
 

 

 



 

 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-โตเกียว(สนามบนินาริตะ) 
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอกซ์ (XJ) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอ านวยความสะดวก 

10.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย
เอกซ์ (XJ) เท่ียวบินท่ี XJ606 (10.45-19.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชัว่โมง 
(ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน แต่มีจ าหน่าย ลูกค้าทุกท่านสามารถสัง่ซ้ืออาหาร-
เคร่ืองดืม่ บนเคร่ืองไดต้ามอธัยาศยั)  
***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั*** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศญ่ีปุ่ น  และมีระบบการ
คมนาคมท่ีดีท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก มีสีสนัความเจริญ นวตักรรมความล า้สมยัท่ีโดนเดน่ 

 หลงัจากนัน้น าทกุทา่นเข้าสูท่ี่พกั 



 

 

พักที่ Hotel International Yurakujo หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 2 วัดอาซากุสะ-พธีิชงชาญ่ีปุ่น-โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นไหว้ขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสญัลกัษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ท่ี
เขียนเป็นตวัอกัษรคนัจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วดันีเ้ป็นวดัพทุธท่ีนบัถือ เจ้าแม่
กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโตเกียวเลย  

ทีเดียว มีประวตัคิวามเป็นมาวา่ เม่ือปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พ่ีน้องชาวประมง พบองค์เจ้าแมก่วนอิม 
ขนาดเล็กท่ี แม่น า้ซูมิดะ (Sumida) และได้น ากลบัเข้าหมู่บ้าน และหวัหน้าหมู่บ้านจึงประดิษฐาน
องค์เจ้าแมก่วนอิมไว้ท่ีบ้านเพ่ือเก็บรักษา  และเปิดให้ชาวบ้านมากราบไหว้  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารดงัประจ าถ่ินหม้อไฟโฮโต) 

จากนัน้น าท่านสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
พิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยัง่รากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายแตแ่ฝงไปด้วยปรัชญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญัของพิธีชง 
ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ท่ีสุนทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ  
จิตใจลองมาท าความรู้จกักบัพิธีชงชาให้มากขึน้รับรองได้เลยวา่หากทา่นได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชง



 

 

ชา ก็จะต้องหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แตเ่ต็มไปด้วยเสน่ห์อนัน่าดงึดดูใจผู้คนทัว่โลกอยา่ง
แนน่อน จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
 

เดนิทางสู ่โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลท (Gotemba Outlet) ให้ทา่นได้ช้อปปิง้อยา่งจใุจกบัสินค้า
แบรนด์เนมท่ีแหลง่รวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย        



 

 

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  



 

 

พักที่ Hotel Yukari no mori หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

     3 ฟูจเิทน็-หมู่บ้านน า้ใส-Sagamiko เทศกาลประดับไฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาทุกท่านไปสนุกสนานกับกิจกรรมท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท (fujiten ski resort) เป็นลานสกีขนาด
ใหญ่ตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขา
ไฟฟูจิ และสมัผสักบัความหนาวเย็น  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่น
สกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม สามารถสนุกกับลาน
หิมะขาวโพลน ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ได้สมัผสัความ ต่ืนเต้นกบัการล่ืนไถลด้วย สกี เลือกสนกุกบัสโนว์
บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนัง่เล่ือนหิมะและด่ืมด ่ากับทศันียภาพท่ีถูกปกคลุมด้วยหิมะท่ีดูแล้ว
สะอาดตาอยา่งยิ่ง  
และในวนัท่ีท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกบัวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สญัลกัษณ์หนึ่งของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาตไิด้มอบมาให้อย่างลงตวั และ
ยงัถือวา่เป็นจดุมุง่หมายของนกัท่องเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาเยือนญ่ีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล (ราคาทวัร์ไม่รวม

ค่าเช่าอปุกรณ์และชดุส าหรับเล่นกิจกรรมต่างๆ) 
 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างบนหินภูเขาไฟ) 
เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน า้ใส ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจุิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ จดุเดน่คือน า้ในล าธาร และ
สระของหมูบ้่านใสมาก และสะอาดอีกด้วย และยงัเป็นท่ีกลา่วขานวา่ บอ่น า้ในหมูบ้่านนีเ้ป็นแหลง่ 
น า้สะอาดอนัศกัดิ์สิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย เน่ืองจากน า้ในหมู่บ้านเกิดจากการละลายของหิมะ
บนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ ในหมู่บ้านยังมี

สินค้าวางจ าหนา่ย โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีคนในหมูบ้่านผลิตขึน้มาเอง 
จากนัน้น าท่านชม Sagamiko illumination เทศกาลประดับไฟ หรือท่ีเรียกว่า Illumination ตาม
สถานท่ีตา่งๆ ซึง่ญ่ีปุ่ นก็เป็นหนึง่ในประเทศท่ีมีการจดังานประดบัไฟอยูห่ลายท่ีทัว่ประเทศ  
เปล่ียนบรรยากาศช่วงสิน้ปี และ ต้นปีให้เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยบั เป็นอีกหนึ่งในงานเทศกาล
ชมไฟประดบัจะถูกประดบัประดาไปด้วยหลอดไฟหลากหลายสีสันจ านวนหลายล้านดวง แสงไฟ
สอ่งประกายไปด้วยความสวยงาม 



 

 

 
เยน็ อิสระรับประทานอาหารเยน็  

พักที่ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
 



 

 

 

 4 ***อสิระท่องเที่ยวเตม็วัน*** 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***อิสระท่องเที่ยวเตม็วัน*** ไมมี่รถบสัให้บริการ แตมี่ไกด์แนะน าการเดนิทางให้ทา่น 
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิง้ใน
ยา่นการค้าอนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูย์รวมวยัรุ่นแหลง่ช้อบปิง้ช่ือดงั 
พักที่ Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น า้ตกเคกอน-สะพานชนิเคียว-ทะเลสาบชูเซนจ-ิโอไดบะ- 
                สนามบนินาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้เดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) มีช่ือเสียงโดง่ดงัในเร่ืองความสวยงามของวดัและศาลเจ้าต่างๆท่ี
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าทา่นสู ่ศาลเจ้าโทโชก ุ(Toshogu Shrine) เป็น
วดัเก่าแก่ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองนิกโก้ มีความส าคญักับประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ นเพราะเป็นสถานท่ี
สุดท้ายท่ีท่าน โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศยัอยู่ถูกสร้างขึน้เพ่ืออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง ใน
ตอนแรกนัน้บริเวณศาลเจ้าแห่งนีถู้กใช้เป็นสถานท่ีส าหรับฝ่ังศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและ
ขยายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจ้านัน้มีการ
ตกแตง่ไว้อย่างสวยงาม และสร้างอยู่บนเขาซึง่เคยเป็นป่าทึบจึงท าให้มีบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย รอบ
ข้างเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก หนึ่งในนัน้จะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิด
ปาก ซึง่มีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก นอกจากนีย้งัมีการน าทองมาตกแตง่อาคารได้อยา่งสวยงาม แตเ่น้น
ความเรียบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ 



 

 

 
เดินทางไปชมความงามของ น า้ตกเคกอน Kegon Waterfall น า้ตกท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่าน จุดชมวิว (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ 550 เยน) ท่ีท่านสามารถด่ืมด ่ากับ
ภาพของน า้ตกแหง่นีไ้ด้อยา่งงดงามมาก พร้อมสมัผสักบัสายน า้ท่ีเย็นช่ืนฉ ่า อิสระให้ทา่นได้เลือกหา
มมุเก็บภาพความงามท่ีประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะเลือกชมและซือ้สินค้าพืน้เมืองท่ีขึน้ช่ือในเขต
นีไ้ด้ตามอธัยาศยั 
น าท่านชม สะพานชินเคียว(Shinkyo Bridge) หรือท่ีหลายๆคนจะรู้จักกันในช่ือว่า “สะพาน
ศกัดิ์สิทธ์ิ” ตัง้อยู่บริเวณประตทูางเข้าศาลเจ้าและวดันิกโก้ ภายในเมืองนิกโก้(Nikko)นัน่เอง สิ่งท่ีท า
ให้ไม่มาท่ีสะพานแห่งนีแ้ล้วถือว่าพลาดๆมากๆก็เพราะสะพานชินเคียวนัน้ได้รับการจดัอนัดบัให้ติด 
1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ นร่วมกบัสะพานคนิไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ท่ีอิวา
คูนิ  กับสะพานซารุฮาชิ (Saruhashi) ท่ียามานาชิ ,โอสึ กิเลยนะคะ ถึงกับได้รับการยอมรับ
ระดบัประเทศขนาดนีค้ดิดวูา่ต้องสวยไมธ่รรมดาแนน่อนเลย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู (Bufet Shabu)  

น าทา่นชม ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบน า้จืดในอทุยานแหง่ชาตนิิกโก้ ตัง้อยู่
บริเวณฐานภูเขาไฟนนัไต จงัหวดัโทจิงิ เกิดขึน้เม่ือราว 20,000 ปีท่ีแล้ว เม่ือภูเขาไฟนนัไตเกิดการ
ปะทแุละไหลลงไปปิดทางแม่น า้ นอกจากนีย้งัเป็นทะเลสาบท่ีอยู่สงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ นจากระดบัน า้ทะเล 
โดยมีความสูงกว่า 1,269 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล และเป็นทะเลสาบท่ีมีความลึกเป็นอนัดบั 7 ใน
ญ่ีปุ่ น โดยสว่นท่ีลกึท่ีสดุมีความลกึกวา่ 163 เมตร ทะเลสาบชเูซนจิถกูค้นพบในปี พ.ศ.1325 



 

 

 
 
 
ท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะท่ีสร้างขึน้ไว้เป็นแหล่งช้อปปิง้ และแหล่งบนัเทิงต่างๆ 
ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตัง้อยู่มากมายแล้ว แตก็่ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิว้ด้วยความอดุมสมบรูณ์
ของพืน้ท่ีสีเขียว 
น าท่านสู่ ไดเวอร์ซิตี ้โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดงัอีกห้างหนึ่ง ท่ีอยู่บน

เกาะโอไดบะ จดุเดน่ของห้างนีก็้คือ หุน่ยนต์กนัดัม้ ขนาดเทา่ของจริง ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณ
ห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดู
นิทรรศกาลกนัดัม้ ก็ต้องไปท่ี กนัดัม้ฟรอนท์ (Gundam Front) ซึง่อยูใ่นบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิตี ้

17.05 น. ได้เวลาอนัสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ  
20.15 น. จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางจากเมืองโตเกียว(สนามบนินาริตะ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 

ไทยแอร์เอเชียเอกซ์ (XJ) เท่ียวบนิท่ี XJ607 (20.15-01.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
7.20 ชัว่โมง ไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 6 กรุงเทพ(สุวรรณภมูิ) 



 

 

01.35 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
                                                             
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
อาทิตย์-ศกุร์ 8-13 มกราคม 2566 39,999 39,999 15,000 

องัคาร-อาทิตย์ 10-15 มกราคม 2566 41,999 41,999 15,000 

ศกุร์-พธุ 13-18 มกราคม 2566 41,999 41,999 15,000 

อาทิตย์-ศกุร์ 15-20 มกราคม 2566 41,999 41,999 15,000 

พธุ-จนัทร์ 18-23 มกราคม 2566 42,999 42,999 15,000 

ศกุร์-พธุ 20-25 มกราคม 2566 42,999 42,999 15,000 

อาทิตย์-ศกุร์ 22-27 มกราคม 2566 43,999 43,999 15,000 

พธุ-จนัทร์ 25-30 มกราคม 2566 44,999 44,999 15,000 

พฤหสับดี-องัคาร 26-31 มกราคม 2566 44,999 44,999 15,000 

ศกุร์-พธุ 27 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ์ 2566 44,999 44,999 15,000 

 

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 วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 



 

 

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 30 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  
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 25,000 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. 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 ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ 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 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 อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 15 วนั 
 

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

 


