
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-โตเกียว(สนามบนินาริตะ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ (TG) 
เท่ียวบนิท่ี TG642 (23.55-07.40) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.45 ชัว่โมง บริการอาหาร
และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 2 คาวาโกะเอะ-เมืองนิกโก-สะพานชนิเคียว-ศาลเจ้านิกโกโทโชกู 
07.40 น. เดนิทางถึงสนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ท่ีเป็นจดุศนูย์กลางของประเทศญ่ีปุ่ น และมีระบบการ
คมนาคมท่ีดีท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก มีสีสนัความเจริญ นวตักรรมความล า้สมยัท่ีโดนเดน่ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนสายประวตัศิาสตร์ คาวาโกะเอะ เป็นเมืองท่ีตัง้อยูใ่นเขตของจงัหวดัไซตามะ 
ได้ยงัได้รับขนานนามวา่เป็นเมือง “ลิตเติล้เอะโดะ” อนัเน่ืองมากจากสภาพของการก่อสร้าง
บ้านเรือน และบรรยากาศโดยรอบยงัคงไว้ซึง่ความเจริญรุ่งเรืองสงูสดุในสมยัเอะโดะ เร่ิมตัง้แตปี่ 
ค.ศ. 1603-1868น าทา่นชมความงดงาม และมีเอกลกัษณ์แหง่ “วดัคติะอิน” ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ซึง่
นบัได้วา่เป็นวดัท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่และสวยงามเป็นวดัต้นแบบของวดัอาซากซุะในกรุงโตเกียว
ปัจจบุนั  



 

 

แล้วน าทา่นเดนิเลน่ชมวิวความสวยงามริม แม่น า้ชินงาชิ (Shingashi River) บริเวณเลียบริมฝ่ัง
ของแมน่ า้มีต้นซากรุะเรียงรายเป็นแนวยาวถึง 500 เมตร ดงันัน้ชว่งซากรุะจงึเป็นฤดกูาลท่ีเหมาะกบั
การมาเท่ียวชมท่ีน่ีท่ีสดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set) 
 น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองนิกโก (Nikko) เมืองท่ีมีความส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์ ศิลปะ และ
วฒันธรรม จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึง่ในเมืองมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่ น น าทา่นผา่นชม



 

 

สะพานชินเคียว (Shinkyo) สะพานศกัดิส์ิทธ์ิในเขตของศาลเจ้าฟตุะระซงัท่ีสร้างขึน้เป็นครัง้แรก
เม่ือปี ค.ศ. 1636 มีการซ่อมแซมขึน้ใหมร่ะหวา่งชว่งปี 1990-2000 ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขา เช่ือมตอ่สอง
ฝ่ังของแมน่ า้ไดยะกะวะ ท่ีเช่ือวา่เป็นแมน่ า้ท่ีแบง่เส้นเขตแดนระหว่างโลกมนษุย์และดินแดน
ศกัดิส์ิทธ์ิ ตวัสะพานทาด้วยสีแดง โดดเดน่ท่ามกลางธรรมชาตท่ีิสวยงามของขนุเขา และแมน่ า้ท่ีไหล
ผา่น เป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอยา่งมาก  
น าทา่นชม ศาลเจ้านิกโกโทโชกู (Nikko Toshogu Shrine) ท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดก
โลก (UNESCO World Heritage Site) เม่ือปี 1999 เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ท่ีสร้างขึน้เม่ือปี 1617 โดย
ชา่งฝีมือกวา่ 127,000 คน ทัง้ลวดลายและรายละเอียดท่ีแสนวิจิตรงดงาม ท าให้ศาลเจ้าแหง่นีมี้
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีดีท่ีสดุในยคุนัน้เลยก็วา่ได้ ซึง่ไฮไลท์ส าคญัท่ีไมค่วรพลาดเม่ือไป

ศาลเจ้านิกโกโทโชงุคือ ซุ้มประตโูยเมมง (Yomei-mon) รูปปัน้แมวหลบั (Nemurineko) และ เจดีย์ 5 
ชัน้ (Five Story Pagoda) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
พักที่ Yuzawa Snow Resort หรือเทียบเท่า  

 3 ลานสกี Yuzawa Snow-Snow Monkey-ปราสาทมัตสึโมโตะ-สวนโออชิ ิปาร์ค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

ให้ทา่นได้สนกุสนานกนัอยา่งสดุเหว่ียง ท่ีลานสกี ด้านหน้าโรงแรมสนกุสนานกบัลานหิมะขาวโพลน 
ได้สมัผสัความ ต่ืนเต้นกบัการล่ืนไถลด้วย สกี เลือกสนกุกบัสโนว์บอร์ด หรือเพลิดเพลินกบัการนัง่
กระดานเล่ือนหิมะและด่ืมด ่ากบัทศันียภาพท่ีถกูปกคลมุด้วยหิมะท่ีดแูล้วสะอาดตาอย่างยิ่ง  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทาง สวนลิงแช่ออนเซน สวนลิงแหง่นีมี้ช่ือเรียกเตม็ๆวา่ “Jigokudani Yaen-

koen” หรือบางทีก็เรียกสัน้ๆวา่สวนลิงหิมะ (Snow Monkey Park) ช่ือของสวนลิงแหง่นีมี้มี



 

 

ความหมายวา่ “หบุเขานรก” มีท่ีมาจากสถานท่ีตัง้ท่ีอยูใ่นหบุเขา ล้อมรอบด้วยสนัเขาขรุขระ
ทา่มกลางอากาศหนาว สวนลิงแหง่นีส้ร้างขึน้เม่ือปี 1964 ปัจจบุนัมีลิงอยูป่ระมาณ 150 ตวัอาศยัอยู่
ในบริเวณนี ้ซึง่สว่นใหญ่ก็จะอยูบ่นภเูขาไมไ่กลจากบริเวณบอ่ออนเซ็นนีเ้อง 
น าทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) ตัง้อยูภ่ายในเมืองมตัสึโมโตะ 
(Matsumoto) จงัหวดันากาโนะ สร้างขึน้มาราวศตวรรษท่ี 16 - 18 เท็นชคุาคหุรือปอ้มปราการท่ีตัง้
ตระหง่านนีว้่ากนัว่าเป็นเท็นชคุาคหุลงัคา 5 ชัน้ พืน้ 6 ชัน้ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจบุนั 
และได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัชิาต ิพืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆ ภายในปราสาทก็ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็น
สถานท่ีทางประวตัศิาสตร์ของชาติ 



 

 

น าทา่นชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟจูิ (Mt.Fuji)ท่ีสวยงามมาก ตัง้อยู่
ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากจุิโกะฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่ นซึง่มาพกัผอ่นตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากบัความงามของทิวทศัน์ ในวนัท่ีอากาศแจม่ใสสวนแหง่
นีจ้ะเป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิได้เกือบทัง้ลกูซึง่สวยงามมาก 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  

 
พักที่ Hotel Yukari no mori หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  เหน็วิวภูเขาฟูจ ิ

 

 4 หมู่บ้านโอชโินะฮัคไค-พธีิชงชา-ถ า้น า้แขง็นารุซาวะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

 

เดนิทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน า้ใส ซึง่เป็นหมูบ้่าน
เล็กๆ ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจุิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ จดุเดน่คือน า้ในล าธาร และ
สระของหมูบ้่านใสมาก และสะอาดอีกด้วย และยงัเป็นท่ีกลา่วขานวา่ บอ่น า้ในหมู่บ้านนีเ้ป็นแหลง่
น า้สะอาดอนัศกัดิส์ิทธ์ิจากภเูขาไฟฟจูิอีกด้วย เน่ืองจากน า้ในหมูบ้่านเกิดจากการละลายของหิมะ
บนภเูขาไฟฟจูิในชว่งฤดรู้อน และไหลผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุน รวมกบัแร่ธาตตุา่งๆ ในหมูบ้่านยงัมี
สินค้าวางจ าหนา่ย โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีคนในหมูบ้่านผลิตขึน้มาเอง 
จากนัน้น าทา่นสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพธีิชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด 

(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแหง่ชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็น
พิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยัง่รากลกึลงในศลิปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายแตแ่ฝงไปด้วยปรัชญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญัของพิธีชง
ชาจงึไมใ่ชแ่คก่ารชงหรือด่ืมชาเทา่นัน้ แตอ่ยูท่ี่สนุทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจลองมาท าความรู้จกักบัพิธีชงชาให้มากขึน้รับรองได้เลยวา่หากทา่นได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชง
ชา ก็จะต้องหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แตเ่ตม็ไปด้วยเสน่ห์อนัน่าดงึดดูใจผู้คนทัว่โลกอย่าง
แนน่อน จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

 
 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อิโระริ เซ็ท) 
 หลงัจากนัน้ให้ท่านได้สนกุเพลิดเพลินกบักิจกรรมเก็บผลไม้ตามฤดกูาลของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีการปลกู

อยา่งพิถีพิถนั และได้รับการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าให้ผลไม้ท่ีน่ีนัน้มีขนาดใหญ่
และรสชาตหิวานกว่าบ้านเราหลายเทา่ 

 เดนิทางสู ่ถ า้น า้แข็งนารุซาวะ (Narusawa Ice Cave) ถ า้น า้แข็งแหง่นีก้่อตวัขึน้หลงัจากท่ีภเูขานา
งาโอะ เกิดการระเบิดอยา่งรุนแรงในปีค.ศ. 864 ลาวาท าให้เกิดเป็นถ า้ใต้ดนิท่ีกว้างขวาง เสาน า้แข็ง
ท่ีก่อตวัขึน้ท่ีน่ีจะมีขนาดใหญ่ขึน้ในฤดหูนาว และบางครัง้สว่นของหินงอกและหินย้อย ท าให้เกิด

ความงามตามธรรมชาตินีใ้ห้โดดเดน่ 
 



 

 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Atami Seaside Spa & Resort หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 เทศกาลชมซากุระคาวาซุ-เหมืองทองโทอคินิซัง-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าทกุทา่นชม เทศกาลชมซากุระคาวาซุ (Kawazu-Zakura Festival)  ดอกซากรุะสายพนัธุ์คาวาซุ 

(Kawazu-zakura) กว่า 8,000 ต้นท่ีจะออกดอกอวดโฉมงามก่อนเมืองไหน ในงาน เทศกาลชม



 

 

ซากรุะคาวาซุ (Kawazu-Zakura Festival) จดัขึน้ท่ีเมืองออนเซ็นคะวะซุ (Kawazu) จงัหวดัชิซุโอกะ 
(Shizuoka) ใกล้กบัโตเกียว เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 – 28 กมุภาพนัธ์ 2023 ให้ท่านได้สมัผสักบัความงาม

ของดอกซากรุะ ซึง่ซากรุะของท่ีน่ีมีช่ือเสียงมาก เน่ืองจากผลิดอกเร็วท่ีสดุในเกาะฮอนช ูโดยดอก
ซากรุะสายพนัธุ์นีจ้ะมีดอกมีขนาดใหญ่ และใช้เวลาในการบานเป็นเวลานานเกือบหนึ่งเดือน โดยจะ
เร่ิมผลิดอกตัง้แตต้่นเดือนกมุภาพนัธ์ ซึง่เป็นชว่งท่ียงัไมไ่ด้เข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลิและเน่ืองจากการผลิดอก
เร็วท่ีสดุในเกาะฮอนชนีูเ้อง จึงทา ให้ทัง้คนญ่ีปุ่ น เเละนกัท่องเท่ียวจ านวนมากนิยมเดนิทางมาชม
พร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร) 
น าทกุทา่นเข้าชม เหมืองทองโทอิคินซัง(Toi Kinzan Gold Mine) เหมืองโทอิมีช่ือเสียงจากการ
เป็นเหมืองทองค าท่ีมีผลผลิตมากเป็นอนัดบัสองในญ่ีปุ่ น วา่กนัว่าเหมืองแหง่นีไ้ด้ผลิตทองค า 40 ตนั
และเงิน 400 ตนัในช่วงท่ียงัด าเนินการได้ เหมืองถกูปิดลงในปีค.ศ. 1965 จากนัน้จงึเปิดให้บริการอีก
ครัง้ในฐานะสถานท่ีท่องเท่ียว และถกูก าหนดให้เป็นหนึง่ในโบราณสถานของอ าเภออิสคุะ่ 
ชมพิพิธภณัฑ์ขัน้ตอนการผลิตทองค า และสิ่งประดษิฐ์ท่ีใช้ในการท าเหมืองแร่ในสมยัเอโดะ สามารถ
ลองยกทองค าแทง่หนกั 250 กิโลกรัมท่ีหนกัท่ีสดุในโลก จากนัน้น าทา่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กบั
เรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหนึง่ในญ่ีปุ่ น ซึง่ได้ก่อตวัจากลาวาของภเูขา
ไฟ ทา่นจะได้สมัผสักบัทศันียภาพท่ีสวยงามดัง่ภาพวาดสะท้อนลงสูท่ะเลสาบ จากนัน้เดนิทางโดย
รถโค้ชสู่ หบุเขาโอวาคดุานิ ท่ียงัครุกรุ่นด้วยควนัจากบอ่ก ามะถนัเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบอ่น า้แร่
ก ามะถนัซึง่สามารถต้มไขใ่ห้สกุได้ โดยชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่หากได้ทานไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถ
ท าให้อายยืุนยาวขึน้อีกประมาณ 7 ปี  
 
น าทา่นเดนิทางสูส่ถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีมีประวตัยิาวนานกว่า 1,250 ปี ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone  



 

 

Shrine) ซึง่มีทะเลสาบอาชิอยูด้่านหน้าและรายล้อมไปด้วยภเูขาฮาโกเน ่จงึมีเสนห์่ในฐานะท่ีเป็น
สถานท่ีท่ีอดุมไปด้วยธรรมชาติ ศาลเจ้าแหง่นีมี้ความเช่ือในเร่ืองชว่ยให้เดนิทางปลอดภยั ชว่ยให้รอด
พ้นจากเคราะห์ภยัอนัตรายตา่งๆ  
 

 
 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (Shabu Buffet) 



 

 

พักที่ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 
 

 



 

 

 6 ตลาดปลาซึกิจ-ิวัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-ช้อปป้ิงย่านชนิจุกุ- 
                ช้อปป้ิงย่านชบูิยาสแครมเบิล้สแควร์    

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นชมตลาดปลาซึกิจิ( Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายสง่ท่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสงูถึง 2,000 ตนัตอ่วนั ตัง้อยูใ่นเขตซกิึจิ ถือเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวขึน้ช่ือเป็นอย่างมากส าหรับนกัท่องเท่ียว ทัง้การเปิดให้เข้าชมการประมลูปลาทนูา่ตอน
เช้าตรู่แบบจ ากดัผู้ เข้าชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอให้นกัทอ่งเท่ียวได้มาลิม้ลองอาหารทะเล
สดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซือ้ไปเป็นของฝากได้อีกด้วย น าทา่นไหว้ขอ
พรสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสญัลกัษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ท่ีเขียนเป็น
ตวัอกัษรคนัจิวา่ Kaminari-Mon แปลวา่ ประตูสายฟ้า วดันีเ้ป็นวดัพทุธท่ีนบัถือ เจ้าแม่ 

กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโตเกียวเลย 

ทีเดียว มีประวตัคิวามเป็นมาวา่ เม่ือปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พ่ีน้องชาวประมง พบองค์เจ้าแมก่วนอิม
ขนาดเล็กท่ี แม่น า้ซูมิดะ (Sumida) และได้น ากลบัเข้าหมูบ้่าน และหวัหน้าหมู่บ้านจึงประดษิฐาน
องค์เจ้าแมก่วนอิมไว้ท่ีบ้านเพ่ือเก็บรักษา  และเปิดให้ชาวบ้านมากราบไหว้ น าทา่นถ่ายรูปกบั 
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) อีกหนึง่แลนด์มาร์คส าคญัของมหานครโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหอคอยขนาดสงู ท าหน้าท่ีเป็นหอส่ือสารกระจายสญัญาณระบบดิจิตอล Tokyo 
Skytree ได้รับการบนัทกึลงกินเนสส์บุ๊ควา่ เป็นหอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก และถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสงู
ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูอยูท่ี่ 634 เมตร (2,080 ฟุต)  



 

 

 

 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Rokkasen สุดยอดเมนู ป้ิงย่าง หมู เนือ้ ทะเล

 จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึง่โดดเดน่ด้วยอาคารท่ีว่าการมหานครโตเกียว (The 



 

 

Tokyo Metropolitan Government) ตัง้ตระหง่านอยู่นัน้ คือย่านธุรกิจท่ีเฟ่ืองฟท่ีูสดุในโตเกียว 
(Tokyo) นอกจากจะเตม็ไปด้วยห้างสินค้าแฟชัน่และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 
Takashimaya และ Marui เรียงรายกนัอยูม่ากมายแล้ว บริเวณทางออกฝ่ังตะวนัออกของสถานีชินจุ
กยุงัมีห้างร้านให้นกัท่องเท่ียวหลากหลายกลุม่วยัได้ช้อปปิง้กนัอยา่งจใุจอีกมากมาย ไมว่า่จะเป็นดสิ
เคาท์สโตร์อยา่ง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku 
Subnade ซึง่มีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์รวมถึงร้านร้อยเยนอยูภ่ายใน  
น าทา่นช้อปปิง้ย่านชิบูยาสแครมเบิล้สแควร์ (Shibuya Scramble Square) อาคาร
ห้างสรรพสินค้าและส านกังาน 47 ชัน้แหง่ใหมล่่าสดุในยา่นชิบยูา่เปิดตวัแล้วอย่างยิ่งใหญ่ในวนัท่ี 1 
พฤศจิกายน 2019 ตัง้ตระหง่านพร้อมความสงู 230 เมตรอยูข้่างห้าแยกชิบยูา่ ไมว่า่จะช้อปปิง้
เสือ้ผ้า ข้าวของเคร่ืองใช้อินเทรนด์ อาหารและขนมยอดฮิต ไปจนถึงชมวิวห้าแยกชิบยู่า โตเกียว
สกายทรี และภเูขาไฟฟจูิก็มี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 7 วัดนาริตะซัน-ออิอน มอลล์-โตเกียว(สนามบนินาริตะ)-กรุงเทพ(สุวรรณภมูิ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นสู ่วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัในพระพทุธศาสนาท่ี
ตัง้อยูใ่น เมืองนาริตะ จงัหวดัชิบะ ท่ีวดัแหง่นีมี้รูปเคารพขององค์ฟโุดเมียวโอ ท่ีมีช่ือเรียกขานกนัมา
ตัง้แตส่มยัโบราณวา่ "นาริ ตะฟโุด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึง่ในศาสนสถาน
ส าคญัท่ีเป็นศนูย์กลางความศรัทธาตอ่องค์ฟโุด เมียวโอ จากนัน้อิสระเดนิเลน่ นาริตะโอโมเต
ซันโดะ ถนนช้อปปิง้สวยงามท่ีน้าไปสูว่ดันาริตะซงัชินโชจิ ถนนเส้นนีเ้หมาะส้าหรับ เดนิเลน่และซือ้



 

 

ของทานเลน่และของท่ีระลกึพืน้เมืองก่อนเข้าชมวดั หรือทานอาหารในร้านจ้านวนมากท่ีขายปลา
ไหล สดๆ ยา่งบาร์บีคิวแสนอร่อย 

กลางวัน อิสระอาหารมือ้กลางวัน  
น าทา่น ช้อปป้ิงที่อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมูน่กัทอ่งเท่ียว
ชาวตา่งชาต ิเน่ืองจากตัง้อยู่ใกล้กบัสนามบนินานาชาตนิาริตะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบท่ีทนัสมยั
สไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกวา่ 150 ร้านจ าหนา่ยสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม ่และ
อปุกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมีร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควรน าทา่น
เดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ 

17.30 น. จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางจากเมืองโตเกียว(สนามบินนาริตะ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย
แอร์เวย์ (TG) เท่ียวบนิท่ี TG677 (17.30-22.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ7.00 ชัว่โมง 
บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

22.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 

พธุ-องัคาร 15-21 กมุภาพนัธ์ 2566 69,999 69,999 25,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากทา่น
ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 



 

 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ลว่งหน้า ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบนิลา่ช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบนิไว้อยา่งต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบินท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 40 ทา่น** 
**ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 200,000 

บาทไมคุ่้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นส าหรับชาวตา่งชาติ ท่ีไมไ่ด้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,500 บาท / ท่าน  
8. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึง่พอใจของทา่น 



 

 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. สว่นท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จา่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแล้ว ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและ
บริษัท 

1. ในแตล่ะเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดนิทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดนิทางไมถ่ึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากทา่นมีไฟล์ทบนิภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได้ ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากทา่นถอน



 

 

ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดนิทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จา่ยท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เชน่ 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัคา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนคา่ทวัร์ส่วนใดส่วนหนึง่ให้ทา่นได้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดนิทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 
วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึง่ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรียดวนัเดนิทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จา่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั



 

 

ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ

ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดนิทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเดนิทาง และสายการบนิ

แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่วา่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จา่ย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จา่ยทกุ
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เดก็อายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นัง่วิลแชร์ หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแล้วหากทา่นไมไ่ด้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 



 

 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดนิทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยูก่บัแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 



 

 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือวา่ท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู ่และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโค้ชไมส่ามารถเข้าถึงได้ทา่นจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 15 วนั 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 


