
 

 

 

 

 

 

 

By Thai Airways (TG) 

Tokyo- Tokyo 5day / 3night 

 สมัผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน”่ พร้อม “ล่องเรือโจรสลดัท่ีทะเลสาบอาชิ” 

 ชมความอศัจรรย์ของหุบเขานรกและชิมไข่ด าที ่“หุบเขาโอวาคุดาน”ิ 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอกีแห่งหน่ึง 

 ชมความงามของทุ่ง “ดอกลาเวนเดอร”์ ริมทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิที่ส่งกล่ินหอมฟุ้งกระจายไปทั่ว 

 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองค าภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 ช้อปป้ิงจุใจย่านสดุฮิตที่ย่าน “ชินจูกุ / เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 อสิระช้อปป้ิง 1 วัน มหานครโตเกยีว หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย ์แลนด”์ 

 สมัผัสการแช่น า้แร่แบบชาวญ่ีปุ่นแท้ (Onsen) 

 

อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเยน็รสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด  

 

 

 
 

 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

กําหนดการเดินทาง 

 

2 - 6 JULY 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

39,900.- 

             
             Hakone                             Owakudani                        Herb Festival                   Asakusa Temple                      



 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ – นาริตะ 

1930  พร้อมกนัทีส่นามบินสวุรรณภมูิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข  2) 

   พบกบัเจ้าหน้าทีท่ีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวก  ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้ นเครือ่ง 

ดงัน ั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

2235  ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 640 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัทีส่อง  วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั - หบุเขาโอวาคุดาน ิ- โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท – คาวาคูชิโกะ 

0615 ถงึสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดนิแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมอืง พร้อมตรวจเชค็สมัภาระ 

น าทา่นเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถอืว่าเป็นสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจทีม่ชีื่อเสยีงและได้รับ ความนิยมมาก

ทีส่ดุแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วน าทา่นเปลี่ยนอริิยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั”   สมัผัสความงามราวกบัภาพวาดของทวิทศัน์

ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใชเ้วลาล่อง 30 นาที) ... เชิญทา่นเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือบันทกึภาพความงาม

ของทะเลสาบทีม่ภีเูขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารน าทา่นมุ่งหน้าสู่ “หบุเขาโอวาคุดาน”ิ หรือ “หบุเขานรก ”  ชมบ่อน า้แร่ก ามะถนัทีส่ามารถต้มไข่ไห้สกุได้พร้อม

ชิม “ไข่ดาํ” โดยเชื่อกนัว่า เมือ่กนิไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มอีายุยนืยาวขึ้น 7 ปี ... จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ “โกเทมบะ  พรี

เมีย่ม เอา้ทเ์ลท” ทีร่วบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ทีเ่ชื่อมระหว่าง  ภเูขาฟูจิ -

อทุยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ทา่นได้อสิระกบัการเลือกซื้อเลือกชมสนิค้าทีไ่ด้รวบรวมกว่า  165 แบรนด์ดัง

ไม่ว่าจะเป็น  Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive 

Gauche, Gap และอกีมากมาย หมวดสนิค้า  Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสนิค้า

Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากนี้ยงัมหีมวด

สนิค้าอืน่ๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า  ทีร่วมไว้ในพ้ืนทีก่ว่า 

400 ,000  ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของค นญี่ปุ่นโดยเฉพา ะให้ทา่นได้อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย  ... 

สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางเข้าสู่ทีพั่กพร้อมทัง้อาบน า้แร่ธรรมชาติเพ่ือสขุภาพ  ทา่นจะได้พักผ่อนกบัการ ลองอาบ  “โอน

เซ็น” (Onsen) น า้แร่ในไสตล์ญี่ปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

พรอ้มเสริฟ์ท่านดว้ยเมนูพเิศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ทา่นได้ลิ้มรสปูน า้เยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด”  

ซึ่งได้รับการกล่าวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นว่าเป็นปูน า้เยน็ทีเ่นื้อมรีสชาติอร่อยทีส่ดุและมเีนื้อทีนุ่่ม 

น่ารับประทานให้ทา่นได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 

ทีพ่กั : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสขุภาพ / “โอนเซ็น” (Onsen) น า้แร่ในไสตล์

ญี่ปุ่นให้ทา่นได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน า้แร่ธรรมชาตินี้มสี่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วนัทีส่าม  ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกไมล้าเวนเดอร ์- ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – โตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์ของแดนอาทติยอ์ทุยัแห่งนี้  และยงัเป็นภเูขาไฟทีม่ลีักษณะงดงามทีส่ดุใ นโลกแห่ง

หนึ่ง โดยมคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมหิีมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทัง้ปี  ... น าทา่นขึ้นสมัผัสบรรยากาศและกลิ่น

อายอย่างใกล้ชิดที่  “สถานทีี่  5” บนระดับความสงูที่  2,500 เมตร  (ในกรณีทีอ่ากาศเอ้ืออํานวย ) อสิระให้ทา่นได้

บันทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งนี้  พร้อมทัง้เลือกชมและซื้อ “สนิคา้พื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 



หลังอาหารน าทา่นเดินทางสู่ เทศการ “Lake Kawaguchiko Herb Festival” ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นระหว่าง  20 มถุินายน 

ถงึ 15 กรกฎาคม ... เพ่ือน าทา่นชมความงา มของ “ทุง่ดอกไม้ลาเวนเดอร์ ” ซึ่งเป็นลานกว้างริมทะเลสาบขนาดใหญ่ทีอ่ยู่

ล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ และเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่อ่งเทีย่วของเมอืงทีต้่องไปเยอืน ... ทา่นจะสมัผัสกบัดอกลาเวนเดอร์ทีแ่ข่งกนัชู

ช่อเบียดกนัแน่นทัว่บริเวณ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทัว่ ... อสิระให้ทา่นได้ถ่ายภาพแห่งความประทบัใจกบัทุง่ดอกไม้สม่ีวง 

และแซมด้วยดอกไม้นานาพันธุห์ลากสหีลากสไตล์ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) ... สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสู่  “มหานคร

โตเกียว” เมอืงหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ทีค่ลาคล ่าไปด้วยผู้คน  และเทคโนโลยลี า้ยุคมากมาย  ... เพ่ือเป็นการ เอาใจเหล่านัก   

“Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยย่านช้อปป้ิงชั้นน าของชาวญี่ปุ่นทีถ่อืว่าเป็ น “แหล่งอพัเดทเทรนด์ ” ของชาวปลาดิบ  ณ 

ย่านการค้า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนยก์ลางทีส่องแห่งนคร ”  ย่านความเจริญอนัดับหนึ่งของนครโตเกยีวในปัจจุบัน  เชิญทา่น

เลือก “ชมและซ้ือ ” สนิค้ามากมาย  อาทเิช่น  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรปู , MP-3, Walkman, CD-Player, 

คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

*** เพ่ือให้ทา่นได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ทา่นได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินจูกุ *** 

ทีพ่กั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี ่  โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงหรือเลือกซ้ือทวัรพ์เิศษ “โตเกียวดสินยีแ์ลนด์” 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (5) 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว  โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหานครโตเกียว  

(ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมทีพั่กจะอยู่ใกล้กบั “สถานรีถไฟ ” ทา่นสามารถนั่งรถไฟ  JR เพ่ือเทีย่วในย่านช้อปป้ิงชื่อดังของ

โตเกยีวไม่ว่าจะเป็น 

 “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นทีท่นัสมยัสดุๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกบั  “แฟชัน่” หลากหลายสไ ตล์ทีท่า่นจะไม่เคยพบ

เหน็ทีไ่หนมาก่อน  ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ทีเ่สมอืนหลุดออกมากจากในหนังสอืการ์ตูนชื่อดัง  อาทิ ซากุระ  สาวน้อยมหัศจรรย์ , 

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรม ีเป็นต้น หรือบางทีก่ห็ลุดมากจากเกมสเ์พลย,์ แต่งเลียนแบบดารา -นักร้องทีค่ลั่ง

ไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดูเหมอืนมาจากนอกโลกเลยกม็ ี... อสิระให้ทา่นได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดทีห่าชมไม่ได้

ในชีวิตประจ าวัน ... ส าหรับทา่นทีช่ื่นชอบการช้อปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซื้อสนิค้ามากมายทีม่ทีัง้  “แบรนดเ์นมชือ่ดงั ” 

หรือ “แฮนดเ์มด ” ทีท่า่นจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้ เดียวในโลกที่  “ถนนเทคาชิตะ ”  ซึ่งคราคร ่าไปด้วยผู้คนมากมายและ

สนิค้าหลายหลายแบบให้ทา่นได้เลือกสรรกนัตามอธัยาศัย 

“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอกีแห่งของมหานครโตเกยีว  ... ทา่นจะได้ตื่นตาตื่นใจกบัแฟชั่นทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดน

ปลาคิบจากร้านค้ามากมายมากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของย่านนั้น  ... พร้อมทัง้เลือก

ชมและซื้อสนิค้ามากมาย  อาทิ เสื้อผ้า  เคร่ืองส าอาง , รองเท้า , กระเป๋า  และทีค่วรพลาดชม  “ของเล่นสาํหรบัผูใ้หญ่ ” ... 

ส าหรับทา่นทีช่ื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยดั ต้องไม่พลาดที ่“รา้น 100 เยน” 

ส าหรับทา่นทีอ่ยากย้อนวัยสู่ “โลกวยัเยาว์” ***สําหรบัท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนียแ์ลนด์ ” สามารถเลือก

ซ้ือทวัรเ์สริมไดเ้พียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทวัร์พิเศษจะน าทา่นสู่ 
“Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส าหรับคนทุกเพศทีทุ่ม่ทุนสร้างกว่า  600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  โดยการถมทะเล  ... เชิญ

ทา่นสมัผัสกบัความอลังการจากจินตนาการอนัหลากหลาย ตื่นตากบัดินแดนตะวันตก  “Western Land” ตื่นเต้นกบัการ

ล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่า “โจรสลดั” ทีแ่สนน่ากลัวใน  “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกบัการนั่งเรือบุกป่า

ที ่“Jungle Cruise” ทา่นจะได้พบกบัเหล่าสตัว์ป่านานาชนิด  ... แล้วพักผ่อนอริิยาบถด้วยการนั่ง  “รถไฟ” ชมความ

หลากหลายภายในดีสนียแ์ลนด์  (ส าหรับทัวร์เสริม  ... จะไม่มีบริการรับกลับทีพ่กั  โดยท่านสามารถรับแผนทีแ่ละ

รายละเอียดการเดินทางกลับสู่ทีพ่กัจากทางไกด)์ 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะนาํ !!!  หากทา่นมทีีเ่ทีย่วทีอ่ยากจะไปเป็นพิเศษ กรณุาแจ้งความประสงค์กบัทางบริษัท ฯก่อนการเดินทาง เพ่ือทาง  

เจ้าหน้าทีฯ่ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ทา่นได้อย่างครบถ้วน  

 



*** เพ่ือให้ทา่นได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ทา่นได้เลือกชิม ร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกยีว *** 

ทีพ่กั : Omori Tokyu Inn Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่า้  วดัอาซะกุซ่า – โตเกียว สกาย ทรี - เอออน พลาซ่า – นาริตะ – กรุงเทพฯ    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (6) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดนิทางไปสนามบิน) 

น าทา่นเดินทางสู่  “วดัอาซะกุซ่าคนันอน ” วัดเก่าแก่ทีส่ดุในโตเกยีว  ... เชิญทา่นกราบนมสัการขอพรจาก  “องคเ์จา้แม่

กวนอิม” ทีเ่ป็นทองสมัฤทธิ์ มขีนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั  “โคมไฟขนาดยกัษ์ ” ทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก  สงู 4.5 เมตร หากมเีวลา  เชิญทา่นเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอนัศักดิ์สทิธิ์ของวัดแห่งนี้  ... 

หรือจะเลือก  เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ ” ทา่นจะได้ ชมและซื้อ สนิค้าของฝากของทีร่ะลึกทีเ่ป็นสนิค้าพ้ืนเมอืง  “Made In 

Japan” แท้ๆ รวมทัง้ข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาท ิร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น  หรือจะเลือก

ชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอธัยาศัย ... หลังจากช้อปป้ิงน าทุ กทา่นเดินถ่ายรปูคู่ กบัแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรงุโตเกยีว  ณ 

ริมแม่น า้สมุดิะ  “หอคอยโตเกียวสกายทรี ” (Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิด

ให้บริการเมือ่วันที ่ 22 พฤษภาคม 2555  โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สามารถท าลายสถติิความสงูของหอกวางตุ้ ง ใน

มณฑลกว่างโจว ซึ่งมคีวามสงู 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา  มีความสงู  553 เมตร ... 

ทวิทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ทีบ่รรจุเทคโนโลยแีนวหน้าสดุสามารถมองเหน็ได้จากละแวกวัด อาซะกุซ่า ทีเ่ตม็ไป

ด้วยกลิ่นอายแบบเมอืงเก่าของเอะโดะ 

ก่อนเดินทางกลับน าทา่นเดินทางสู่  “เอออน  พลาซ่า” ศูนยร์วมสนิค้าชั้นน าต่างๆ  มากมาย  อาทิ นาฬิกา , กล้อง , กระเป๋า , 

รองเท้า , เสื้อผ้า  เป็นต้น  รวมทัง้  “รา้น 100 เยน” สนิค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก  ... อสิระให้ทา่นได้เพลินเพลินกบัการ  

“เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดนิทางสู่ “สนามบินนาริตะ”  

***เพ่ือให้ทา่นได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหาร มื้อกลางวัน อสิระตามอธัยาศัย ...  ให้ทา่นได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้า

ต่างๆ*** 

1730  เดนิทางจากสนามบินนาริตะ โดยเทีย่วบิน TG 677 

2230  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมริู้ลืม  

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีม่ีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสาํรวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญีปุ่่ นปฏิเสธการเขา้- ออกเมือง ถอืเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนอื

ความรบัผดิชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Tokyo-Tokyo  5day / 3night) 

By Thai Airways (TG) 

2-6 JUL 2014 

อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 39,900.- บาท 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 39,900.- บาท 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 35,900.- บาท 

เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 29,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าทีพั่ก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมทีร่ะบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ  

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่นในตลอดการเดินทาง  

5. ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร -เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ , ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี  !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สาํหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 
การยกเลิก : กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจํา  

   กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษทัฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :   

รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมอืง, สายการบิน และอตัรา  

แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ  



ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเ ทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ 

เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี  รวมถงึภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเทีย่วบิน  


