
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 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 โตเกียว-ภเูขาทาคะโอะ-เก็บผลไม้ตามฤดูกาล-สวนโออชิ ิปาร์ค 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชัว่โมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ท่ีเป็นจดุศนูย์กลางของประเทศญ่ีปุ่ น และมีระบบการคมนาคม
ท่ีดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก มีสีสันความเจริญ นวัตกรรมความล า้สมัยท่ีโดนเด่น  น าท่านเดินทางสู่ 
ภูเขาทาคาโอะ (Mt. Takao) ตัง้อยู่ท่ีเมืองฮะจิโอจิ ถือเป็นภูเขาท่ีคนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว 

และท ากิจการในการปีนเขามากท่ีสุดแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีพกัผ่อนท่ีเตม็ไปด้วย
ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการจดัอนัดบัจากหนงัสือไกด์บุ๊คช่ือดงัระดบัโลกให้เป็นสถานท่ี
ระดบัสามดาวเป็นต้นมา น าท่านสู่สถานีเคเบิลคาร์ ส าหรับขึน้ไปชมวิวบนยอดเขาทาคาโอะ ซึ่งมี
จดุชมวิวท่ีสวยงามหลายจดุ  

 
 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อิโระริ เซ็ท) 
 หลงัจากนัน้ให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บผลไม้ตามฤดกูาลของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีการปลกู

อย่างพิถีพิถนั และได้รับการดแูลเอาใจใส่ทกุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าให้ผลไม้ท่ีน่ีนัน้มีขนาดใหญ่
และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า น าท่านชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิว

ภู เขาไฟฟูจิ  (Mt.Fuji) ท่ีสวยงามมาก ตัง้อยู่ ริม ฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิ โกะ ฝ่ัง เหนือ ( Lake 
Kawaguchiko) ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นซึ่งมาพกัผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับ
ความงามของทิวทศัน์ ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสสวนแหง่นีจ้ะเป็นจดุชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภเูขาไฟฟูจิ
ได้เกือบทัง้ลกูซึง่สวยงามมาก 

 



 

 

  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  

 
 

 
 
 



 

 

 
พักที่  Hotel Kozantei Ubuya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 



 

 

 3 ฟูจเิทน็-ชมสาธิตการชงชา-หมู่บ้านน า้ใส-สวนอุเอโนะ-อเิคะบุคุโระ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาทุกท่านไปสนุกสนานกับกิจกรรมท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (fujiten ski resort) เป็นลานสกีขนาด
ใหญ่ตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขา

ไฟฟูจิ และสมัผสักบัความหนาวเย็น  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่น
สกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิ ท่ีสวยงาม สามารถสนุกกับลาน
หิมะขาวโพลน ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ได้สมัผสัความ ต่ืนเต้นกบัการล่ืนไถลด้วย สกี เลือกสนกุกบัสโนว์
บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนัง่เล่ือนหิมะและด่ืมด ่ากับทศันียภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้ว
สะอาดตาอยา่งยิ่ง จากนัน้น าทา่นสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพธีิชงชาหรือ
ที่ เรียกว่าซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั และเป็นพิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยัง่รากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น
มาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายแตแ่ฝงไปด้วยปรัชญาในการด าเนินชีวิต หวัใจ
ส าคญัของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ท่ีสุนทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส 
กลิ่น เสียง และ จิตใจลองมาท าความรู้จกักบัพิธีชงชาให้มากขึน้รับรองได้เลยวา่หากท่านได้มีโอกาส
ได้เข้าร่วมพิธีชงชา ก็จะต้องหลงใหลกับวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แตเ่ต็มไปด้วยเสน่ห์อนัน่าดงึดูดใจ
ผู้คนทัว่โลกอยา่งแนน่อน จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

 
 
 



 

 

 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารดงัประจ าถ่ินหม้อไฟโฮโต) 
 เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน า้ใส ซึ่งเป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจุิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ จดุเดน่คือน า้ในล าธาร และ
สระของหมู่บ้านใสมาก และสะอาดอีกด้วย และยงัเป็นท่ีกล่าวขานว่า บอ่น า้ในหมู่บ้านนีเ้ป็นแหล่ง
น า้สะอาดอนัศกัดิ์สิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย เน่ืองจากน า้ในหมู่บ้านเกิดจากการละลายของหิมะ



 

 

บนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ ในหมู่บ้านยังมี
สินค้าวางจ าหนา่ย โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีคนในหมูบ้่านผลิตขึน้มาเอง 
น าท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) อยู่ในเขตไทโต (Taito-ku) ของโตเกียว (Tokyo) แต่
เดิมนัน้เคยเป็นท่ีของวดัคนัเอจิ (Kaneiji Temple) และได้ขึน้ทะเบียนเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะแหง่
แรกของญ่ีปุ่ นเม่ือปี ค.ศ. 1873สวนอเุอโนะมีบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยพืน้ท่ีอนัร่มร่ืน รวมทัง้

สวนสตัว์ วดัและศาลเจ้า อีกทัง้พิพิธภณัฑ์อีกหลายแหง่ สวนแห่งนีเ้ป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอด
นิยมในโตเกียว มีประมาณ 1,200 ต้น  
จากนัน้น าทา่นสู ่อิเคะบุคุโระ(Ikebukuro) เป็นอีกหนึง่ยา่นท่ีคกึคกัของโตเกียว มีสถานีอิเคะบคุโุระ
เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของย่าน เน่ืองจากเป็นจุดตดัรถไฟฟ้าถึง 3 สายด้วยกัน นอกจากนีย้ังมี



 

 

รถไฟสายยามาโนเตะผ่านอีกด้วย (Yamanote loop line) ดงันัน้ในแตล่ะวนัจะมีปริมาณผู้ โดยสารท่ี
ใช้สถานีนีเ้ยอะมาก บางวนัมากถึง 1 ล้านคนตอ่วนั จะท าให้สถานีอิเคะบคุโุระนีเ้ป็นสถานนีท่ีมีคน
เยอะเป็นอนัดบัสองรองจากสถานีชินจกูุ (Shinjuku Station) ย่านนีน้ัน้จะมีทัง้แหล่งบนัเทิง ร้านค้า 
ร้านอาหาร นอกจากนีย้งัมีห้างสพรรสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Tobu และ Seibu อีกด้วย ท่ีฮิตอีกท่ีนึงท่ี



 

 

ใครไปถึงอิเคะบุคโุระแล้วห้ามพลาดนัน่ก็คือ Sunshine City เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ท่ีอยู่
ไม่ไกลจากสถานี 

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

 4 ตลาดปลาซึกิจ-ิโตเกียวสกายทรี-ช้อปป้ิงย่านชนิจุกุ-โอไดบะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมตลาดปลาซึกิจิ( Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายส่งท่ีท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน ตัง้อยู่ในเขตซึกิจิ ถือเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวขึน้ช่ือเป็นอย่างมากส าหรับนักท่องเท่ียว ทัง้การเปิดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอน
เช้าตรู่แบบจ ากดัผู้ เข้าชม รวมไปถึงมีร้านรวงมากมายท่ีรอให้นกัท่องเท่ียวได้มาลิม้ลองอาหารทะเล
สดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายท่ีสามารถซือ้ไปเป็นของฝากได้อีกด้วย น าท่านไหว้ขอ
พรสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสัญลักษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ท่ีเขียนเป็น

ตัวอักษรคันจิว่า  Kaminari-Mon แปลว่า  ประตูสายฟ้า วัดนี เ้ป็นวัดพุทธท่ีนับถือ  เ จ้าแม่  

กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียวเลย 

ทีเดียว มีประวตัิความเป็นมาว่า เม่ือปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พ่ีน้องชาวประมง พบองค์เจ้าแม่กวนอิม
ขนาดเล็กท่ี แม่น า้ซูมิดะ (Sumida) และได้น ากลบัเข้าหมู่บ้าน และหวัหน้าหมู่บ้านจึงประดิษฐาน
องค์เจ้าแม่กวนอิมไว้ท่ีบ้านเพ่ือเก็บรักษา  และเปิดให้ชาวบ้านมากราบไหว้ น าท่านถ่ายรูปกับ 
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) อีกหนึง่แลนด์มาร์คส าคญัของมหานครโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหอคอยขนาดสงู ท าหน้าท่ีเป็นหอส่ือสารกระจายสญัญาณระบบดิจิตอล Tokyo 



 

 

Skytree ได้รับการบนัทึกลงกินเนสส์บุ๊คว่า เป็นหอคอยท่ีสงูท่ีสดุในโลก และถือเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสูง

ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูอยูท่ี่ 634 เมตร (2,080 ฟตุ)  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Rokkasen (เนือ้ย่างวากิวสดุพรีเมี่ยม) 

จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้ย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึง่โดดเดน่ด้วยอาคารท่ีวา่การมหานครโตเกียว (The 
Tokyo Metropolitan Government) ตัง้ตระหง่านอยู่นัน้ คือย่านธุรกิจท่ีเฟ่ืองฟูท่ีสุดในโตเกียว 
(Tokyo) นอกจากจะเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 



 

 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกนัอยู่มากมายแล้ว บริเวณทางออกฝ่ังตะวนัออกของสถานีชินจุ
กยุงัมีห้างร้านให้นกัท่องเท่ียวหลากหลายกลุม่วยัได้ช้อปปิง้กนัอย่างจใุจอีกมากมาย ไมว่า่จะเป็นดิส
เคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku 
Subnade ซึง่มีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์รวมถึงร้านร้อยเยนอยูภ่ายใน  

 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะท่ีสร้างขึน้ไว้เป็นแหล่งช้อปปิง้ และแหล่งบนัเทิง
ตา่งๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในชว่งหลงัของปี 1990 นอกจาก
มีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดม
สมบรูณ์ของพืน้ท่ีสีเขียว  

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

 5 สวนอโินะคาชริะ-คาวาโกะเอะ-แม่น า้ชนิงาชิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมความงามของ สวนอิโนะคาชิระ(Inokashira park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่อยู่
ทางฝ่ังตะวนัตกของเมืองโตเกียว ภายในสวนมีกิจกรรมและสิ่งท่ีน่าสนใจมากมาย ท าให้สวนนีเ้ป็น
สวนยอดนิยมท่ีเท่ียวได้ทัง้ 4 ฤดกูาลของชาวโตเกียว ทัง้การชมดอกซากรุะ ชมใบไม้เปล่ียนสี และชม
หิมะบนยอดไม้ภายในสวน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set เทมปรุะ) 



 

 

น าทา่นสมัผสักบัประสบการณ์ครัง้หนึง่ในชีวิต กบั การสวมชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม และเดนิเล่นไป
ตามถนนสายประวตัิศาสตร์ คาวาโกะเอะ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในเขตของจงัหวดัไซตามะ ได้ยงัได้รับ

ขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติล้เอะโดะ” อนัเน่ืองมากจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และ
บรรยากาศโดยรอบยงัคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสงูสดุในสมยัเอะโดะ เร่ิมตัง้แตปี่ ค.ศ. 1603-1868
น าทา่นชมความงดงาม และมีเอกลกัษณ์แหง่ “วดัคติะอิน” ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ซึง่นบัได้วา่เป็นวดัท่ีมี
เอกลกัษณ์โดดเดน่และสวยงามเป็นวดัต้นแบบของวดัอาซากซุะในกรุงโตเกียวปัจจบุัน แล้วน าท่าน
เดนิเลน่ชมวิวความสวยงามริม แม่น า้ชินงาชิ (Shingashi River) บริเวณเลียบริมฝ่ังของแม่น า้มีต้น
ซากรุะเรียงรายเป็นแนวยาวถึง 500 เมตร ดงันัน้ชว่งซากรุะจงึเป็นฤดกูาลท่ีเหมาะกบัการมาเท่ียวชม
ท่ีน่ีท่ีสดุ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร ( Shabu Buffet )  



 

 

พักที่ Hotel Nikko Narita หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

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



 

 

น าทา่นสู ่วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัในพระพทุธศาสนาท่ีตัง้อยู่
ใน เมืองนาริตะ จงัหวดัชิบะ ท่ีวดัแห่งนีมี้รูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ท่ีมีช่ือเรียกขานกนัมาตัง้แต่

สมยัโบราณว่า "นาริ ตะฟุโด" ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานส าคญัท่ี
เป็นศนูย์กลางความศรัทธาตอ่องค์ฟโุด เมียวโอ จากนัน้อิสระเดนิเลน่ นาริตะโอโมเตซันโดะ ถนนช้
อปปิง้สวยงามท่ีน้าไปสู่วดันาริตะซงัชินโชจิ ถนนเส้นนีเ้หมาะส้าหรับ เดินเล่นและซือ้ของทานเล่น
และของท่ีระลึกพืน้เมืองก่อนเข้าชมวดั หรือทานอาหารในร้านจ้านวนมากท่ีขายปลาไหล สดๆ ย่าง
บาร์บีควิแสนอร่อย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่าน ช้อปป้ิงที่อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาติ เน่ืองจากตัง้อยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตง่ในรูปแบบท่ีทันสมยั
สไตล์ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้านจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และ
อุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมีร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควรน าทา่น
เดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ 

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

22.30 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
เสาร์-พฤหสับดี 4-9 กมุภาพนัธ์ 2566 65,999 65,999 19,900 

เสาร์-พฤหสับดี 18-23 มีนาคม 2566 66,999 66,999 19,900 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 20 ทา่น** 
**ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

 

 

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 



 

 

4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

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

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นส าหรับชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ด้รับการงดเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

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

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 



 

 

3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ
อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  



 

 

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 



 

 

5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน

แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวัน
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  



 

 

2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่ายแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋  Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ ก าหนดหากท่านมีน า้หนักเกินกว่า

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

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

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  



 

 

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  
(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 ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

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

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

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

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


