํมะถนั
อยูด่ว้ยโดยความร้อนของนํ้ าที่ผดุขึ้นมานั้นสามารถตม้ไข่ใหสุ้กไดเ้ลยทีเดียว และไข่ที่ตม้จากบ่อน้ีเปลือกของไข่
จะมีสีดาํสนิทซ่ึงคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัวา่ “กินไข่ดาํหน่ึงฟองจะทาํใหอ้ายยุนืขึ้นเจด็ปี” นาํท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบั
สินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้นาํเขา้และสินคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ นโกอินเตอร์
มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้สาํหรับคุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีก
มากมาย 
 พกัที่ FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ
ไม่อั้น 

 พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน
เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 
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วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - โตเกยีว - ย่านฮาราจูก ุ+ ศาลเจ้าเมจ ิ- ย่านชินจูกุ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล 
นาํท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ จากนั้นนาํทา่นเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าที่
เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อนํ้ า
แต่ละบ่อ ดงันั้นนํ้ าทีอ่ยูใ่นบ่อ จะเป็นนํ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้
เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย ในช่วงฤดูพเิศษเช่นน้ีท่านจะไดช้มดอก
ซากรุะ บริเวณรอบๆหมู่บา้นอีกดว้ย (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านสู่ “โตเกียว” เพือ่ชอ้ปป้ิง “ย่านฮาราจูก”ุ แหล่งรวมแฟชัน่ทนัสมยัของวยัรุ่นญี่ปุ่ น อิสระกบัการช้
อปป้ิงยงั “ตรอกทาเคชิตะ” สองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยร้านขายของวยัรุ่น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั รองเทา้ กระเป๋า 
ร้านฟาสทฟู์ดที่วนัสุดสปัดาห์จะเป็นแหล่งนดัพบของพวก “แต่งตวัประหลาด” หรือ “ COSPLAY ” มกัมา
แต่งหนา้และเปล่ียนเส้ือผา้กนั ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆมากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆบน
ถนน “โอโมเตะซนัโด” ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตึกร้านคา้ที่ออกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป  อีกทั้งยงัเป็น
ที่ตั้งของ “ศาลเจ้าเมจิ” ศาลเจา้ชินโตที่สาํคญัของมหานครโตเกียว ไดเ้คยถูกทาํลายในช่วงสงครามโลกคร้ังที่
สอง และไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลกัษณ์เด่นคือซุม้ประตูที่ทาํดว้ยไมท้ี่ใหญ่ที่สุดใน
ญี่ปุ่ น ระหวา่งน้ีอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงหรือเดินชมศาลเจา้เมจิ ตามอธัยาศยั 
และนาํท่านสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ 
และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน
เลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองสาํอาง เป็น
ตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร 
 พกัที่ DAY NICE HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว   
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วนัทีส่ี่  ชมซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ - วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - โอไดบะ+ห้างไดเวอร์ซิตี้ - 
โตเกยีว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว German Village 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนาํท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพนัธุไ์มน้านาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก และเป็น
สถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจของคนโตเกียว สมัผสัดอกซากรุะ อวดโฉมบานสะพร่ังท่ามกลางสวนสวย รายลอ้ม
ดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์นอกจากสวนสวยแลว้ สวนอุเอโนะยงัมีสวนสตัวแ์ละพพิธิภณัฑก์ลางสวนอีกดว้ย  
(ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วัด
อาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน
กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะมีผูค้นมา
กราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือวา่ 
“ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีช่ือวา่ “ถนนนากามิเซะ” 
ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจ
ที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก และนาํทุกทา่นเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่ง
ใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร 
สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ 
ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุ
เทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนาํท่านสู่ “โอไดบะ” แหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงัอีกแห่งของญี่ปุ่ นซ่ึงตั้งอยูริ่มอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของ
หนุ่มสาวญี่ปุ่ นที่ไดรั้บการโหวตวา่ “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว”์ ที่พาด
ผา่นจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สญัลกัษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู ่รวมทั้ง “เทพี
สนัติภาพ” เวอร์ชัน่ญี่ปุ่ นยนืถือคบเพลิงอยูริ่มอ่าวโตเกียว และนาํท่านเดินทางสู่หา้ง “DiverCity Tokyo Plaza” 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่ น และชาวต่างชาติ ภายใตค้อนเซ็ปท ์
“Theatrical City Space” แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีร้านคา้ต่างๆ มารวมตวักนัอยูถึ่ง 154 ร้าน จากนั้นนาํทา่น
เดินทางลอดทางด่วนพเิศษซ่ึงเป็นอุโมงคใ์ตท้ะเล หรือ ที่ญี่ปุ่ นเรียกวา่ “โตเกียว เบย์ อควาไลน์” ซ่ึงความพเิศษ
ของทางด่วนน้ีอยูท่ี่การเป็นทางด่วนที่ไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตท้ะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซ่ึง
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จะแวะจุดพกัรถชมววิตรงบริเวณกลางทาง ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ TOKYO BAY OASIS หรือ “อุมิโนะ โฮตารุ” 
(ห่ิงหอ้ยแห่งทะเล) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความมหศัจรรยข์องส่ิงก่อสร้างที่มนุษยส์ร้างขึ้นในอ่าว
โตเกียว ซ่ึงนอกจากจะเป็นที่พกัรถแลว้ที่น่ีก็ยงัมีร้านขายของที่ระลึก ภตัตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ใหพ้กัผอ่น
หยอ่นใจกนัอีกดว้ย และใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัหมู่บา้นเยอรมนัภายใตบ้รรยากาศของชนบทเยอรมนักบั 
“เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ตอ้นรับวนัคริสตม์าสและวนัปีใหม่ที่กาํลงัจะมาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟ
ดว้ยหลอดแอลอีดีกวา่ 2ลา้นดวงในช่วงฤดูหนาวของที่น่ียิง่ใหญ่ที่สุดในจงัหวดัจิบะและถือเป็น “หน่ึงในสาม
การประดบัประดาไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวนัออก” อีกดว้ย 
(เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว German Village Illumination จัดขึน้ระหว่าง 01พฤศจิกายน2560-08เมษายน2561) 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัที่ RADISSON HOTEL NARITA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 

วนัทีห้่า เมอืงเก่าซาวาระ - วดันาริตะซัน - ออิอนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ  
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านตามรอยละคร รอยรักหกัเหล่ียมตะวนั ณ "เมืองเก่าซาวาระ" เมืองที่ขึ้นช่ือวา่เป็น ลิตเต้ิลเอโดะ 
แห่งชิบะ ซ่ึงเป็นเขตพื้นที่ที่ยงัคงหลงเหลือร้านคา้และสภาพของอาคารบา้นเรือนที่ตั้งเรียงรายมาตั้งแต่สมยั
โบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมือนเม่ือร้อยกวา่ปีที่แลว้ ดว้ยความร่วมมือของคนในทอ้งถ่ิน อิสระใหท้่านสมัผสั
เมืองเก่าดั้งเดิมของญี่ปุ่ นและตามรอยความรักของทาเคชิ และ เซโกะ ได ้ณ ที่น้ี 

จากนั้นนาํท่านชม “วัดนาริตะซัน” ตั้งอยูบ่นเนินเขากลางเมืองนาริตะ วดัที่ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัขึ้นปีใหม่จะคลาคลํ่าไปดว้ยผูค้นที่มาขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เลือกซ้ือ “เคร่ืองราง” หรือ “ฮู”้ 
ต่างๆ รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกนัเอง  
 รับประทานอาหารกลางวนับบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 
กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะ
ถูก เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและ
ซ้ือ” สินคา้ที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบา้นไดต้ามอธัยาศยั  
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สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

20.55 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ XJ607 

    
 

วนัทีห่ก เดนิทางถงึสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
01.35 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหวา่งการนาํเที่ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

เดนิทาง  28 มนีาคม - 2 เมษายน  / 30 มนีาคม - 4 เมษายน 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 38,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  38,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 36,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -10,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 
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 @ที่น่ังต๋ัวกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่น่ังเป็นกลุ่มแบบครอบครัว  

โดยท่ีลกูค้าจะไม่สามารถเลือกท่ีนั่งได้ ทั้งนีห้ากลกูค้ามีความต้องการซ้ือระบุ
หมายเลขท่ีนั่ง โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมดงันี้ 
**(อย่างไรกต็ามเป็นไปตามหน้าจอท่ียงัคงว่างอยู่ด้วย)** 

 ที่น่ัง QUIET ZOBE HOT SEAT  (LONG LEG SEAT) 
 >> ชาํระเพิม่ 1,600 บาท/เที่ยว (ที่นัง่แถว 7) 

 ที่น่ังปกติ QUIET ZONE 
        >> ชาํระเพิม่ 500 บาท/เที่ยว (ที่นัง่แถว 8,9,10,11,12,13,14) 
 **ที่น่ัง QUIET ZOBE ไม่อนุญาติให้เดก็อายุต ่ากว่า 10 ปีน่ัง** 
 

 ที่น่ัง HOT SEAT โซนปกติ ((LONG LEG SEAT)  
>> ชาํระเพิม่ 1,500 บาท/เที่ยว (ที่นัง่แถว 15,16,17,34,35) 

**ที่น่ัง HOT SEAT ไม่อนุญาติให้เดก็อายุต ่ากว่า 15 ปี, ผู้ใหญ่อายุเกนิ 65 ปี, 
สตรีมีครรภ์หรือผู้พกิาร น่ัง** 
 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 28/11/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o เสิร์ฟอาหารบนเคร่ือง 1 เมนู 
o นํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
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o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วันก่อนเดนิทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารที่ไม่สามารถทานได้ 
ตอ้งแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
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o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 


