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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ-สนามบินฮาเนดะ-อ ิบารากิ 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั )น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแ อร์ไลน์ (JL) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี8ป ุ่ น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
(JL) เที�ยวบินที� JL32 (09:55-17:30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.21 ชั�วโมง บริการ

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี8ป ุ่ น (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั�วโมง)  นําท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบาร ากิ (Ibaraki) ตั (งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู 
ประเทศญี�ปุ่น อิบารากิซึ�งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที�ท่องเที�ยวอันสวยงามมากมาย 
โดยเฉพาะเทศกาลที� เกี�ยวกับดอกไม้ ที�มีให้ชมตลอดทั (งปี นอกจากนี (ยังเป็นเจังหวัดที� มีการ
ผลิตนัตโตะ หรือ ถั�วเน่าญี�ปุ่น มากที�สุดในญี�ปุ่นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.9: ชั�วโมง) 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Manpuku Galbi Shinjuku เมนูบุฟเฟ่ต์ยากินิกุ 
พักที8 Hotel Nikko Tsukuba หร ือระดับเทียบเทียบเท่า 
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 2 ฟุก ุช ิมะ-หมู่บ้านโออ ุจ ิ จ ูคุ-สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น-หน้าผาล้านปีโทโนะเฮทสึร ิ 
            เมืองไอสุ-ปราสาทสึร ุกะ 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟ ุกุช ิมะ (Fukushima) ใช้เวลาเดินทาง . ชั�วโมง เป็นจังหวัดในภูมิภาคโท
โฮคุ เป็นเมืองที�มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารทะเลสด ผลไม้อร่อย สถานที�ท่องเที�ยวสวยงาม เป็น

อีกหนึ�งจุดหมายปลายทางที�นักท่องเที�ยวไม่ควรพลาด 
กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โซบะต้นหอม 
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นําท่านเดินเล่น หมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchi Juku) บ้านโบราณที�ในยุคเอโดะถูกสร้างเมื�อหลายร้อยปี
ก่อน เป็นบ้านชาวนาญี�ปุ่นโบราณที�มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั�งประมาณ 9:-A: 

หลัง หมู่บ้านโออุจิจูคุ ได้รับการขึ (นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ�งปลูกสร้างอันทรงคุณค่า 
เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซ ็น เป็นเมืองตากอากาศออนเซ็นเล็กๆ ที�มีชื�อเสียงของจังหวัดฟูกุ
ชิมะ อิสระบริเวณสถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ ็น (Yunokami Onsen Statio) โดยเป็นสถานีรถไฟ
เพียงแห่งเดียวของญี�ปุ่นที�มีอาคารสถานีทําจากหลังคาแบบญี�ปุ่นโบราณ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ
แช่เท้าผ่อนคลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซ็นเท้า แล้วนําท่านชม หน้าผาล้านปี  โทโนะเฮทสึร ิ 
(Tonohetsuri) เป็นความสวยงามที�ธรรมชาติสร้างขึ (น โดยหน้าผาริมแม่นํ (าโอคาวะนี ( ถูกกัดเซาะโดย
นํ (าที�ไหลผ่าน กว่าจะสึกกร่อนเป็นเวลานานเป็นล้านปี จนกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที�สวยงาม ด้วย
รูปร่างหน้าตาของหน้าผาชันๆ ที�ดูคล้ายกับเจดีย์ จึงเป็นที�มาของชื�อโทโนะเฮทสึริ หรือหน้าผารูป
เจดีย์ 



KJP110615-JL TOKYO-FUKUSHIMA 6D4N 

จากนั (นนําท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ (Aizu) เป็นเมืองที�เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร ยังมีมนต์เสน่ห์
เรื�องของออนเซ็นอีกด้วย นําท่านชม(ด้านนอก) ปราสาทสึร ุกะ (Tsuruga Castle) หร ือปร าสาท
นกกระเร ียน เอกลักษณ์ดั (งเดิมของญี�ปุ่นเพียงหนึ�งเดียว ปราสาทหลังคาสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์
แห่งเมืองไอสุวาคามัทซึ เดิมชื�อว่า ปราสาทคุโระคะวะ (Kurikawa Castle) สร้างขึ (นปี ค.ศ.7PQ9 โดย
ตระกูลอะชินะ อนุสรณ์สถานที�ยังทิ (งร่องรอยของเหล่านักรบซามูไรกลุ่มสุดท้ายในญี�ปุ่นที�ได้เลือก

ปลิดชีพตัวเอง ณ สถานที�นี (  
เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที8 Hotel Listel Inawashiro หร ือ Active Resort Urabandai  หร ือระดับเทียบเทียบเท่า 
จากนั1นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่นํ1าแร่แล้วจะทําให้ผิวพรรณ

สวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ1น 
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 3 วัดเอ ็นโซจิ-นีงะตะ-ตลาดปลาเทระโดมาริ-ศาลเจ้ายะฮโิกะ-สาวนยาฮิโกะ 
        ถนนช้อปปิ) งนุตะ-เทอเรซ  

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านออกเดินทางสู่ วัด เอ็นโซจิ (Enzoji Temple) ใช้เวลาเดินทางประมาณ :.:; ชั�วโมง วัด
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองยานาอิสุ ต้นกําเนิดของวัดแดงอากะเบโกะ ย้อนไปเมื�อ 7,S:: ปี ก่อนเกิด
แผ่นดินไหวจนอุโบสถเสียหาย จําเป็นต้องทําการซ่อมแซม แต่การขนย้ายเสาเพื�อการซ่อมแซมนั (น
เป็นไปอย่างยากลําบาก แต่แล้วอยู่ก็มีวัวสีขนแดงปรากฏตัวขึ (น จึงนํามาช่วยขนย้ายเสา และวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ ทําให้การซ่อมแซมนั (นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงได้มีการสร้างรูปปั(นวัวขึ (นมาด้านหน้า
พระอุโบสถ อีกทั (งภายในอุโบสถยังเป็นที�ประดิษฐานพระอักโษภยพุทธะองค์ใหญ่ ผู้คนเดินทางมา
สักการะอย่างเนืองแน่น ด้วยศรัทธาที�เต็มเปี�ยม เพื�อนําความสุขมาสู่ทุกคน บริเวณวัดยังถือเป็นจุด
ชมซากุระ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และจุดชมใบไม้เปลี�ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย 
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นําท่านสู่ จังหวัดนีงะตะ (Niijata) อยู่ในภูมิภาคชูบุ ตั (งอยู่เป็นแนวยาวตามชายฝั�ง มีเกาะขนาด
ใหญ่ชื�อว่าเกาะซาโดะ มีชื�อเสียงเรื�องอาหารทะเลที�สดใหม่ และสาเกที�ผลิตจากข้าวคุณภาพ และนํ (า
ใสสะอาด มีลานสกีชื�อดังอย่าง กาล่ายูซาว่า ที�ในช่วงฤดูหนาวเป็นจุดหมายปลายทาง ของ
นักท่องเที�ยวทั�วโลก สู่ ตลาดปลาเทระโดมาร ิ (Teradomari Fish Market) ซึ�งเรียกกันอีกชื�อหนึ�ง
ว่า ตลาดปลาอาเมะโยโกะ นอกจากจะมีขายปลาสดใหม่ที�จับมาในวันนั (นแล้ว ยังมีจําหน่ายอาหาร
แสนอร่อยทั (งอาหารเซ็ตเมนูซาซิมิ อาหารทะเลย่างเสียบไม้ โอเด้ง และอื�นๆ อีกมากมาย พวกอาหาร
แปรรูปอย่างปลากระป๋อง และของแห้งก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน  
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กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้ายะฮิโกะ (Yahiko Shrine) ตั (งอยู่บริเวณเชิงเขายะฮิโกะ ศาลเจ้า
แห่งนี (มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า S,9:: ปี และมีการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ.7X7Y นิยมขอพรด้าน
เสริมดวงชะตาความโชคดี และขอเรื�องเกี�ยวกับสุขภาพ และเป็นจุดรวมของพลังศักดิZสิทธิZ และยัง
เป็นสถานที�สักการะเทพเจ้า Amano Kagoyama no Mikoto ผู้สอนชาวเอจิโกะ ให้ทํากสิกรรม ทํา
ประมง และผลิตเกลือสําหรับประกอบอาหาร จุดเด่น ของศาลเจ้าอยู่ที�เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ 
เมื�อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ซากุระจํานวนมากจะเบ่งบานล้อมรอบประตูโทริอิ ดูราวกับเป็นเส้นทางไปสู่
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ดินแดนของเทพเจ้า ท่านสามารถหาซื (อเครื�องรางด้านความรักของศาลเจ้ามีที�ว่ากันว่า มีความ
ศักดิZสิทธิZมากอีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ สวนยาฮิโกะ (Yahiko Park) เป็นสวนสาธารรณะซึ�งเป็นที�
พักผ่อนของชาวเมือง เป็นที�รู้ จักในฐานะจุดชมใบไม้เปลี�ยนสีที�สวยงาม ภายในสวนเต็มไปด้วยต้นเม
เปิ (ล จนได้รับการขนานนามว่าหุบเขาเมเปิ)ล (Maple Valley) จุดเด่นอยู่ที�บริเวณสะพานคัน ทสึกิ 
(Kan-tsuki Bridge) ที�มีสีแดงทอดยาวข้างสระนํ (า โดยจะมีต้นเมเปิ (ลโน้มกิ�งมาคลุมราวสะพาน ทํา
ให้เป็นทิวทัศน์ที�งดงามเป็นอย่างยิ�ง จากนั (นนําท่าน ช้อปปิ)งนุตตะร ิ เทอเร ซ  (Nuttari Terrace 
Shopping Street) แหล่งช้อปปิ (งบรรยากาศเรโทรในเมืองนีงะตะ เต็มไปด้วยคาเฟ่เก๋ๆ และ
โรงงานผลิตเครื�องปั(นดินเผา ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคผสมผสานกับสตรีทอาร์ตที�ทําให้เดินเล่น
เพลินๆ หรือถ่ายรูปสวยๆ ได้หลายมุม  

เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที8 Hotel Nikko Niigata หร ือระดับเทียบเทียบเท่า 
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 4 สะพานบันได-หมู่บ้านปลาคาร์ฟนิชิคิโกอ ิ-นาขั )นบันได โฮะชิโทเกะโนะ ทานาดะ 
      อ ุโมงค์แห่งแสงคิโยส ึ

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านชม ส ะพ าน บัน ไ ด  (Bandai Bridge) เป็นสะพานข้ามแม่นํ (าชินะโนะ และเป็นอีกหนึ� ง
สัญลักษณ์ของเมืองนีงะตะ มีความยาวถึง P:Y.X เมตร และกว้าง S7.X เมตร ประกอบด้วยเลน
สําหรับรถยนต์สองเลน สร้างขึ (นครั (งแรกด้วยไม้ในสมัยเมจิเมื�อราวปี ค.ศ.7QQY ปัจจุบันมีอายุเกือบ 
X: ปี ถูกสร้างและบูรณะมาเรื�อยๆ จนถึงปัจจุบัน 
จากนั (นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนิช ิคิโกอิ (Nishikigoi No Sato) ใช้เวลาเดินทางประมาณ :.<; 

ชั�วโมง เป็นหมู่บ้านเพาะและขยายพันธ์ปลาคาร์ฟ ตั (งอยู่เมืองโอจิยะ จังหวัดนีงะตะ ที�นี�มีปลาคาร์ฟ
หลากหลายสายพันธ์มากกว่า 7:: สายพันธ์ุ มีการส่งออกต่างประเทศกว่า 9: ประเทศ ภายใน
อาคารจะมีโซนสําหรับพูดถึงประวัติความเป็นมาของปลาคาร์ฟแต่ละสายพันธ์ุ ถัดมาบริเวณสระ
ข้างในอาคาร เต็มไปด้วยปลาคาร์ฟหลากหลายสีสันกําลังแหวกว่าย รอให้อาหาร ปลาแต่ละตัวส่วน
ใหญ่มีอายุมากกว่า P: ปี ด้านนอกจะถูกจัดเป็นสวนสไตล์ญี�ปุ่นมีปลาคาร์ฟหลากสีเล็กใหญ่ว่ายกัน
อยู่ทั�วบริเวณคูนํ (า มุมนี (จัดเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆ เรียกว่าสวยทั (งสวนและปลา แต่ถ้าอยากได้รูปแบบ
ใกล้ชิดปลาคาร์ฟสามารถถ่ายรูปและสัมผัสเขาได้ที�สระภายในอาคาร เรียกได้ว่าหาชมได้ยากมาก 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเจแปนนีสเซ ็ท 

นําท่านชม นาข ั )นบ ันได  โฮะช ิโทเกะโนะทานาดะ (Hoshitoge No Tanada) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ :.<; ชั�วโมง ตั (งอยู่ในเขตบริเวณมะสึได เมืองโทะคะมะจิ จังหวัดนีงะตะ ซึ�งเป็นจุด
ท่องเที�ยวที�น่าสนใจ และได้รับความนิยมซึ�งเป็นที�รู้ จักทั�วประเทศญี�ปุ่น สามารถท่องเที�ยว และชื�นชม
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ความงามได้ทุกฤดูกาล นําท่านสู่ อุโมงค์คิโยนึ (Kiyotsu Gorge Tunnel) หร ือ อุโมงค์แห่งแ สง  
เป็นอุโมงค์เก่าแก่ที�เคยถูกปิดร้างเนื�องจากเกิดหินถล่มเมื�อในอดีต ปัจจุบันกลายเป็นจุดแสดงผลงาน
ศิลปะระดับโลก ภายใต้ผลงานชื�อ Tunnel of light ผลงานของชาวจีนชื�อ คุณ Ma Yansong ภายใน 

อุโมงค์แห่งนี (บริเวณทางเดินจะจัดแสงเป็นสีต่างๆ ในแต่ละจุดก็สามารถแวะชมวิวที�มองออกไปเห็น
แม่นํ (าคิโยสึ ไหลผ่านตัดกับชั (นหินต่างๆ สวยงามจนได้การรับการพูดถึงว่าที�นี�เป็นหุบเขาที�สวยที�สุด 
7ใน P ของญี�ปุ่น งานศิลปะในอุโมงค์นี (มีทั (งหมด A รูปแบบการนําเสนอ คือ 7.Expression of 
Colour, 2.Invisible 3.Bubble 4.Drop Light Cave และ A.Periscope ตรงทางเข้าหน้าอุโมงค์จะมี
ร้านกาแฟ ขายของฝาก ชั (นบนเป็นออนเซ็นแช่เท้าฟรี อิสระให้ท่านดื�มดํ�ากับงานศิลปะตามอัธยาศัย 

จนกระทั (งได้เวลาอันสมควร  
เย็น  ร ับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

พักที8 Hotel Yuzawa New otani  หร ือระดับเทียบเทียบเท่า 
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จากนั1นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื�อว่าถ้าได้แช่นํ1าแร่แล้วจะทําให้ผิวพรรณ

สวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ1น 

 

  5   ไซตามะ-ศาลเจ้าไฮโดซัง-ถนนอิวาดาตามิ-ล่องเร ือนากาโทโระไลน์คุดาร ิ 
 ช้อปปิ) งย่านชินจูก ุ-สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติด
โตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที�โดดเด่นเรื�องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะ และคาวาโกเอะ ที�เป็นแหล่ง
รวมจุดช้อปปิ (ง และสถานที�ที�เที�ยวน่าสนใจหลายแห่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ <.=; ชั�วโมง 
เดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮโดซ ัง (Hodosan Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ที�มีประวัติมายาวนานกว่า S,::: ปี 
ตั (งอยู่ที�ย่านนากาโทโระ จังหวัดไซตามะ ท่ามกลางธรรมชาติที�สวยงาม มีต้นไม้ใหญ่โอบล้อมอยู่รอบ
ด้าน จนได้รับรางวัล The Michelin Green Guide 7 ดาว ในปี ค.ศ.S:77 มีอาคารหลักทั (งหมด P 
แห่งด้วยกันคือ Honden และ Heiden S หลัง ซึ�งมีสถาปัตยกรรมแบบญี�ปุ่นโบราณ Gongen-zukuri 
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ส่วนใหญ่นักท่องเที�ยวนิยมมาขอพรในเรื�องความปลอดภัยเพื�อรับการปกป้องจากเทพเจ้า เสี�ยง
เซียมซี และซื (อเครื�องรางลวดลายสวยงามกลับไปได้อีกด้วย 

นําท่าน ช้อปปิ)ง ณ ถนนอิวาดาตามิ (Iwadatami Dori Shopping District) ถนนช้อปปิ (งในเมือง
นากาโทโระ เขตจิจิบุ จังหวัดไซตามะ ตั (งอยู่ระหว่างสถานีนากาโทโระ และทางไปโขดหินอิวาดาตามิ 
ซึ�งเป็นย่านการค้ายอดนิยม ถนนเรียงรายไปด้วยร้านขายของที�ระลึกร้านอาหาร และอื�นๆ อีก
มากมาย มีร้านอาหารที�เน้นวัตถุดิบในท้องถิ�น และร้านขายของที�ระลึกมากมายที�ขึ (นชื�อในท้องถิ�น
ของไซตามะ อิสระตามอัธยาศัย 

กลางวัน อิสระร ับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  
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นําท่าน ล่องเร ือนากาโทโระไลน์คุดาร ิ (Nagatoro Line Kudari) เป็นกิจกรรมยอดนิยมของเมือง
นากาโทโระ การนั�งเรือไม้ดั (งเดิมแบบญี�ปุ่นล่องไปในแม่นํ (าอาราคาว่า (Arakawa River) ที�อยู่
ท่ามกลางหุบเขาสองข้างทาง ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติที�สวยงาม และได้เห็นโขดหินรูปทรง

ต่างๆที�เกิดขึ (นโดยธรรมชาติในบางช่วงของการล่องเรือจะมีกระแสนํ (าที�ค่อนข้างเชี�ยว คนพายชาว
ญี�ปุ่นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการพายเรือผ่านล่องนํ (าต่างๆ ไปด้วยความชํานาญ นําท่าน ล่องเรือ
ไม้นากาโทโระแบบคอร์ส B (ล่องตามกระแสนํ (า) สําหรับคอร์สนี (จะเรียกว่าเส้นทางโรแมนติกโดย
ล่องจากโขดหินอิวาดาตามิ ไปถึงสะพานทาคาซาโกะ ระยะทางประมาณ P กิโลเมตร ใช้เวลา
ล่องเรือประมาณ S: นาที ในบางช่วงอาจมีนํ (ากระเซ็นขึ (นมา แนะนําว่าอาจจะเตรียมเสื (อผ้าไป
เปลี�ยนหรือผ้าเช็ดตัวไปด้วย บนเรือมีเสื (อชูชีพ ผ้ายางใสสําหรับกางกันนํ (ากระเซ็น และถูกควบคุม
โดยฝีพายมืออาชีพ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางของวิวใบไม้สีเหลืองส้มแดงตัดกับสีนํ (า
เงินของแม่นํ (า และโขดหินรูปร่างแปลกตาแต่งดงามตามอัธยาศัย  
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโต เกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี�ปุ่น ตั (งอยู่ในภูมิภาคคันโต 
(Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโน เตะ 
(Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที�ท่องเที�ยวมากมายเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของนักท่องเที�ยวทั�วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ < ชั�วโมง)  

นําท่านช้อปปิ (ง ย่านช ินจูกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระ และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ (งสินค้ามากมาย
ทั (งเครื�องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื�องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที�จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 
กระเป๋า รองเท้า เสื (อผ้า แบรนด์เนม เสื (อผ้าแฟชั�นสําหรับวัยรุ่น  เครื�องสําอางยี�ห้อดังของญี�ปุ่นไม่ว่า
จะเป็น Kose, Kanebo, SK II, Shisedo และอื�นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของ
ชาวโซเซี�ยลนั�นก็คือ แมวยักษ์ S มิติ ที�โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 7A9 
ตารางเมตร (7,YY9 ตารางฟุต) เสียงที�ออกจากลําโพงคุณภาพเกรดดี ความละเอียดภาพระดับ 9K 
ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที�ให้ภาพเสมือนจริงปรากฏเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือ
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กรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้วท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆที�ถูกครีเอทให้เป็นภาพ P มิติ 
ผ่านจอแอลอีดีนี ( ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี (, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่
หุ่นยนต์เครื�องดูดฝุ่น ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย  

21.00 น. ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

 6   สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.05 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) เที�ยวบินที� JL33 (00.05-05.00) 

ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 

กําหนดการเด ินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด ็ก พ ักเด ี8ยว 
19 -24 พฤศจิกายน 2565 เสาร์ - พฤหัสบดี 59,999 59,999 14,900 
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21 -26 พฤศจิกายน 2565 จันทร์ - เสาร์ 62,999 62,999 14,900 
16-21 มกราคม 2566 จันทร์ - เสาร์ 65,999 65,999 14,900 
22-27 มกราคม 2566 อาทิตย์ - ศุกร์ 65,999 65,999 14,900 
26-31 มกราคม 2566 พฤหัสบดี - อังคาร 65,999 65,999 14,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลี8ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์   
สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื8อนไขแ นบท้ายโดยละเอียด เพ ื8อประโยชน์สูงสุดแก่ต ั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  อันเนื8องมาจากได้ร ับทราบเงื8อนไขก่อนการเด ินทางแล้ว ** 
 เนื�องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที�ทําให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี�ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
สํารองเวลาในการจองตั�วเครื�องบินไว้อย่างตํ�า 9-A ชั�วโมง ทั (งนี (เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นในส่วนของตั�วเครื�องบินที�ไม่เกี�ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ 
 
**ราคานี (เป็นราคาทัวร์ตั (งแต่ 7: ท่านขึ (นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
**สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ (นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

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

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที�แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื�นๆ 
เป็นไปตามเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

7. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื�อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

8. นํ (าดื�มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
9. นํ (าหนักกระเป๋า S ชิ (น (นํ )าหนักกระเป๋าช ิ )นละ vw กิโลกร ัม) 
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อัตรานี )ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที�ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่นสําหรับชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่น 
3. ค่าภาษีนํ (ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรับขึ (นกอ่นวันเดินทาง 
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 xyy เยน / ท่าน / วัน  
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ (นอยู่กับความพึ�งพอใจของท่าน 

การจองและการช ําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจองภายใน S วัน โดยโอนเข้า

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

ก่อนการเดินทาง เนื�องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที�พักและตั�วเครื�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 
3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

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

4. หากท่านที�ต้องการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั (ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZไม่
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 

 
เงื8อนไขการออกเดินทาง  
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กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั (งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้เดินทางขั (นตํ�าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี (กําหนดให้มีผู้
เดินทาง  
ข ั )นต ํ8า {y ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที�กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการเพิ�มค่าทัวร์ หรือ เลื�อนการ
เดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทางเราทราบ
ล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั (งสิ (น ดังนั (น กรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อน
จองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั (ง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื�องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั (น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ทําให้กรุ๊ ปมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมขึ (น หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั (น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZไม่อนุญาตให้เลื�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 

 
เงื8อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบร ิ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 ที8 จ่ายมาแ ล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ (นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการ เด ินทาง 15–29 วัน  คืนเงิน  50% ข องค่าทัวร์ ที8 จ่ายมาแ ล้ว  และหักค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ (นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZไม่คืนเงินค่าทัวร์ที�ชําระแล้วทั (งหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZไม่รับผิดชอบและ

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

6. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย S7 
วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิZในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (นจริง ทั (งหมดทั (งนี (ขึ (นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพิเศษ 
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7. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ (นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั (งแรก ตามจํานวนครั (งที�
เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั (งสิ (น 

หมายเหตุสําคัญเพ ิ8มเติม  

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

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

3. ขอสงวนสิทธิZการเก็บค่านํ (ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ (นก่อนวัน
เดินทาง 

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

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิZที�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
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิZในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื�องจากทางบริษัทได้มีการชําระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั (งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

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

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิZในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที�ตั (งครรภ์, เด็กอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที�
นั�งวิลแชร์ หรือบุคคลที�ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื�อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  
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10. ราคาทัวร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื�องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

12. ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที�มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิZในการให้คําสัญญาใดๆ ทั (งสิ (นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั (น 

 
ตั~วเครื8องบ ินและที8น ั8งบนเครื8 อง 

1. ตั�วเครื�องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื�อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั�วเครื�องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิZการเรียกเก็บค่ามัดจําตั�วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตั�วเครื�องบินไปแล้ว (กรณีตั�ว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที�ได้จะขึ (นอยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิZในการเก็บเงินเพิ�มเติมในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ (ามันเพิ�มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

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

6. กรณีท่านที�จะออกตั�วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั�วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื�อขอคํายืนยันว่าทวัร์
นั (นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั (นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ (น  

7. ที�นั�ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ (นกับข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านที�ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั�วท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. นํ (าหนักกระเป๋าสัมภาระที�โหลดหรือถือขึ (นเครื�องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ (าหนกัเกินกว่า

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

น้อย � วันก่อนเดินทาง มิฉะนั (นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 
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โรงแรมที8พ ั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 P ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ P เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิZในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก S ห้อง คือ 7 ห้องพักคู่ และ 7 ห้องพักเดี�ยว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึ (นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

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

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั (งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

 
สําหรับผู้เดินทางที8ถ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญี�ปุ่น อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 7A วัน 
 
 

** เมื8อท่านช ําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื8อนไขข้อตกลงทั )งหมดนี ) ** 

 


