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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

23.55 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) 
เที่ยวบินที่ TG642 (23:55-07:40(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.45 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 2 โตเกียว-อิบาราก-ิพระใหญ่อุชิคุไดบุสส-ึโออาไร-สะพานแขวนริวจิน 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ที่เป็นจดุศนูยก์ลางของประเทศญ่ีปุ่ น และมีระบบการคมนาคม
ที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก มีสีสนัความเจรญิ นวตักรรมความล า้สมยัที่โดนเด่น น าท่านเดินทางสูเ่มือง
อชุิค ุจังหวัดอิบารากิ ชมพระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปปางยืนที่สูง
ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยืนท่ีหล่อจากทองสมัฤทธิ์มีความสูงท่ีสดุใน
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โลก โดยถูกบนัทึกไวโ้ดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of word records) เมื่อ
ปี ค.ศ. 1995  

 น าท่านสู่เมืองโออาไร (Oarai-machi) เมืองท่าขนาดเล็กที่ตัง้อยู่ใจกลางจงัหวดัอิบารากิ (Ibaraki) 
ติดชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิก ผูค้นรูจ้ักเมืองนีใ้นฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อดว้ยเรือขา้มฟากเพื่อไปยัง
เมืองโทมาโกะไม (Tomakomai) เกาะฮอกไกโด นอกจากนี ้ที่นี่ยังมีชายหาดพระอาทิตย์ (Sun 
Beach) ซึ่งเป็นหาดที่ลงเลน่น า้ทะเลไดท้ี่ใหญ่ที่สดุในภมูิภาคคนัโต ในปี ค.ศ. 2012 การต์นูอนิเมชั่น
เรื่อง Girls und Panzer น าเมืองโออาไรมาใชเ้ป็นฉากในเรื่อง ท าใหท้ี่นี่เป็นที่รูจ้ักของกลุ่มคนที่ชื่น
ชอบการต์นู 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บฟุเฟ่ต ์
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น าท่านชมวิวสวยในมุมสูง สะพานแขวนริวจิน (Ryujin Suspension Bridge) หนึ่งในสะพาน
แขวนเดินเทา้ที่ใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ น สะพานแห่งนีม้ีรูปรา่งเป็นตวัวี (V) มีความยาว 375 เมตร ทอดตวั
ขา้มทะเลสาบริวจินอันสวยงามในอุทยานแห่งชาติโอคุคุจิแห่งจงัหวัดอิบาระกิ ทิวทศันจ์ากสะพาน
น่าต่ืนตาต่ืนใจสามารถมองเห็นเทือกเขายามิโซะและอาบุคุมะอันไกลโพน้ และหมู่บา้นซุยฟูเบือ้ง
ล่าง มองลงมายังทะเลสาบที่เขื่อนริวจินผ่านช่องที่อยู่ตรงกลางสะพาน การเดินขา้มสะพานที่ราย
ลอ้มดว้ยความงดงามทางธรรมชาติตามฤดูกาลนัน้เป็นประสบการณท์ี่ไม่เหมือนใคร ซึ่งพบไดบ้น
สะพานแขวนแบบนีเ้ท่านัน้ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม อนิเตอร์บฟุเฟ่ต์ 
พักที ่Hotel Listel Inawashiro, Fukushima หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
https://www.listel-inawashiro.jp/english/ 

พเิศษ!!! ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการอาบน า้ออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 
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 3 ภูเขาบันได-น่ังกระเช้าชมวิว-โกะชิคินุมะ-ศาลเจ้าฮานิสึ-หมู่บ้านโออุจจิูค ุ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ภูเขาบันได (Mount Bandai) หรือบนัไดซงั น าท่านนั่งกระเช้าชมวิวภูเขาบันได 
ซึ่งมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ไอสฟุูจิ เนื่องจากการมีสภาพพืน้ที่ที่ความคลา้ยคลึงกบัภูเขาฟูจิ ภูเขาบนัได
เป็นภูเขาไฟที่มีความสูง 1,816 เมตร โดยภูเขาไฟแห่งนีไ้ด้เกิดการระเบิดครั้งที่ร ้ายแรงที่สุดใน
ประวติัศาสตรญ่ี์ปุ่ นไปแลว้ในปี 1888 ท าใหรู้ปรา่งของภเูขาเปลี่ยนไป จนเกิดเป็นที่ราบสงูอรุะบนัได 
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(Urabandai) ที่อยู่ดา้นหลงัของภูเขา ปัจจุบนัจดัเป็นภูเขาไฟที่สงบแลว้ และภูเขาบนัไดยงัติดอนัดบั 
1 ใน 100 ภเูขาที่มีชื่อเสียงของประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านชมโกะชิคินุมะ (Goshikinuma Ponds) หรือบึงน ้าห้าสีมาจากน ้าในแต่ละบึงซึ่งมีสีที่
แตกต่างผสมกนัอยู่อย่างสวยงาม มีทัง้สีเขียวมรกต สีน า้เงินโคบอลต ์สีน า้เงินสีเขียวขุ่น สีฟ้ามรกต
และสีฟ้าพาสเทล ที่ถูกเรียกว่าบึงลึกลบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งบึงอาโอนุมะ ที่มีสีสวยงามจนหลายคน
ไม่อยากจะเชื่อว่าสีเหล่านัน้เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ปัจจยัที่ท าใหส้ีของน า้แตกต่างกันนัน้เกิดจาก
สภาพอากาศตามฤดูกาล มมุมอง และสารภูเขาไฟที่อยู่ในน า้ โดยสีอาจแตกต่างกันเล็กนอ้ยขึน้อยู่
กับฤดูกาลหรือสภาพอากาศของเวลาในวันนัน้ๆ ดังนัน้การมาเยี่ยมชมที่นี่ในแต่ละครัง้เราจะไดร้บั
ชมบรรยากาศและความสวยงามที่แตกต่างกนัไป ไปครัง้เดียวคงไม่พอแน่นอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set เทมปรุะ) 
น าชมศาลเจ้าฮานิสึ (Hanitsu Shrine) ศาลเจา้แห่งนีส้รา้งขึน้เพื่ออุทิศใหก้ับมาซายุกิ โฮชินะ ได
เมียว หรือผู้ครองแคว้นไอสึในช่วงแรก ราวต้นสมัยเอโดะหลังจากที่มาซายุกิเสียชีวิตในเดือน
ธันวาคม ปี 1672 ศาลเจา้แห่งนีก้็ถูกสรา้งขึน้ตามความประสงคข์องเขาก่อนเสียชีวิต เคยถูกเผา
ในช่วงสงครามโบชิน และไดส้รา้งขึน้ใหม่ในปี 1880 หลกัศิลาจารกึที่อยู่บนหินหลงัเต่ามีขนาดใหญ่
ที่สดุในญ่ีปุ่ น สงู 7.3 เมตร หนกั 30 ตนั เมื่อเขา้ฤดใูบไมร้่วง ใบไมส้ีสม้แดงแต่งแตม้เพิ่มสีสนัทั่วทัง้
วดั ใบไมท้ี่ร่วงตามพืน้ราวกบัพรมผืนใหญ่สีแดง สามารถเดินชมใบไมเ้ปลี่ยนสีท่ามกลางความเงียบ
สงบ ในฤดรูอ้นแมกไมเ้ขียวชอุ่มเพิ่มความสดชื่น และในฤดใูบไมผ้ลิซากุระพนัธุต่์าง ๆ ออกดอกบาน
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สะพรั่งทั้งทาคาโตะโอะไคฮิกัง คาสุมิซากุระ และโซเมโยชิซากุระ เป็นต้น ด่ืมด ่ากับธรรมชาติ
ท่ามกลางกลิ่นอายประวติัศาสตรข์องแควน้ไอสไึดต้ลอด 4 ฤด ู
น าท่านชมหมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchijuku) หมู่บา้นเล็กๆ ที่เป็นจุดแวะพักผ่อนของผูท้ี่เดินทางจาก
เมืองไอสึไปยงันิกโก บา้นเรือนของที่นี่เป็นแบบดัง้เดิมที่ใชก้นัมาตัง้แต่สมัยเอโดะ หมู่บา้นแห่งนีจ้ึง
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นเขตอนรุกัษส์ิ่งปลกูสรา้งอนัส าคญัของประเทศในปี 1981 ปัจจบุนับา้นเรือน
หลายๆ หลงัไดร้บัการปรบัปรุงดแูลใหม่ และไดม้ีการเปิดเป็นรา้นอาหารและรา้นขายของฝากต่างๆ 
รวมถึงมีบา้นพกัใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้พกัและสมัผสักบัความเป็นอยู่ในแบบชาวบา้นสมยัก่อน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู เซ็ตหมูย่างโทบงั 
พักที ่Hotel Listel Inawashiro, Fukushima หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว (2 คืน) 
https://www.listel-inawashiro.jp/english/ 

พเิศษ!!! ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการอาบน า้ออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 
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 4 ปราสาทไอสุ-พพิธิภณัฑบ้์านซามูไรไอสุ-นิกโก-สะพานชินเคียว-ศาลเจ้านิกโกโทโชกู 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านถ่ายภาพหนา้ปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ปราสาทไอสุวา
กามัตสึ (Aizu Wakamatsu Castle) เป็นปราสาทที่สรา้งจ าลองของเดิมอายุ 700 ปีในใจกลาง
ดินแดนไอส ุหลงัจากถกูท าลายในปีค.ศ. 1874 ปราสาทสรุึกะก็ถูกสรา้งขึน้ใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดย
มีโครงสรา้งเป็นคอนกรีต มนัไดก้ลายเป็นจดุท่องเที่ยวท่ีเป็นที่นิยมนบัแต่นัน้มา 
น าท่านชมพิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ (Aizu Bukeyashiki) แห่งนีต้ั้งอยู่ที่เมืองไอสุวะกะมัทสึ 
(Aizu-wakamatsu) เป็นบา้นของอดีตซามูไร ไซโก ทะโนะโมะ (Saigo Tanomo) ในสมัยเอโดะ ทัง้ 
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Kyu nakahata jinya และโรงสีขา้ว Han Mai Seimaijo เป็นสมบติัทางวัฒนธรรมที่ส  าคัญ ที่คุณจะ
ไดส้มัผสัความรูส้กึของการยอ้นยคุกลบัไปในโลกของซามไูรแห่งเมืองไอซุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เซ็ตนาเบะญีป่ ุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่เมืองนิกโก (Nikko) เมืองที่มีความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรม จนได้รับการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่ น  น าท่านผ่านชม

สะพานชินเคียว (Shinkyo) สะพานศักดิ์สิทธิ์ในเขตของศาลเจา้ฟุตะระซงัท่ีสรา้งขึน้เป็นครัง้แรก
เมื่อปี ค.ศ. 1636 มีการซ่อมแซมขึน้ใหม่ระหว่างช่วงปี 1990-2000 ตัง้อยู่บรเิวณเชิงเขา เชื่อมต่อสอง
ฝ่ังของแม่น ้าไดยะกะวะ  ที่เชื่อว่าเป็นแม่น ้าที่แบ่งเส้นเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์และดินแดน
ศกัดิส์ิทธิ์ ตวัสะพานทาดว้ยสีแดง โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามของขนุเขา และแม่น า้ท่ีไหล
ผ่าน เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก  
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น าท่านชมศาลเจ้านิกโกโทโชกู (Nikko Toshogu Shrine) ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก 
(UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี 1999 เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ ้นเมื่อปี 1617 โดย
ช่างฝีมือกว่า 127,000 คน ทั้งลวดลายและรายละเอียดที่แสนวิจิตรงดงาม ท าใหศ้าลเจา้แห่งนีม้ี
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในยุคนัน้เลยก็ว่าได ้ซึ่งไฮไลทส์  าคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อไป
ศาลเจา้นิกโกโทโชงุคือ ซุม้ประตโูยเมมง (Yomei-mon) รูปป้ันแมวหลบั (Nemurineko) และ เจดีย ์5 

ชัน้ (Five Story Pagoda) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เช็ตไคเซกิ 

พักที ่Hotel Takaragawa Onsen Ousenkaku หรือเทยีบเท่า 
https://www.takaragawa.com/english.html 

พเิศษ!!! ทีพ่กัท่ามกลางธรรมชาต ิพรอ้มดว้ยการอาบน า้ออนเซ็นแบบญีปุ่่ นในทีพ่กั 
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 5 โตเกียว-ตลาดปลาซกึิจิ-วัดอาซากุสะ-Mizunone cafe 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงโตเกียว เมืองหลวงประเทศญ่ีปุ่ น 

น าท่านชมตลาดปลาซึกิจิ( Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ในเขตซึกิจิ ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวขึน้ชื่อเป็นอย่างมากส าหรบันักท่องเที่ยว ทัง้การเปิดใหเ้ขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอน
เชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีรา้นรวงมากมายที่รอใหน้กัท่องเที่ยวไดม้าลิม้ลองอาหารทะเล
สดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายที่สามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย 

น าท่านไหวข้อพรสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสญัลกัษณเ์ป็นโคมสีแดงใหญ่ ที่
เขียนเป็นตวัอกัษรคันจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วดันีเ้ป็นวดัพุทธที่นับถือ เจ้าแม่
กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลย
ทีเดียว มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พี่นอ้งชาวประมง พบองคเ์จา้แม่กวนอิม
ขนาดเล็กที่ แม่น ้าซูมิดะ (Sumida) และไดน้ ากลบัเขา้หมู่บา้น และหวัหนา้หมู่บา้นจึงประดิษฐาน
องคเ์จา้แม่กวนอิมไวท้ี่บา้นเพื่อเก็บรกัษา  และเปิดใหช้าวบา้นมากราบไหว ้ 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ROKKASEN  สุดยอดเมนู ป้ิงย่าง หมู เนือ้ ทะเล 

น าทุกท่านไปจิบชากาแฟยามบ่ายที่ Mizunone cafe เป็นคาเฟ่ที่อยู่ในรา้น Kurochaya ตั้งอยู่ริม
แม่น า้อาคิ (Aki River) ท่ามกลางหุบเขาอากิงาวะ ของเมืองอะคิรุโนะ (Akiruno) ซึ่งที่นี่เป็นบ้าน
โบราณที่สรา้งมานานกว่า 300 ปีได ้เป็นสถานที่เงียบสงบมาก เหมาะจรงิๆที่จะพาครอบครวัหรือคน
ที่เรารกัไปด่ืมด ่าและสมัผัสกับธรรมชาติอันงดงามพรอ้มกับพักผ่อนชิลๆ ว่ากันว่าแม่น า้อาคิ (Aki 
River) เป็นแม่น ้าสายที่สวยที่สุดในโตเกียว เป็นสายแม่น ้าที่จะไหลไปบรรจบกับแม่น ้าทามะ
ขา้งหนา้ ส าหรบัเมนูของหวานแนะน าที่ไปแลว้ตอ้งไม่พลาดเลยคือ โมจิหยดน า้ เป็นขนมหวานชื่อ
ดงัที่ Kurochaya ท าร่วมกบัรา้นขนมเจา้ดงั Ginza Kazuya ไม่เพียงแต่ของหวานและเครื่องด่ืม ที่นี่
เรายงัสามารถไปเพลิดเพลินกบัอาหารญ่ีปุ่ นแท้ๆ เลยไดอี้กดว้ย พิเศษบรกิารเครื่องด่ืมและขนมท่าน
ละหนึ่งชดุ (ใชเ้วลาด่ืมด ่ากบัธรรมชาติ 1 ชั่วโมง ) 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เซ็ตสกีุย้ากีญ้ีป่ ุ่ น 
พักที ่Hotel Sunshine City Prince หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
http://sunshinecityprince.hotelsoftokyo.com/en/ 
 

 

http://sunshinecityprince.hotelsoftokyo.com/en/
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 6 โตเกียว-ชินจุกุ-ชิบูยา-กรุงเทพ(สุวรรณภมู)ิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึ่งโดดเด่นดว้ยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว (The Tokyo 
Metropolitan Government) ตั้งตระหง่านอยู่นั้น คือย่านธุรกิจที่เฟ่ืองฟูที่สุดในโตเกียว (Tokyo) 
นอกจากจะเต็มไปดว้ยหา้งสินคา้แฟชั่นและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya 

และ Marui เรียงรายกนัอยู่มากมายแลว้ บริเวณทางออกฝ่ังตะวนัออกของสถานีชินจุกุยงัมีหา้งรา้น
ใหน้ักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยไดช้อ้ปป้ิงกันอย่างจุใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาทส์โตร์
อย่าง Don Quijote รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade 
ซึ่งมีรา้นสินคา้หลากหลายแบรนดร์วมถึงรา้นรอ้ยเยนอยู่ภายใน 

กลางวัน อิสระ รับประทานอาหารกลางวัน 
น าท่ านช้อป ป้ิ ง ย่ า นชิ บู ย าสแครม เบิ้ ล สแคว ร์  (Shibuya Scramble Square) อาคาร
หา้งสรรพสินคา้และส านกังาน 47 ชัน้แห่งใหม่ล่าสดุในย่านชิบูย่าเปิดตวัแลว้อย่างยิ่งใหญ่ในวนัที่ 1 
พฤศจิกายน 2019 ตัง้ตระหง่านพรอ้มความสงู 230 เมตรอยู่ขา้งหา้แยกชิบยู่า ไม่ว่าจะชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ 
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ขา้วของเครื่องใชอิ้นเทรนด ์อาหารและขนมยอดฮิต ไปจนถึงชมวิวหา้แยกชิบูย่า โตเกียวสกายทรี 
และภเูขาไฟฟจูิก็มี 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ(โตเกียว) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

17.30 น. ออกเดินทางจากเมืองโตเกียว กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG677 

(17:30-22:30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บน
เครือ่ง 

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
องัคาร-อาทิตย ์ 29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2565 59,999.- 59,999.- 19,000.- 
พธุ-จนัทร ์ 07-12 ธันวาคม 2565 62,999.- 62,999.- 19,000.- 
จนัทร-์เสาร ์ 12-17 ธันวาคม 2565 62,999.- 62,999.- 19,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพื่อประโยชนข์องท่านเอง และเพื่อความถูกตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน และบริษัทฯ 
เมื่อท่านจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขหมาย
เหตทุี่บรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 20 ท่านขึน้ไป 
** หากต ่ากว่า 20 ท่าน มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** เนื่องจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกว่า 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ที่มีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะน าว่าเปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ  
2.  ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3.  ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4.  ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีทกุแห่งที่ระบตุามรายการ 

6.  ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุม้ครอง 
โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินผทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7.  ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม)์ 
8.     น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม) 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
2.  ภาษีหกั ณ ที่จา่ย3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆเช่นคา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มินิบารแ์ละทีวชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องดืม่สั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรบัสมัภาระที่เกินกว่าที่สายการบินก าหนด 
6.    ทปิคนขับรถในญ่ีปุ่ นวนัละ 500 เยน / ท่าน / วนั 
7.  ค่าทปิหัวหน้าทวัรข์ึน้อยู่กบัความพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั

ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดินทาง 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซ่า ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
6.      กรณีวีซ่ายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัท าการทางบรษิัทฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนตามก าหนดเงื่อนไขการช าระ เงิน

แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   บรษิัทจะคืนเงินค่าทวัรใ์หท้่าน โดย
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึน้จรงิเท่านัน้ 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และผลของวีซ่า  ของ
ท่านไม่ผ่านบรษิัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทัง้หมด 
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8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วนัไม่เกบ็ค่าใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเชน่สงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (และหักค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบนิ/ค่ามัดจ าโรงแรมเป็น
ต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วนัหกัค่าใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้นื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่หกัค่าใชจ้่าย100%  
- กรณียื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิจากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการหกัค่าบรกิารคา่ยื่นวีซา่และค่าใชจ้า่ยบางส่วนท่ีเกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ หรือไดช้ าระคา่บรกิาร
ในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็น
กรณีไป 

หมายเหตุส าคัญเพ่ิมเติม  
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวุิสยั อาทิการล่าชา้ของสายการบิน, 

การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรค
ระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้

2. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน, การนดั
หยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัิเหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาติ,ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและ
เหตสุดุวิสยัต่าง ๆฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถงึ ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของ
ทกุท่านเป็นส าคญั 

3.  ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยสิ์นของมีคา่ส่วนตวัตา่งๆของท่านเองหากเกดิการสญูหายของ 
ทรพัยสิ์นส่วนตวั ของมีคา่ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิทัฯ จะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี 

4.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อคา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนญุาตให ้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ เนื่องจาก

เหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง 
5.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชรห์รือ บคุคลที่

ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี 
6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากทา่นไม่ไดใ้ชบ้รกิารบาง รายการหรือ

ยกเลิก ไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคนืได ้
7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษิัทฯ จงึค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคั 
8. หา้ม! น าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพชืชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชวีิต 
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ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1.  ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มกรุป๊ หากตอ้งการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใชจ้่าย

ส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ 
2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพรอ้มชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใชจ้่ายประมาณ 3,000–10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯ ได้ทำการออกตั๋วเครือ่งบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รอเงิน Refund 

โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดอืน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผูก้ำหนด 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิม่เติมในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายกรบิน 
5. การจัดที่นัง่บนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้กำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัท

ไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่นั่งตามที่ท่านต้องการได ้
6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรอืกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นสามารถ ออกเดินทางได้

แน่นอนมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ไดจ้ะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผูก้ำหนด 
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9.  น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่ีโหลดหรอืถอืขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน จะตอ้งเป็นผู้เสีย

ค่าปรับน้ันเอง 
10.  ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร 

โรงแรมที่พัก 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่ริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯ จะใช้ในระดับมาตรฐานเทียบเท่า

เดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน) 
2. เนื่องจากกฎการเข้าพกัของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปขีึ้นไปจะต้องนอนมเีตียงเสริม บางโรงแรม เท่านั้นที่มหี้อง 3 เตียง

หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 
3. สำหรับท่านที่พกัหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึ้นอย่กูับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับขอ้ตกลงแล้ว 
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้ห้องพกั แบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู ่(Twin/Double) 

และห้องพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภทจะไม่ตดิกันหรอือยู่คนละชั้น  
5. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพักในโรงแรมเต็ม (บางคร้ังตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรอืย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
6. โรงแรมในยุโรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาด

กะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่างกนัด้วย 
7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอีุณหภูมติ่ำเครื่องปรับอากาศจะม ี

ในช่วงฤดูรอ้นเท่าน้ัน 
8. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยู่ในเมอืงเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะตอ้งนำสัมภาระของท่านเข้าหอ้งพักด้วย

ตัวท่านเอง 
ส าหรับผู้เดินทางทีถื่อพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญี่ปุ่น อนญุาตใหอ้ยู่ได้สงูสุด 15 วัน 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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