
 

 

 



 

 

 
 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-สนามบนิฮาเนดะ-อบิาราก ิ

06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ 
(JL) เท่ียวบนิท่ี JL32 (09:55-17:30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.21 ชัว่โมง บริการ
อาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง)  น าท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัโตของเกาะฮอนชู 
ประเทศญ่ีปุ่ น อิบารากิซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวอนัสวยงามมากมาย 
โดยเฉพาะเทศกาลท่ีเก่ียวกับดอกไม้ ท่ีมีให้ชมตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้ังเป็นเจังหวัดท่ีมีการ
ผลิตนตัโตะ หรือ ถัว่เนา่ญ่ีปุ่ น มากท่ีสดุในญ่ีปุ่ นอีกด้วย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร Manpuku Galbi Shinjuku เมนูบฟุเฟ่ต์ยากินิก ุ
พักที่ Hotel Nikko Tsukuba หรือระดับเทียบเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 2 ฟุกุชมิะ-หมู่บ้านโออุจ ิจูคุ-สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน็-หน้าผาล้านปีโทโนะเฮทสริึ 
            เมืองไอสุ-ปราสาทสึรุกะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่จังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัว่โมง เป็นจงัหวดัในภมูิภาคโท
โฮค ุเป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ อาหารทะเลสด ผลไม้อร่อย สถานท่ีท่องเท่ียวสวยงาม เป็น

อีกหนึง่จดุหมายปลายทางท่ีนกัทอ่งเท่ียวไมค่วรพลาด 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โซบะตน้หอม 



 

 

น าทา่นเดนิเลน่ หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi Juku) บ้านโบราณท่ีในยคุเอโดะถกูสร้างเมื่อหลายร้อยปี
ก่อน เป็นบ้านชาวนาญ่ีปุ่ นโบราณท่ีมงุหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกนัสองฝ่ังประมาณ 40-50 

หลงั หมูบ้่านโออจุิจคู ุได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรัุกษ์สิ่งปลกูสร้างอนัทรงคณุคา่ 
เดนิทางสู ่เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น เป็นเมืองตากอากาศออนเซ็นเล็กๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัฟูกุ
ชิมะ อิสระบริเวณสถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น (Yunokami Onsen Statio) โดยเป็นสถานีรถไฟ
เพียงแหง่เดียวของญ่ีปุ่ นท่ีมีอาคารสถานีท าจากหลงัคาแบบญ่ีปุ่ นโบราณ ให้ทา่นเพลิดเพลินกับการ
แช่เท้าผ่อนคลายตามอธัยาศยั ณ จุดออนเซ็นเท้า แล้วน าท่านชม หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ 
(Tonohetsuri) เป็นความสวยงามท่ีธรรมชาติสร้างขึน้ โดยหน้าผาริมแมน่ า้โอคาวะนี ้ถกูกดัเซาะโดย
น า้ท่ีไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ด้วย
รูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ท่ีดคูล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นท่ีมาของช่ือโทโนะเฮทสึริ หรือหน้าผารูป
เจดีย์ 



 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยวฒันธรรมซามไูร ยงัมีมนต์เสน่ห์
เร่ืองของออนเซ็นอีกด้วย น าท่านชม(ด้านนอก) ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) หรือปราสาท
นกกระเรียน เอกลกัษณ์ดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นเพียงหนึ่งเดียว ปราสาทหลงัคาสีแดงอนัเป็นสญัลกัษณ์
แหง่เมืองไอสวุาคามทัซ ึเดมิช่ือวา่ ปราสาทคโุระคะวะ (Kurikawa Castle) สร้างขึน้ปี ค.ศ.1384 โดย
ตระกูลอะชินะ อนุสรณ์สถานท่ียงัทิง้ร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญ่ีปุ่ นท่ีได้เลือก

ปลิดชีพตวัเอง ณ สถานท่ีนี ้ 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที่ Hotel Listel Inawashiro หรือ Active Resort Urabandai  หรือระดับเทียบเทียบเท่า 
จากนัน้ใหท่้านได้ผ่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แล้วจะท าให้ผิวพรรณ
สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิตดีข้ึน 



 

 

 

 3 วัดเอน็โซจ-ินีงะตะ-ตลาดปลาเทระโดมาริ-ศาลเจ้ายะฮโิกะ-สาวนยาฮโิกะ 
        ถนนช้อปป้ิงนุตะ-เทอเรซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านออกเดินทางสู่ วัดเอ็นโซจิ (Enzoji Temple) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง  วัด
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองยานาอิสุ ต้นก าเนิดของวัดแดงอากะเบโกะ ย้อนไปเม่ือ 1,200 ปี ก่อนเกิด
แผ่นดินไหวจนอุโบสถเสียหาย จ าเป็นต้องท าการซ่อมแซม แตก่ารขนย้ายเสาเพ่ือการซ่อมแซมนัน้
เป็นไปอย่างยากล าบาก แต่แล้วอยู่ก็มีววัสีขนแดงปรากฏตวัขึน้ จึงน ามาช่วยขนย้ายเสา และวสัดุ
ก่อสร้างตา่งๆ ท าให้การซ่อมแซมนัน้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี จึงได้มีการสร้างรูปปัน้ววัขึน้มาด้านหน้า
พระอโุบสถ อีกทัง้ภายในอโุบสถยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระอกัโษภยพทุธะองค์ใหญ่ ผู้ คนเดินทางมา
สกัการะอย่างเนืองแน่น ด้วยศรัทธาท่ีเต็มเป่ียม เพ่ือน าความสขุมาสู่ทกุคน บริเวณวดัยงัถือเป็นจุด
ชมซากรุะ ในชว่งฤดใูบไม้ผลิ และจดุชมใบไม้เปล่ียนสีในชว่งฤดใูบไม้ร่วงอีกด้วย 



 

 

น าท่านสู่ จังหวัดนีงะตะ (Niijata) อยู่ในภูมิภาคชูบุ ตัง้อยู่เป็นแนวยาวตามชายฝ่ัง มีเกาะขนาด
ใหญ่ช่ือวา่เกาะซาโดะ มีช่ือเสียงเร่ืองอาหารทะเลท่ีสดใหม ่และสาเกท่ีผลิตจากข้าวคณุภาพ และน า้
ใสสะอาด มีลานสกีช่ือดังอย่าง กาล่ายูซาว่า ท่ีในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดหมายปลายทางของ
นกัท่องเท่ียวทัว่โลก สู่ ตลาดปลาเทระโดมาริ (Teradomari Fish Market) ซึ่งเรียกกนัอีกช่ือหนึ่ง
ว่า ตลาดปลาอาเมะโยโกะ นอกจากจะมีขายปลาสดใหมท่ี่จบัมาในวนันัน้แล้ว ยงัมีจ าหน่ายอาหาร
แสนอร่อยทัง้อาหารเซ็ตเมนซูาซิมิ อาหารทะเลยา่งเสียบไม้ โอเด้ง และอ่ืนๆ อีกมากมาย พวกอาหาร
แปรรูปอยา่งปลากระป๋อง และของแห้งก็ได้รับความนิยมไมแ่พ้กนั  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

น าท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้ายะฮิโกะ (Yahiko Shrine) ตัง้อยู่บริเวณเชิงเขายะฮิโกะ ศาลเจ้า
แห่งนีมี้ประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 2,400 ปี และมีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ.1916 นิยมขอพรด้าน
เสริมดวงชะตาความโชคดี และขอเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพ และเป็นจุดรวมของพลงัศกัดิ์สิทธ์ิ และยงั



 

 

เป็นสถานท่ีสกัการะเทพเจ้า Amano Kagoyama no Mikoto ผู้สอนชาวเอจิโกะ ให้ท ากสิกรรม ท า
ประมง และผลิตเกลือส าหรับประกอบอาหาร จุดเด่น ของศาลเจ้าอยู่ท่ีเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ 
เม่ือฤดใูบไม้ผลิมาถึง ซากรุะจ านวนมากจะเบง่บานล้อมรอบประตโูทริอิ ดรูาวกบัเป็นเส้นทางไปสู่
ดินแดนของเทพเจ้า ท่านสามารถหาซือ้เคร่ืองรางด้านความรักของศาลเจ้ามีท่ีว่ากันว่า มีความ
ศกัดิ์สิทธ์ิมากอีกด้วย น าท่านเดินทางสู่ สวนยาฮิโกะ (Yahiko Park) เป็นสวนสาธารรณะซึ่งเป็นท่ี
พกัผอ่นของชาวเมือง เป็นท่ีรู้จกัในฐานะจดุชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีสวยงาม ภายในสวนเตม็ไปด้วยต้นเม
เปิล้ จนได้รับการขนานนามว่าหุบเขาเมเป้ิล (Maple Valley) จดุเดน่อยู่ท่ีบริเวณสะพานคันทสึกิ 

(Kan-tsuki Bridge) ท่ีมีสีแดงทอดยาวข้างสระน า้ โดยจะมีต้นเมเปิล้โน้มก่ิงมาคลมุราวสะพาน ท า
ให้เป็นทิวทศัน์ท่ีงดงามเป็นอย่างยิ่ง จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงนุตตะริ เทอเรซ (Nuttari Terrace 

Shopping Street)  แหล่งช้อปปิง้บรรยากาศเรโทรในเมืองนีงะตะ เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆ และ
โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยคุผสมผสานกับสตรีทอาร์ตท่ีท าให้เดินเลน่
เพลินๆ หรือถ่ายรูปสวยๆ ได้หลายมมุ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Nikko Niigata หรือระดับเทียบเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 4 สะพานบนัได-หมู่บ้านปลาคาร์ฟนิชคิโิกอ-ินาขัน้บันได โฮะชโิทเกะโนะ ทานาดะ 
      อุโมงค์แห่งแสงคโิยสึ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชม สะพานบันได (Bandai Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่น า้ชินะโนะ และเป็นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของเมืองนีงะตะ มีความยาวถึง 306.9 เมตร และกว้าง 21.9 เมตร ประกอบด้วยเลน
ส าหรับรถยนต์สองเลน สร้างขึน้ครัง้แรกด้วยไม้ในสมยัเมจิเม่ือราวปี ค.ศ.1886 ปัจจบุนัมีอายเุกือบ 
90 ปี ถกูสร้างและบรูณะมาเร่ือยๆ จนถึงปัจจบุนั 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนิชิคิโกอิ (Nishikigoi No Sato) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 
ชัว่โมง เป็นหมู่บ้านเพาะและขยายพนัธ์ปลาคาร์ฟ ตัง้อยู่เมืองโอจิยะ จงัหวดันีงะตะ ท่ีน่ีมีปลาคาร์ฟ
หลากหลายสายพันธ์มากกว่า 100 สายพันธุ์  มีการส่งออกต่างประเทศกว่า 40 ประเทศ ภายใน
อาคารจะมีโซนส าหรับพูดถึงประวตัิความเป็นมาของปลาคาร์ฟแต่ละสายพนัธุ์ ถัดมาบริเวณสระ
ข้างในอาคาร เตม็ไปด้วยปลาคาร์ฟหลากหลายสีสนัก าลงัแหวกวา่ย รอให้อาหาร ปลาแตล่ะตวัส่วน
ใหญ่มีอายมุากกวา่ 30 ปี ด้านนอกจะถกูจดัเป็นสวนสไตล์ญ่ีปุ่ นมีปลาคาร์ฟหลากสีเล็กใหญ่ว่ายกนั
อยู่ทัว่บริเวณคนู า้ มมุนีจ้ดัเป็นมมุถ่ายรูปสวยๆ เรียกว่าสวยทัง้สวนและปลา แตถ้่าอยากได้รูปแบบ
ใกล้ชิดปลาคาร์ฟสามารถถ่ายรูปและสมัผสัเขาได้ท่ีสระภายในอาคาร เรียกได้วา่หาชมได้ยากมาก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเจแปนนีสเซ็ท 

น าท่านชม นาขัน้บันได โฮะชิโทเกะโนะทานาดะ (Hoshitoge No Tanada) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.20 ชั่วโมง  ตัง้อยู่ในเขตบริเวณมะสึได เมืองโทะคะมะจิ จังหวัดนีงะตะ ซึ่งเป็นจุด
ทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ และได้รับความนิยมซึง่เป็นท่ีรู้จกัทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถทอ่งเท่ียว และช่ืนชม
ความงามได้ทกุฤดกูาล น าท่านสู่ อุโมงค์คิโยนึ (Kiyotsu Gorge Tunnel) หรือ อุโมงค์แห่งแสง 



 

 

เป็นอโุมงค์เก่าแก่ท่ีเคยถกูปิดร้างเน่ืองจากเกิดหินถลม่เม่ือในอดีต ปัจจบุนักลายเป็นจดุแสดงผลงาน
ศลิปะระดบัโลก ภายใต้ผลงานช่ือ Tunnel of light ผลงานของชาวจีนช่ือ คณุ Ma Yansong ภายใน 

อโุมงค์แห่งนีบ้ริเวณทางเดินจะจดัแสงเป็นสีตา่งๆ ในแตล่ะจดุก็สามารถแวะชมวิวท่ีมองออกไปเห็น
แม่น า้คิโยสึ ไหลผ่านตดักบัชัน้หินตา่งๆ สวยงามจนได้การรับการพดูถึงว่าท่ีน่ีเป็นหบุเขาท่ีสวยท่ีสดุ 
1ใน 3 ของญ่ีปุ่ น งานศิลปะในอุโมงค์นีมี้ทัง้หมด 5 รูปแบบการน าเสนอ คือ 1.Expression of 
Colour, 2.Invisible 3.Bubble 4.Drop Light Cave และ 5.Periscope ตรงทางเข้าหน้าอุโมงค์จะมี
ร้านกาแฟ ขายของฝาก ชัน้บนเป็นออนเซ็นแช่เท้าฟรี อิสระให้ทา่นด่ืมด ่ากบังานศิลปะตามอธัยาศยั 

จนกระทัง้ได้เวลาอนัสมควร  
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที่ Hotel Yuzawa New otani  หรือระดับเทียบเทียบเท่า 



 

 

จากนัน้ใหท่้านได้ผ่อนคลายกบัการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แล้วจะท าให้ผิวพรรณ
สวยงาม และช่วยใหร้ะบบหมนุเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

  5   ไซตามะ-ศาลเจ้าไฮโดซัง-ถนนอวิาดาตาม-ิล่องเรือนากาโทโระไลน์คุดาริ 
 ช้อปป้ิงย่านชนิจกุู-สนามบนิฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคนัโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติด
โตเกียว มีเมืองชิชิบ ุท่ีโดดเดน่เร่ืองธรรมชาติอดุมสมบรูณ์ เมืองโอมิยะ และคาวาโกเอะ ท่ีเป็นแหลง่
รวมจดุช้อปปิง้ และสถานท่ีท่ีเท่ียวนา่สนใจหลายแหง่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 
เดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮโดซัง (Hodosan Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ท่ีมีประวตัิมายาวนานกว่า 2,000 ปี 
ตัง้อยูท่ี่ยา่นนากาโทโระ จงัหวดัไซตามะ ทา่มกลางธรรมชาตท่ีิสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่โอบล้อมอยู่รอบ
ด้าน จนได้รับรางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ในปี ค.ศ.2011 มีอาคารหลักทัง้หมด 3 



 

 

แหง่ด้วยกนัคือ Honden และ Heiden 2 หลงั ซึง่มีสถาปัตยกรรมแบบญ่ีปุ่ นโบราณ Gongen-zukuri 
ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวนิยมมาขอพรในเร่ืองความปลอดภัยเพ่ือรับการปกป้องจากเทพเจ้า เส่ียง
เซียมซี และซือ้เคร่ืองรางลวดลายสวยงามกลบัไปได้อีกด้วย 

น าท่าน ช้อปป้ิง ณ ถนนอิวาดาตามิ (Iwadatami Dori Shopping District) ถนนช้อปปิง้ในเมือง
นากาโทโระ เขตจิจิบ ุจงัหวดัไซตามะ ตัง้อยูร่ะหวา่งสถานีนากาโทโระ และทางไปโขดหินอิวาดาตามิ 
ซึ่งเป็นย่านการค้ายอดนิยม ถนนเรียงรายไปด้วยร้านขายของท่ีระลึกร้านอาหาร และอ่ืนๆ อีก
มากมาย มีร้านอาหารท่ีเน้นวตัถุดิบในท้องถ่ิน และร้านขายของท่ีระลึกมากมายท่ีขึน้ช่ือในท้องถ่ิน
ของไซตามะ อิสระตามอธัยาศยั 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  



 

 

น าท่าน ล่องเรือนากาโทโระไลน์คุดาริ (Nagatoro Line Kudari) เป็นกิจกรรมยอดนิยมของเมือง
นากาโทโระ การนั่งเรือไม้ดัง้เดิมแบบญ่ีปุ่ นล่องไปในแม่น า้อาราคาว่า (Arakawa River) ท่ีอยู่
ท่ามกลางหุบเขาสองข้างทาง ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติท่ีสวยงาม และได้เห็นโขดหินรูปทรง

ต่างๆท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติในบางช่วงของการล่องเรือจะมีกระแสน า้ท่ีค่อนข้างเช่ียว คนพายชาว
ญ่ีปุ่ นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการพายเรือผ่านล่องน า้ตา่งๆ ไปด้วยความช านาญ น าท่าน ล่องเรือ
ไม้นากาโทโระแบบคอร์ส B (ล่องตามกระแสน า้) ส าหรับคอร์สนีจ้ะเรียกว่าเส้นทางโรแมนติกโดย
ล่องจากโขดหินอิวาดาตามิ ไปถึงสะพานทาคาซาโกะ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ 20 นาที ในบางช่วงอาจมีน า้กระเซ็นขึน้มา แนะน าว่าอาจจะเตรียมเสือ้ผ้าไป
เปล่ียนหรือผ้าเช็ดตวัไปด้วย บนเรือมีเสือ้ชูชีพ ผ้ายางใสส าหรับกางกันน า้กระเซ็น และถูกควบคมุ
โดยฝีพายมืออาชีพ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัวิวสองข้างทางของวิวใบไม้สีเหลืองส้มแดงตดักับสีน า้
เงินของแมน่ า้ และโขดหินรูปร่างแปลกตาแตง่ดงามตามอธัยาศยั  
น าท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมิภาคคันโต 
(Kanto)  บนเกาะฮอนชู (Honshu)  ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo)  มีรถไฟสายยามาโนเตะ 
(Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของนกัทอ่งเท่ียวทัว่โลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  
น าท่านช้อปปิง้ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระ และเพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้สินค้ามากมาย
ทัง้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองเลน่เกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคณุผู้หญิงด้วย 
กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ผ้าแฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น  เคร่ืองส าอางย่ีห้อดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่า
จะเป็น Kose, Kanebo, SK II, Shisedo และอ่ืนๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!! จดุเช็คอินแหง่ใหม่ของ



 

 

ชาวโซเซ่ียลนั่นก็คือ แมวยักษ์ 2 มิติ ท่ีโผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 
ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงท่ีออกจากล าโพงคณุภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดบั 4K 
ถือเป็นเทคโนโลยีระดบัสูงท่ีให้ภาพเสมือนจริงปรากฏเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือ
กรุงโตเกียว นอกจากแมวยกัษ์แล้วท่านยงัสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆท่ีถกูครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติ 
ผา่นจอแอลอีดีนี ้ไมว่า่จะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี,้ น้องหมา Pompompurin, จานบนิ UFO แม้แต่
หุน่ยนต์เคร่ืองดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอธัยาศยั  

21.00 น. ได้เวลาพอสมควร น าทา่นเดินทางสูส่นามบินฮาเนดะ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

 6   สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิสุวรรณภูมิ 
00.05 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ (JL) เท่ียวบินท่ี JL33 (00.05-05.00) 

ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
05.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 



 

 

 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
19 -24 พฤศจิกายน 2565 เสาร์ - พฤหสับดี 59,999 59,999 14,900 
21 -26 พฤศจิกายน 2565 จนัทร์ - เสาร์ 62,999 62,999 14,900 

16-21 มกราคม 2566 จนัทร์ - เสาร์ 65,999 65,999 14,900 
22-27 มกราคม 2566 อาทิตย์ - ศกุร์ 65,999 65,999 14,900 
26-31 มกราคม 2566 พฤหสับดี - องัคาร 65,999 65,999 14,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

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 วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 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 
บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. น า้หนกักระเป๋า 2 ชิน้ (น า้หนักกระเป๋าชิน้ละ 23 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 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึง่พอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 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. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (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. ในแตล่ะเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดนิทาง  
ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร์ หรือ เล่ือนการ
เดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟล์ทบนิภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ลว่งหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดนิทางก่อน
จองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

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
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

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

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  



 

 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (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 หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

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

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
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 าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

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

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

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 ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  



 

 

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 อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 15 วนั 
 
 

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

 


