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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-โตเก ียว(สนามบินนาริตะ) 
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อ าคาร ผู้ โ ด ย ส าร ข าอ อ ก ร ะห ว่าง ปร ะเท ศชั Hน 4 ส น าม บิน สุว ร ร ณภูมิ

เคาน์เตอร์  สายการบินไทยแอร์ เอเช ียเอกซ์ (XJ) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวก 

10.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาร ิตะ เมืองโตเกียว ประเทศญีPป ุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอร์ เอ เช ีย
เอกซ์  (XJ) เที�ยวบินที� XJ606 (10.45-19.00) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั�วโมง 

(ไม่มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน แต่มีจําหน่าย ลูกค้าทุกท่านสามารถสั�งซื.ออาหาร-

เครื�องดื�ม บนเครื�องได้ตามอัธยาศัย)  

***สําคัญมาก!! ประเทศญี�ปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื.อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้า

ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ*** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาร ิตะ เมืองโตเกียว ประเทศญีPป ุ่ น (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั�วโมง)  เมืองหลวงโ ต เ กีย ว  (Tokyo) ที�เป็นจุดศูนย์กลางของประเทศญี�ปุ่น และมีระบบการ
คมนาคมที�ดีที�สุดแห่งหนึ�งของโลก มีสีสันความเจริญ นวัตกรรมความลํ /าสมัยที�โดนเด่น 

 หลังจากนั /นนําทุกท่านเข้าสู่ที�พัก 
พักทีP Hotel International Yurakujo หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 2 วัดอาซากุสะ-พ ิธ ีชงชาญีPปุ่ น-โกเท็มบะ แฟคทอรีP  เอ้าท์เลท 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านไหว้ขอพรสิ�งศักดิ1สิทธิ1 วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสัญลักษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ที�
เขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วัดนี /เป็นวัดพุทธที�นับถือ เจ้าแ ม่
กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวัดที�เก่าแก่ที�สุดในโตเกียวเลย  

ทีเดียว มีประวัติความเป็นมาว่า เมื�อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พี�น้องชาวประมง พบองค์เจ้าแม่กวนอิม 
ขนาดเล็กที� แม่นํ Hาซ ูมิดะ (Sumida) และได้นํากลับเข้าหมู่บ้าน และหัวหน้าหมู่บ้านจึงประดิษฐาน
องค์เจ้าแม่กวนอิมไว้ที�บ้านเพื�อเก็บรักษา  และเปิดให้ชาวบ้านมากราบไหว้  

 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารดังประจําถิ�นหม้อไฟโฮโต) 

จากนั /นนําท่านสัมผัสวัฒนธรรมดั /งเดิมของญี�ปุ่น นั /นคือ การเร ียนพ ิธ ีชงชาหร ือทีPเร ียกว่าซ ะโด  
(Sadou) หร ือ  ชะโด  (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญี�ปุ่นที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
พิธีกรรมที�ทรงคุณค่า หยั�งรากลึกลงในศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี�ปุ่นมาตั /งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันพิธีชงชาเป็นพิธีที�เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดําเนินชีวิต หัวใจสําคัญของพิธีชง 
ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื�มชาเท่านั /น แต่อยู่ที�สุนทรียภาพในการลิ /มรสทั /งรูป รส กลิ�น เสียง และ 
จิตใจลองมาทําความรู้ จักกับพิธีชงชาให้มากขึ /นรับรองได้เลยว่าหากท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชง
ชา ก็จะต้องหลงใหลกับวัฒนธรรมอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจผู้คนทั�วโลกอย่าง
แน่นอน จากนั /นให้ท่านได้อิสระเลือกซื /อสินค้าเป็นที�ระลึกตามอัธยาศัย 
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เดินทางสู่ โกเท็มบะ แฟคทอร ีP  เอ้าท์เลท (Gotemba Outlet) ให้ท่านได้ช้อปปิ /งอย่างจุใจกับสินค้า
แบรนด์เนมที�แหล่งรวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญี�ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย        

 
เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม เมนูพ ิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  
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พ ักทีP Hotel Yukari no mori หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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     3 ฟูจิเท ็น-หมู่บ้านนํ Hาใส-Sagamiko เทศกาลประดับไฟ 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาทุกท่านไปสนุกสนานกับกิจกรรมที� ฟูจิเท็น  สกีร ีสอร์ ท  (fujiten ski resort) เป็นลานสกีขนาด
ใหญ่ตั /งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขา
ไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น  มีสิ�งอํานวยความสะดวกและกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่น
สกีมากมาย เป็นลานสกีที�มีชื�อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที�สวยงาม สามารถสนุกกับลาน
หิมะขาวโพลน ที�ตกในช่วงปีใหม่ ได้สัมผัสความ ตื�นเต้นกับการลื�นไถลด้วย สกี เลือกสนุกกับสโนว์
บอร์ด หรือเพลิดเพลินกับการนั�งเลื�อนหิมะและดื�มดํ�ากับทัศนียภาพที�ถูกปกคลุมด้วยหิมะที� ดูแล้ว
สะอาดตาอย่างยิ�ง  
และในวันที�ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สัญลักษณ์หนึ�งของประเทศ
ญี�ปุ่น ที�มีชื�อเสียงเป็นที�รู้ จักไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และ
ยังถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวต่างชาติที�มาเยือนญี�ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล (ราคาทัวร์ไม่รวม

ค่าเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นกิจกรรมต่าง )ๆ 

 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างบนหินภูเขาไฟ) 
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เดินทางสู่ หมู่บ้านโอช ิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หร ือหมู่บ้านนํ Hาใส  ซึ�งเป็นหมู่บ้าน
เล็กๆ ที�ตั /งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากุจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ จุดเด่นคือนํ /าในลําธาร และ
สระของหมู่บ้านใสมาก และสะอาดอีกด้วย และยังเป็นที�กล่าวขานว่า บ่อนํ /าในหมู่บ้านนี /เป็นแหล่ง 
นํ /าสะอาดอันศักดิ1สิทธิ1จากภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย เนื�องจากนํ /าในหมู่บ้านเกิดจากการละลายของหิมะ
บนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที�มีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ ในหมู่บ้านยังมี
สินค้าวางจําหน่าย โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ�นที�คนในหมู่บ้านผลิตขึ /นมาเอง 

จากนั /นนําท่านชม Sagamiko illumination เทศกาลประดับไฟ หรือที�เรียกว่า Illumination ตาม
สถานที�ต่างๆ ซึ�งญี�ปุ่นก็เป็นหนึ�งในประเทศที�มีการจัดงานประดับไฟอยู่หลายที�ทั�วประเทศ  
เปลี�ยนบรรยากาศช่วงสิ /นปี และ ต้นปีให้เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับ เป็นอีกหนึ�งในงานเทศกาล
ชมไฟประดับจะถูกประดับประดาไปด้วยหลอดไฟหลากหลายสีสันจํานวนหลายล้านดวง แสงไฟ
ส่องประกายไปด้วยความสวยงาม 
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เย็น อิสระร ับประทานอาหารเย็น  

พ ักทีP Hotel Sunshine City Prince หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 ***อ ิสระท่องเทีPยวเต็มวัน*** 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***อิสระท่องเทีPยวเต ็มวัน*** ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนําการเดินทางให้ท่าน 
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากไกด์ เพื�อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ /งใน
ย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ /งชื�อดัง 
พักทีP Hotel Sunshine City Prince หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-นํ Hาตกเคกอน-สะพานชินเคียว-ทะเลสาบชูเซนจิ-โอไดบะ- 
                สนามบินนาริตะ 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนั /นเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) มีชื�อเสียงโด่งดังในเรื�องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที�
ได้รับการขึ /นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นําท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) เป็น
วัดเก่าแก่ที�เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้ มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ญี�ปุ่นเพราะเป็นสถานที�
สุดท้ายที�ท่าน โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศัยอยู่ถูกสร้างขึ /นเพื�ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง ใน
ตอนแรกนั /นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี /ถูกใช้เป็นสถานที�สําหรับฝั�งศพ ต่อมาจึงก็มีการสร้างอาคารและ
ขยายศาลเจ้าเพิ�มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างที�เห็นในปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจ้านั /นมีการ
ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสร้างอยู่บนเขาซึ�งเคยเป็นป่าทึบจึงทําให้มีบรรยากาศที�ผ่อนคลาย รอบ
ข้างเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก หนึ�งในนั /นจะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิด
ปาก ซึ�งมีชื�อเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี /ยังมีการนําทองมาตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงาม แต่เน้น
ความเรียบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดั /งเดิม 
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เดินทางไปชมความงามของ นํ Hาต ก เ คก อ น  Kegon Waterfall นํ /าตกที�ใหญ่และยาวที�สุดของ
ประเทศญี�ปุ่น ผ่าน จุดชมวิว (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าลิฟท์ประมาณ ccd เยน) ที�ท่านสามารถดื�มดํ�ากับ
ภาพของนํ /าตกแห่งนี /ได้อย่างงดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายนํ /าที�เย็นชื�นฉํ�า อิสระให้ท่านได้เลือกหา
มุมเก็บภาพความงามที�ประทับใจตามอัธยาศัย หรือจะเลือกชมและซื /อสินค้าพื /นเมืองที�ขึ /นชื�อในเขต
นี /ได้ตามอัธยาศัย 
นําท่านชม ส ะพ าน ชิน เ คียว (Shinkyo Bridge) หรือที�หลายๆคนจะรู้ จักกันในชื�อว่า “สะพาน
ศักดิ1สิทธิ1” ตั /งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ภายในเมืองนิกโก้(Nikko)นั�นเอง สิ�งที�ทํา
ให้ไม่มาที�สะพานแห่งนี /แล้วถือว่าพลาดๆมากๆก็เพราะสะพานชินเคียวนั /นได้รับการจัดอันดับให้ติด 
g ใน h ของสะพานที�สวยที�สุดของประเทศญี�ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ที�อิวา
คูนิ  กับสะพานซารุฮาชิ(Saruhashi) ที�ยามานาชิ,โอสึกิ เลยนะคะ ถึงกับได้รับการยอมรับ
ระดับประเทศขนาดนี /คิดดูว่าต้องสวยไม่ธรรมดาแน่นอนเลย 

 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู (Bufet Shabu)  

นําท่านชม ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบนํ /าจืดในอุทยานแห่งชาตินิกโก้ ตั /งอยู่
บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต จังหวัดโทจิงิ เกิดขึ /นเมื�อราว 20,000 ปีที�แล้ว เมื�อภูเขาไฟนันไตเกิดการ
ปะทุและไหลลงไปปิดทางแม่นํ /า นอกจากนี /ยังเป็นทะเลสาบที�อยู่สูงที�สุดในญี�ปุ่นจากระดับนํ /าทะเล 
โดยมีความสูงกว่า 1,269 เมตรเหนือระดับนํ /าทะเล และเป็นทะเลสาบที�มีความลึกเป็นอันดับ 7 ใน
ญี�ปุ่น โดยส่วนที�ลึกที�สุดมีความลึกกว่า 163 เมตร ทะเลสาบชูเซนจิถูกค้นพบในปี พ.ศ.1325 
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ท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะที�สร้างขึ /นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ /ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ 
ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื�อเสียงและเป็นที�นิยมในช่วงหลังของปี gqqd นอกจากมี
สถาปัตยกรรมที�สวยงามตั /งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์
ของพื /นที�สีเขียว 
นําท่านสู่ ไดเวอร์ซ ิต ี H โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ�ง ที�อยู่บน
เกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี /ก็คือ หุ่นยนต์กันดั /ม ขนาดเท่าของจริง ซึ�งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณ
ห้าง ก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดั /ม อย่างเช่น กันดั /มคาเฟ่ (Gundam Cafe) และถ้าอยากเข้าไปดู
นิทรรศกาลกันดั /ม ก็ต้องไปที� กันดั /มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ�งอยู่ในบริเวณห้าง ไดเวอร์ซิตี / 

17.05 น. ได้เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาร ิตะ  
20.15 น. จากนั /นนําท่านออกเดินทางจากเมืองโตเกียว(สนามบินนาริตะ) กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

ไทยแอร์ เอเช ียเอกซ์ (XJ) เที�ยวบินที� XJ607 (20.15-01.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 

7.20 ชั�วโมง ไม่มีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

 6 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
01.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
                                                            ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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กําหนดการเด ินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด ็ก พ ักเด ีPยว 
อาทิตย์-ศุกร์ 8-13 มกราคม 2566 39,999 39,999 15,000 

อังคาร-อาทิตย ์ 10-15 มกราคม 2566 41,999 41,999 15,000 

ศุกร์-พุธ 13-18 มกราคม 2566 41,999 41,999 15,000 

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

พุธ-จันทร์ 18-23 มกราคม 2566 42,999 42,999 15,000 

ศุกร์-พุธ 20-25 มกราคม 2566 42,999 42,999 15,000 

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

พุธ-จันทร์ 25-30 มกราคม 2566 44,999 44,999 15,000 

พฤหัสบดี-อังคาร 26-31 มกราคม 2566 44,999 44,999 15,000 

ศุกร์-พุธ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 44,999 44,999 15,000 

 
โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีPยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์   

สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงืPอนไขแ นบท้ายโดยละเอียด เพ ืPอประโยชน์สูงสุดแก่ต ัวท่านเอง หากท่าน
ได้ชําระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื�อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขได้ 

รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี�ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื�องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั /งนี /จะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

** ทางผู้เด ินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ  อันเนืPองมาจากได้ร ับทราบเงืPอนไขก่อนการเด ินทางแล้ว ** 

 เนื�องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที�ทําให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี�ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
สํารองเวลาในการจองตัwวเครื�องบินไว้อย่างตํ�า x-c ชั�วโมง ทั /งนี /เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /นในส่วนของตัwวเครื�องบินที�ไม่เกี�ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ 

**ราคานี /เป็นราคาทัวร์ตั /งแต่ gd ท่านขึ /นไป รับไม่เกิน 30 ท่าน** 
**สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ /นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
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อัตรานี Hรวม 

1. ค่าตัwวเครื�องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารที�ระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที�ทุกแห่งที�ระบุตามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที�แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื�นๆ 
เป็นไปตามเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

7. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื�อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

8. นํ /าดื�มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
อัตรานี Hไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที�ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่นสําหรับชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่น 
3. ค่าภาษีนํ /ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ /นก่อนวันเดินทาง 
4. ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ในกรณีที�ต้องการใบกํากับภาษี  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่า

ซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ /าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั /นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขับรถในญี�ปุ่น 1,500 บาท / ท่าน  
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ /นอยู่กับความพึ�งพอใจของท่าน 

การจองและการช ําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 25,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจองภายใน ~ วัน โดยโอนเข้า

บัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั /น  
2. ส่วนที�เหลือชําระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที�เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื�องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที�พักและตัwวเครื�องบิน มิฉะนั /น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

1) หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งให้ลูกค้าท่านอื�นที�รออยู่ 
2) หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื�อนไข 
3) เมื�อท่านชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั /งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ทั /งหมดนี /แล้ว 
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3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างตํ�า ~ หน้า เพื�อทําการสํารองที�นั�งภายใน ~ วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านที�ต้องการออกตัwวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั /ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ1ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /น 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั /งหมด 

 
เงืPอนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั /งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้ เดินทางขั /นตํ�าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี /กําหนดให้มีผู้
เดินทาง ข ั Hนต ํPา wx ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที�กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการเพิ�มค่าทัวร์ หรือ 
เลื�อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั /งสิ /น ดังนั /น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั /ง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื�องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั /น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ทําให้กรุ๊ ปมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมขึ /น หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั /น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ไม่อนุญาตให้เลื�อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั /งสิ /น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การชําระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจํานวนตามที�ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี�ยนแปลงจํานวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง
เปลี�ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที�ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที�สุดเท่าจํานวนเงินมัดจํา ทั /งนี /ทั /งนั /นให้เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯ 

 
เงืPอนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบร ิการ  

1. ยกเลิกการเด ินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /นจริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการ เด ินทาง 30 วัน  คืนเงิน  100% ข องค่าทัวร์ ทีP จ่ายมาแ ล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ /นจริง เช่น ค่ามัดจําตัwวเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
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3. ยกเลิกก่อนการ เด ินทาง 15–29 วัน  คืนเงิน  50% ข องค่าทัวร์ ทีP จ่ายมาแ ล้ว  และหักค่าใช้จ่ายที�

เกิดขึ /นจริง เช่น ค่ามัดจําตัwวเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ1ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที�ชําระแล้วทั /งหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ1ไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั /งสิ /น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย ~g 
วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ1ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /นจริง ทั /งหมดทั /งนี /ขึ /นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ1ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ /นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั /งแรก ตามจํานวนครั /งที�
เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั /งสิ /น 

หมายเหตุสําคัญเพ ิPมเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการเปลี�ยนแปลงรายท่องเที�ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั /งนี /ทางบริษัทจะคํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสําคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ1การเก็บค่านํ /ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ /นก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องมาจากสาเหตุต่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ1ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั /งใน
กรณีที�ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํ /าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง หรือ เนื�องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  
7. ในกรณีที�พาสสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราปั/มใดๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน

แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
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ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ1ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื�องจากทางบริษัทได้มีการชําระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั /งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีที�ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื /อ ซึ�ง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ1ไม่คืนเงินในการบริการนั /นๆ เนื�องจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที�ตั /งครรภ์, เด็กอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที�
นั�งวิลแชร์ หรือบุคคลที�ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื�อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื�องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

12. ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที�มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ1ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั /งสิ /นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั /น 

ตั{วเครืPองบ ินและทีPน ัPงบนเครืPอง 

1. ตัwวเครื�องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากต้องการเลื�อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัwวเครื�องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ1การเรียกเก็บค่ามัดจําตัwวเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตัwวเครื�องบินไปแล้ว (กรณีตัwว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที�ได้จะขึ /นอยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ1ในการเก็บเงินเพิ�มเติมในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ /ามันเพิ�มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที�นั�งบนเครื�องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ�งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที�นั�งตามที�ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที�จะออกตัwวบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัwวเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื�อขอคํายืนยันว่าทวัร์
นั /นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั /นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ /น  

7. ที�นั�ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ /นกับข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านที�ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตัwวท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวท่านเอง 
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9. นํ /าหนักกระเป๋าสัมภาระที�โหลดหรือถือขึ /นเครื�องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ /าหนักเกินกว่า

กําหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั /นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง

น้อย � วันก่อนเดินทาง มิฉะนั /นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมทีPพ ัก 

1. รายการนี /เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั /ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ ปที�เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั /งนี /ขึ /นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ /นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั /น  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ h ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ h เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ1ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก ~ ห้อง คือ g ห้องพักคู่ และ g ห้องพักเดี�ยว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึ /นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ /นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครั /งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ1ในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั /งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

สําหรับผู้เดินทางทีPถ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญี�ปุ่น อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด gc วัน 
 

** เมืPอท่านช ําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงืPอนไขข้อตกลงทั Hงหมดนี H ** 
 

 


