
 

 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 24795  ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบินการบินไทย (TG) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(BKK) 
TG642 BKK (สวุรรณภมิู) – NRT (นาริตะ) 23.45 – 07.40+1 



 

TG677 NRT (นาริตะ) – BKK (สวุรรณภมิู) 17.25 – 21.55 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                                   (–/–/–)                                                                                                                                                                                                                                                                 
21.00  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรงุเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการ
เชค็อิน** 

ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว์ พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

23.45 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน สายการบิน THAI 
AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG642 

 
DAY 2 วดัอาซากสุะ – ถนนนากามิเซะ - จดุชมวิว โตเกียวสกายทรี –  โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                      (–/L/D) 
07.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **  
น าท่านนมสัการเจา้แม่กวนอมิทองค า ณ วดัอาซากสุะ (SENSOJI TEMPLE) วดัที่ได้ชื่อว่าเป็นวดัที่มคีวาม
ศกัดิส์ทิธิ ์และไดร้บัความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงใน กรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่กวน  อิ
มทองค าทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึง่มกัจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี 
ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษ์ที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวน
หอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ทีอ่ยูด่า้นหน้าสุดของวดั ทีม่ชีื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่
ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทองค า มชีื่อว่า ถนนนากามิเซะ (NAKAMISE ROAD) ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของรา้นคา้ ขาย
ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงต่างๆ มากมาย เช่น ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีร่ะลกึ ฯลฯ ใหทุ้กท่านได้
เลอืกซือ้เป็นของฝากของทีร่ะลกึ  



 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บฟุเฟต ์YAKINIKU 

บฟุเฟตป้ิ์งย่าง มีเน้ือสตัวใ์ห้เลือกมากมาย เลือกทานได้ตามใจชอบ  
 ท่านถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวจุดชมวิว โตเกียวสกายทรี หรอืเรยีก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (NEW 

TOKYO TOWER) เป็นหอกระจายคลื่นตัง้อยูท่ีแ่ขวงซมูดิะ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น ปัจจบุนัเป็นสิง่ก่อสรา้งที่
สงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น และ ไดก้ลายเป็นหอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ทีค่วามสงู 634 เมตร (ไมร่วมค่าเขา้ชม) 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ (GOTEMBA PREMIUM OUTLETS) ศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้ STREET BRAND และ HI-END BRAND ที่ยิง่ใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปป้ิงอย่างจุใจ เช่น MICHEL 
KLEIN, MORGAN , ELLE , CYNTHIA ROWLEY , DIFFUSIONE TESSILE , BALLY, PRADA , GUCCI , 
DIESEL ,TUMI , ARMANY ,TAG HEUER , AGETE , S.T.DUPONT , TASAKI , LONGINES , HUSH 
PUPPIES , SCOTCH GRAIN , SKECHERS, HOGAN , AIGLE , BANDAI ASOBI,HAKKA KIDSเป็นตน้ 



 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  เมนู บฟุเฟ่ตข์าปทูานได้ไม่อัน้ 
ท่ีพกั DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า   

จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ ออนเซน็ธรรมชาติ ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าหากได้
แชน ้าแร่ออนเซน็ ธรรมชาติน้ีแล้ว จะท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่ สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียน
โลหิตดีขึ้น 

 
 
DAY 3  ลานสกี ฟจิูเทน็ – พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค 

                                                                                                                                    (B/L/D)                                                                                                                         
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ท่ามกลางหมิะ ณ ลานสกี ฟจิูเทน็ (FUJITEN SKI) ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั

การเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรม
นอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีี่มชีื่อเสยีงและมฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามท่านจะได้
สนุกกบัลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถตดิต่อหวัหน้าทวัรล์่วงหน้า ราคานี้ไม่
รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสก ีสโนว์สเลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกจีะเปิดให้บรกิารหรอืไม่ 
ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศ)  

 (หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีเข้าไม่ได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย  บรษิัทฯ  ขอสงวนสทิธิเ์ปลี่ยน
โปรแกรมทวัรเ์ป็น คาวาฟูจโิกะ สถานีที ่22 (RETRO BUS) เป็นจุดทีช่มภูเขาไฟฟูจไิดส้วยงามทีสุ่ดในช่วงฤดู
หนาว) 



 

 
 น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว (EXPERIENCE EARTHQUAKE) ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภเูขาไฟฟูจ ิ

และท่านจะได้สมัผสักบับรรยากาศของการจ าลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการเกดิแผ่นดนิไหวที่
เกดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น เทคโนโลย ีววิฒันาการ การวางแผนป้องกนัต่อภยัธรรมชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่ นไมส่ามารถ
หลกีเลีย่งไดน้ี้ ใหท้่านอสิระเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
            น าท่านเดนิทางชม หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ (IYASHI NO SATO VILLAGE) ตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นหมู่บา้น

เกษตรกรรมบนชายฝัง่ทศิตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(LAKE SAIKO) ซึง่ถูกพายไุตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จน
กระทัง้ต่อมาอกี 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดมิ และเปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้ชมศกึษาเรยีนรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สนิคา้หตัถกรรมแบบดัง้เดมิภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ย
บ้านกว่า 20 หลงัคาเรอืน ที่ได้รบัการดดัแปลงให้เป็นรา้นค้า รา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์และแกลเลอรี ่ซึ่งแต่ละ
หลงัก็จะมคีวามเชี่ยวชาญในงานฝีมอืดัง้เดมิที่ต่างกนั เช่น เครื่องปั้นดนิเผา ธูป และผ้าทอ หรอือาจเขา้ร่วม
ทดลองผลติกระดาษวาช ิถ่านชารโ์คล และบะหมีโ่ซบะดว้ยตนเอง (**รายการน้ีไมร่วมค่าเช่าชุดกโิมโน**) 



 

 
 น าท่านออกเดนิทางต่ไปยงั หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค (OSHINO HAKKAI) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ในบรเิวณ

ทะเลสาบทัง้ 5 รอบภูเขาไฟฟูจ ิด้วยววิทวิทศัน์ของหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณ มฉีากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจสิูง
ตระหงา่น และสายน ้าบรสิุทธิท์ีเ่กดิจากหมิะบนยอดภเูขาไฟฟูจลิะลายและไหลลงมารวมกนั 

 
ค า่ บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู เซตอาหารญ่ีปุ่ น 
ท่ีพกั  TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
   
DAY 4   คาวาโกเกะ – ศาลเจ้าฮิคาวะ– เทศกาลประดบัไฟหมู่บ้านเยอรมนั  – ย่านชินจกุ ุ                         (B/L/–)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชม คาวาโกเกะ นบัเป็นยา่นทีม่เีสน่หแ์ละมคีวามเป็นเอกลกัษณ์มากๆ โดยจะอยูท่างทศิเหนือของ
สถานีรถไฟ KAWAGOE ประมาณ 2 กโิลเมตร ถนนหลกัจะยาวประมาณ 700 เมตร แต่ระหว่างสองขา้งทาง
ของถนนเสน้นี้จะม ีตรอกซอกซอย ทีส่ามารถเดนิเทีย่วเขา้ไปไดอ้กียาวๆ ซึง่สิง่ทีท่ าใหย้่านเมอืงเก่าแห่งนี้ฮอต
ฮติในหมู่นักท่องเที่ยวก็ตรงที่ทัว่ทัง้ย่านเต็มไปด้วยบ้านเรอืนสไตล์สมยัเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้งทาง ใน
สมยัก่อนเนื่องจากเมอืงคาวาโกเอะเจรญิรุ่งเรื่องทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรยีบได้กบัโตเกียวใน
ปัจจุบนัเลยทเีดยีว บรเิวณนี้ยงัเคยมโีกดงัเกบ็ของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมยัก่อน จากการทีพ่่อคา้แม่คา้จงึร ่ารวย
และมกีารสรา้งอาคารต่างๆขึน้เรือ่ยๆ บางอาคารกม็อีายเุก่าแก่และยงัคงความดัง้เดมิมาจนถงึปัจจบุนักม็ ีท าให้
ย่านนี้มฉีายา KOEDO KAWAGOE หรอืแปลไดว้่า ลติเติ้ลเอโดะ (LITTLE EDO)  โดยค าว่า “KURA” แปลว่า 
โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนน KURAZUKURI ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและ
สถาปัตยกรรมของเมอืงนี้นัน่เอง บอกเลยว่าถ้ามาเที่ยวเมอืงคาวาโกเอะแล้วไม่ว่าเชก็อนิที่แลนด์มารก์แห่งนี้
แลว้นัน้ถอืว่ามาไมถ่งึเลยทเีดยีว 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร   

น าท่านสู่ ศาลเจ้าฮิคาวะ(HIKAWA SHRINE) ของเมอืงคาวาโกเอะ(KAWAGOE) จงัหวดัไซตามะ(SAITAMA) 
เป็นศาลเจา้เก่าแก่ในนิกายชนิโตของญี่ปุ่ นที่มชีื่อเสยีงในหมู่คนญี่ปุ่ นมากเรื่องการขอเรื่องความรกั ที่นี่จงึเป็น
สถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงมนัหวานแห่งนี้  ภายในศาลเจา้มสีิง่ทีน่่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจาก
สิง่คุน้เคยทัว่ๆไปของศาลเจา้ญีปุ่่ น เช่น เซยีมซรีปูปลา ทีท่ านายเรือ่งความรกัโดยเฉพาะ ซุม้แขวนไมอ้ธฐิาน, ล า
ธารศกัสทิธิส์ าหรบัขจดัสิง่ไมด่,ี ซุม้กระดิง่ลมส าหรบัฤดรูอ้น, ตน้ไมศ้กัสทิธิท์ีคู่่รกันิยมมาเดนิวนเป็นเลข 8 เพื่อให้
ความรกัยนืยาว, เสาโทรอิหินิอายหุลายรอ้ยปี และเสาโทรอิไิมส้แีดงอนัใหญ่ยกัษ์ทีเ่คยใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ นมาแลว้ 

 
น าท่ านชม เทศกาลประดับไฟหมู่ บ้านเยอรมัน (COUNTRY FARM GERMAN VILLAGE)  ภายใต้
บรรยากาศของชนบทเยอรมนักบั “เทศกาลประดบัไฟฤดูหนาว” ต้อนรบัวนัครสิต์มาสและวนัปีใหม่ที่ก าลงัจะ



 

มาถึง การประดบัประดาตกแต่งไฟด้วยหลอดแอลอีดกีว่า 2ล้านดวงในช่วงฤดูหนาวของที่นี่ยิง่ใหญ่ที่สุดใน
จงัหวดัชบิะและถอืเป็น “หนึ่งในสามการประดบัประดาไฟทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิาคตะวนัออก” อกีดว้ย  

 
 น าท่านสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุก ุ(SHINJUKU) ให้ท่านอิสระและเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงสนิค้ามากมายและ 

เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์หรอืสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 
รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชัน่ส าหรบัวยัรุ่น เครื่องส าอางยี่ห้อดงัของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น  KOSE , 
KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อกีมากมาย 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั        
ค า่ อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 
ท่ีพกั  TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5  ย่านชิบยู่า – SHIBUYA SKY - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเนซุ - นาริตะ  - สวุรรณภมิู (กรงุเทพฯ) (B/–/–)                                                                                                                                                                                                                                    
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ท่านเดนิทางสู่ ย่านชิบูย่า ถอืได้ว่าเป็นศูนยก์ลางของวยัรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านแฟชัน่ มแีหล่งช้อปป้ิง 

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ รา้นคา้ รวมทัง้ชอ็ปของแบรนดด์งัอยู่มากมาย นอกจากนัน้แลว้กย็งัมรีา้นอาหารและ
แหล่งบนัเทงิอยา่งครบครนั มผีูค้นทัง้ชาวญีปุ่่ นและนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดนิขวกัไขว่อยูต่ลอดทัง้วนั 

 พาท่านไป SHIBUYA SKY ทึ่ตึกเปิดใหม่ SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่
ของโตเกียวเลยก็ว่าได้ พึ่งเปิดให้บรกิารเมื่อวันที่ 1 พฤษจกิายน 2562 ที่ผ่านมา  จะพบกับพื้นที่โล่งอัน



 

กวา้งขวาง ชมววิเมอืงโตเกยีวสุดตระการตาไดแ้บบ 360 องศา ทีน่ี่จะมองเหน็ภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างชดัเจนหาก
อากาศด ีและหมอกไมล่ง (ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ 2,000 เยน) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็น ตลาดปลาและตลาดขายส่งทีท่ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยปรมิาณการคา้ขาย
อาหารทะเลสงูถงึ 2,000 ตนัต่อวนั ตัง้อยูใ่นเขตซกึจิ ิกรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น แมต้ลาดปลาซกึจิจิะเป็นตลาด
ขายส่งอาหารที่ส าคญัที่สุดของบรรดาร้านอาหารต่างๆในกรุงโตเกยีว แต่ก็ถอืเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึน้ชื่อเป็น
อย่างมากส าหรบันักท่องเที่ยว ทัง้การเปิดใหเ้ขา้ชมการประมลูปลาทูน่าตอนเชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไป
ถงึมรีา้นรวงมากมายทีร่อใหน้ักท่องเทีย่วไดม้าลิม้ลองอาหารทะเลสดๆ และมอีาหารทะเลแบบแปรรปูมากมาย
ทีส่ามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

 
เท่ียง อิสระอาหาร ตามอธัยาศยัเพ่ือสะดวกแก่การช้อปป้ิง 

น าท่านขอพรความรกัที ่ศาลเจ้าเนซุ (NEZU JINJA) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ ว่ากนัว่าถูกสรา้งตัง้แต่เมื่อ1900ปีที่
แล้ว โดย YAMATO TAKERU NO MIKOTO ในเซนดางิ(SENDAGI) ต่อมาในยุคเอโดะ โชกุนรุนที่5แห่ง
ตระกูลโตคุงาวะ นามว่าโตคุงานวะ สนึะโยช ิได้ท างานย้ายที่ตัง้ของศาลเจ้านี้จากเซนดางไิปที่เนซุ(NEZU) 
สิง่ก่อสรา้งส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 ซึง่ยงัเหลอืรอดมาจนถงึในปัจจุบนั และไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมที่ส าคญัแห่งชาต ิซึ่งจุดเด่นอกีอย่างของที่ศาลเจา้นี้คอืการได้ถ่ายรูปกบั
เสาโทรอินิบัรอ้ยตน้ ในบรเิวณวดั (ไมร่วมค่าเขา้สวนดอกไม)้ 



 

   

 
 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
17.25 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เทีย่วบนิ

ที ่TG677 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
21.55 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
อตัราค่าบริการ  

 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

16-20 ธนัวาคม 2565 47,499 6,500 

11-15 มกราคม 2566 47,499 6,500 

20-24 มกราคม 2566 47,499 6,500 

10-14 กมุภาพนัธ ์2566 47,499 6,500 

15-19 กมุภาพนัธ ์2566 47,499 6,500 

01-05 มีนาคม 2566 47,499 6,500 

10-14 มีนาคม 2566 47,499 6,500 



 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่า ในกรณีท่ีจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่ น ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรมเนียมวีซ่าภายหลงั 

 
ตามประกาศเปล่ียนแปลง วนัท่ี 11 ตลุาคม 2565 เป็นต้นไป ประเทศญ่ีปุ่ นจะรบัเฉพาะผูท่ี้ฉีดครบ 3 เขม็ท่ีได้รบั

การยอมรบัจาก WHO เท่านัน้ หากวคัซีนไม่ครบ จะต้องท าการแสดงผล RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ 

ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมผีู้เดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของ
โรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) กรณีท่ีห้อง TRP 
เต็ม ทางบริษัทอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่าน
จะต้องช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 
3,200 บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น 
รถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  

 
 
 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 18,500 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเครือ่งบิน) 



 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (2 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 

ท่าน) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้ับลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนั
มาก่อน เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  

- รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 (เง่ือนไขเป็นไปตามกรรม
ธรรม)์  

 
 
 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้า่ยดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสาย

การบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลกูคา้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 



 

- อตัรานี้ยงัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ตอ้งตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอรม์ที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืตดิโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ช้ในการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรณุาท าการจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 20,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้ร ับยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาทีท่ี่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใด
ไมว่่าส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิ *ในกรณีที่วนัเดิน
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ  

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกคา้ 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

https://bit.ly/3NVFrkV


 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 

- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดนิทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุป๊) ท่านจะไมส่ามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่นแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที่ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้อง
ช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าช้าของสาย

การบนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมของ
ทางบรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 



 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง 
(เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณท่ีานลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจดุหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไมต่อ้งการได้รบั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณี
ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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