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ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั 
โดยสำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน์ สู่เมืองโตเกียว ไซตำมะ  นีงำตะและกนุมะ 

 

ไซตามะ เดนิเล่นชมสถาปัตยกรรมเมอืงโบราณที ่เมืองคำวำโกเอะ, ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม
ราคาสบายกระเป๋าที ่มิตซุย เอาท์เลท็ พารค์ อิรมุะ, ชมนิทรรศการศลิปะดจิทิลั 
Resonating Life in the Acorn Forest โดย teamLab 

นีงาตะ  สนุกสุดเหวีย่งกบักจิกรรมฤดหูนาวทีล่านสกดีา้นหน้าโรงแรมอย่างจุใจ 
กนุมะ นมสัการขอพรองคเ์จา้แม่กวนอมิที ่วดัจิเกน็อิน 
โตเกียว          ชม ตลาดปลาซึคิจิ ตลาดค้าส่งปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมชมิอาหารทะเล, ซูชแิละ

ซาชมิสิดๆกนัอย่างจุใจ, ชอ้ปป้ิงใจกลางกรุงโตเกยีวที ่ย่านชินจกู,ุ ถ่ายรปูคู่กบัหุ่นยนต์ 
GUNDAM RX-0 UNICORN ขนาดเท่ากบัของจรงิที ่โอไดบะ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

31 มกรำคม – 5 กมุภำพนัธ ์/ 20-25 กมุภำพนัธ ์2566 

วนัแรก               กรงุเทพฯ – สนำมบินฮำเนดะ - โตเกียว  

 

07.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 8 เคำน์เตอร ์R 
สำยกำรบินเจแปน แอร์ไลน์ มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้
ท่ำนในกำรเตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

09.55 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
เท่ียวบินท่ี JL032 

17.30 น.   เดินทำงถึงสนำมบินฮำเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และตรวจรบักระเป๋ำสมัภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่กรงุโตเกียว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั โรงแรม Tmark City Hotel Tokyo Omori หรือระดบัเทียบเท่ำ 
  



 

 

 

วนัท่ีสอง              โตเกียว – ไซตำมะ – เมืองโบรำณคำวำโกเอะ – นีงำตะ -  
                             สนุกสนำนกบักิจกรรมกำรละเล่นหิมะตำมอธัยำศยั 

 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของ
โรงแรม 

• น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตำมะ (Saitama) 
น าชมเมืองโบรำณคำวำโกเอะ (Kawagoe) เมอืงเก่า
ทีม่มีาตัง้แต่สมยัเอโดะที่มกีารอนุรกัษ์สภาพบ้านเมอืง
เก่าและบรรยากาศเอาไวเ้ป็นอย่างด ีปัจจุบนั บรเิวณที่
เป็นเมอืงเก่าก็ยงัเปิดท าการค้าขายของจ าพวกของที่
ระลึกและสินค้าท้องถิ่นในตึกที่เคยใช้เป็นคลงัสนิค้า

สมยัก่อน แต่ไดท้ าการสร้างใหม่ให้คงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเดมิ โดยเปลีย่นวสัดุที่ใช้
ในการก่อสร้างให้เป็นวสัดุกันไฟ เนื่องจากในสมยัเอโดะ บ้านเรอืนถูกสร้างด้วยไม้และ
กระดาษ เมื่อเกดิเหตุไฟไหม้ก็มกัลามไปทัว่เมอืงอย่างรวดเรว็ ของขึ้นชื่อของเมอืงคาวา
โกเอะคอื มนัหวาน ที่รสชาตหิวานล ้า นอกจากนี้ยงัมตีรอกขนมหวาน ที่ขายของจ าพวก
ขนมหวานโบราณของญีปุ่่ นอกีดว้ย 
• น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดันีงำตะ (Niigata) 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั HOTEL ANGEL GRANDIA ECHIGO NAKAZATO หรือระดบัเทียบเท่ำ 



 

 

• อสิระใหท้่านไดส้นุกสนานกนัอย่างสุดเหวีย่ง
กบักจิกรรมส าหรบัฤดหูนาวมากมายทีล่านสกี
ดา้นหน้าโรงแรม ไม่ว่าจะเป็น สกี, สโนวบ์อรด์, 
กระดำนเล่ือนหิมะ, ห่วงยำงเล่ือนหิมะ ฯลฯ ให้
ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัหมิะสขีาวบรสิุทธิก์นัอย่างจุ
ใจ  
**ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของลาน
สก ีอาทเิช่น สก,ี สโนวบ์อรด์, กระดานเลื่อนหมิะ 
ฯลฯ รวมทัง้ค่าสกลีฟิต,์ ค่าเช่าชุดสก,ี รองเทา้บู๊ต 
และอุปกรณ์ต่างๆไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร ์ท่านตอ้ง
ช าระค่ากจิกรรมต่างๆเอง โดยมไีกดค์อยอ านวย
ความสะดวกใหอ้ย่างใกลช้ดิ (รายการอาจมกีาร
เปลีย่นแปลงลานสกไีดต้ามความเหมาะสม)  

**ปรมิาณหมิะส าหรบักจิกรรมต่างๆ 

ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมอิากาศ**  
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรม  
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

วนัท่ีสำม               นีงำตะ - สนุกสนำนกบักิจกรรมกำรละเล่นหิมะเตม็วนัอย่ำงจใุจ 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดส้นุกสนานกนัต่อกบักจิกรรมฤดูหนาวมากมาย
ที่ลานสกีด้านหน้าโรงแรมอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น สกี, สโนว์บอร์ด, 
กระดำนเล่ือนหิมะ, ห่วงยำงเล่ือนหิมะ ฯลฯ หรอืจะเลอืกเขา้ใช้บรกิาร
ต่างๆของทางโรงแรม อาทเิช่น ว่ายน ้าในสระว่ายน ้าในร่ม, ออกก าลงักาย
ในฟิตเนส, ร้องเพลงในคาราโอเกะ, เล่นเกมส์ต่างๆใน Game Corner, 
นวดผ่อนคลายในสปา, ถ่ายรูปเก๋ๆในรา้นคาเฟ่, ชอ้ปป้ิงซื้อของฝากของที่
ระลกึ หรอืจะเป็นหอ้งสนัทนาการ Play Room ส าหรบัเดก็ๆ ฯลฯ 

**ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแต่ละกจิกรรมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าทวัร*์*  

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรในโรงแรม  

พกัท่ีโรงแรม Hotel Angel Grandia Echigo Nakazato หรือระดบัเทียบเท่ำ 
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่
น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น   

  
  



 

 

 

วนัท่ีส่ี                 นีงำตะ – กนุมะ – สกักำระเจ้ำแม่กวนอิมท่ีวดัจิเกน็อิน – ไซตำมะ -                  
                           ช้อปป้ิงท่ีมิตซุย เอ้ำทเ์ลท็ อิรมุะ – Teamlab Donguri No Mori – โตเกียว 

 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดักนุมะ (Gunma) เพื่อเข้าชม วดัจิ
เก็นอิน (Jigenin Temple) น าท่านสักการะ  องค์เจ้ำแม่กวนอิม
เบียคคุอิ ไดคนันง ที่มีความสูงถึง 41.80 เมตร ภายในองค์เจ้าแม่
กวนอมิมทีัง้หมด 9 ชัน้ ในแต่ละชัน้ถูกตกแต่งดว้ยคมัภรี ์ประวตัคิวาม
เป็นมา รูปปั้นเทพเจ้า และภาพวาดของเทพเจ้าองค์ต่างๆ ท่าน
สามารถขึน้บนัได (146 ขัน้) ดา้นในองคพ์ระเพื่อขึน้ไปชมววิของเมอืง
รอบๆได ้(ค่าขึน้ชมภายในองคเ์จา้แม่กวนอมิไม่รวมอยู่ในค่าทวัร)์ เป็น
อีกหนึ่ง power spot ของญี่ปุ่ นที่ควรค่าแก่การแวะมากราบไหว้เป็น
อย่างมาก 

เท่ียง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

• อสิระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์ดงัราคาด ีที่ มิต
ซุย เอำท์เล็ต พำร์ค อิรุมะ (Mitsui Outlet Park Iruma) 
ที่นี่มแีบรนด์สนิค้าหลากหลายให้ท่านได้เลอืกซื้อกว่า 180 
รา้น อาทเิช่น Armani, Adidas, Asics, Banana Republic, 
Brooks Brothers, Boss, Beams, Billabong, Cole 
Haan, Coach, Clarks, Columbia Sportswear, Crocs, 
Citizen, Callaway, Diesel, Dunhill, Edwin, Francfranc, 

Fossil, Graniph, G-Star RAW, Lacoste, Lego, LeSportsac, Levi’s, Lee, Michael 
Kors, MikiHouse, NewYorker, New Balance, Nike, Onitsuka Tiger, Oakley 
Vault, Polo Ralph Lauren, Puma, Quiksilver, Roxy, Ray-Ban, Swarovski, 
Seiko, Triumph, Tommy Hilfiger, Tumi, TaylorMade, The North Face, United 
Arrows, Under Armour, Zwilling ฯลฯ 



 

 

• น าท่านเดินทางสู่ สวนป่ำมุซำชิโนะ (Musashino Jurin Park) เพื่อเข้าชม
นิทรรศการศิลปะกลางแจ้งของ teamLab บริษัทชื่อดงัที่เน้นผลิตผลงานศิลปะแบบ
ผสมผสานระหว่างงานศลิปะและเทคโนโลยทีีล่ ้าสมยั และภายในสวนป่ามุซาชโินะแห่งนี้ 
ทาง teamLab ได้ท าการจดัแสดงนิทรรศการศลิปะดจิทิลัที่ชื่อว่า Resonating Life in 
the Acorn Forest ภายใต้คอนเซ็พต์ “แสง สี และธรรมชำติ” ที่ใช้เทคโนโลยดีจิิทลั
สมยัใหม่เปลี่ยนสวนทัง้สวนให้กลายเป็นงานศลิปะด้วยวตัถุรูปทรงไข่ที่เปลี่ยนสไีปมา, 
ต้นไมใ้หญ่น้อยทีถู่กยอ้มไปดว้ยสสีนัต่างๆ และเสยีงเพลงประกอบสรา้งบรรยากาศทีจ่ะ
ท าใหท้่านรูส้กึเหมอืนอยู่ในโลกอกีใบทีท่่านจะประทบัใจไม่รูล้มื 
• น าท่านเดนิทางกลบัเขา้สู ่กรงุโตเกียว (Tokyo) 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม New Otani Inn  Tokyo หรือระดบัเทียบเท่า  

  



 

 

 

วนัท่ีห้ำ              โตเกียว – ตลำดปลำซึคิจิ – ช้อปป้ิงท่ีย่ำนชินจกู ุและโอไดบะ – 
                          สนำมบินฮำเนดะ 

 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่ านเดินทางสู่  ตลำดปลำซึคิจิ  (TSUKIJI MARKET) 
ตลาดค้าส่งปลา , อาหารทะเล, ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลาง
กรุงโตเกยีว เริม่เปิดให้บรกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 เป็นหนึ่งในตลาด
ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละวนัมกีารซื้อขายอาหารทะเลมากกว่า 
2,000 ตนั ภายในตลาดและรา้นคา้รอบๆมจี าหน่ายปลาและอาหารทะเล
สดๆมากมายหลายชนิด รวมทัง้มรี้านอาหารทะเล, ร้านซูชแิละซาชิมิ
อร่อยๆมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชมิกนัอย่างจุใจ 
เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

• อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง ย่ำนชินจูก ุ(Shinjuku) แหล่งชอ้ปป้ิง
ชื่อดงัทีไ่ม่ว่านกัท่องเทีย่วจากชาตใิดๆ กต็อ้งมาชอ้ปป้ิงทีย่่านนี้ 
เนื่องจากมสีนิคา้รองรบักบัความตอ้งการของนกัท่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็น
แบรนดเ์นมชัน้น า สนิคา้น าสมยั ขนมญีปุ่่ นทัง้แบบเก่าและใหม่ ไป
จนถงึรา้นอาหารหลากสไตล์ อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั
อาทเิช่น สนิคา้อเิลค็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอาง 
ฯลฯ 
• น าท่านเดนิทางสู ่โอไดบะ (Odaiba) เกาะแห่งใหม่ทีเ่กดิจาก
การถมทะเลตรงบรเิวณอ่าวโตเกยีว เป็นสถานทีท่่องเทีย่วชื่อดงัอกีแห่ง
หนึ่งของเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถมองเหน็สะพานเรนโบวท์ีพ่าดขา้ม
อ่าวโตเกยีวจากโอไดบะไปสูต่วัเมอืงโตเกยีวได ้โดยม ี“หอคอยโตเกยีว” 
สญัลกัษณ์ของเมอืงตัง้ตระหงา่นอยู่เป็นฉากหลงั  น าท่านเดนิทางสู่ “อค
วำซิต้ี Aqua City” ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรข์นาดใหญ่ มเีนื้อทีข่นาด 6 ชัน้ 
โดยจะแบ่งออกเป็น 3 โซน คอื โซนศูนยก์ารคา้ โซนรา้นอาหาร และ
ศูนยร์วมความบนัเทงิ ภายในหา้งเตม็ไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ 
เช่น GAP, NEXT, ADIDAS หรอืจะเป็น LACOSTE ไปจนถงึสนิคา้แนว
หลากหลาย เช่น HMV, TOY’R US, THE BODY SHOP, SWATCH 
เป็นตน้ หรอืน าท่านเดนิทางสู ่“ไดเวอร ์ซิต้ี DiverCity” แหล่งชอ้ปป้ิง



 

 

อกีแห่งซึง่มรีา้นคา้ต่างๆมารวมตวัมากกว่า 150 รา้น สิง่ทีเ่ป็นไฮไลท์
ของทีน่ี่คอื �การถ่ายรูปคู่กบัหุ่นยนต ์GUNDAM RX-0 UNICORN 
ขนาดความสงู 19.7 เมตรเท่ากบัของจรงิดว้ยอตัราสว่น 1:1 ตัง้
ตระหงา่นอยู่ทีล่านกวา้งดา้นทศิใต้ 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินนำริตะ 
เพื่อท ำกำรเชค็อิน 

 

วนัท่ีหก                สนำมบินฮำเนดะ – กรงุเทพฯ  

 

00.05 น. ออกเดินทำงกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
JL033 

05.05 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 
กำหนดการเดนิทาง 

31 มกราคม – 5 กมุภาพนัธ ์/ ***20-25 กมุภาพนัธ ์2566*** 
**ทำงสำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน์มีประกำศจะท ำกำรปรบัลดค่ำภำษีน ้ำมนัและภำษีสนำมบินเป็น

กรณีพิเศษ ส ำหรบักรุป๊ท่ีท ำกำรออกบตัรโดยสำรภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2566 ฉะนัน้  กรุป๊ท่ีออกเดินทำง
วนัท่ี 20-25 กมุภำพนัธ ์ จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องออกบตัรโดยสำรภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2566  ในกรณีท่ีไม่
สำมำรถท ำกำรออกบตัรโดยสำรได้ทนัภำยในวนัดงักล่ำว  ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรบัขึ้นรำคำค่ำ
ทวัรต์ำมท่ีทำงสำยกำรบินเรียกเกบ็เพ่ิม** 

 

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 49,900.- บาท 21,900.- บาท 

เดก็ (เสรมิเตยีง) พกักับผูใ้หญ ่ 44,900.- บาท 19,900.- บาท 

เดก็ (ไมเ่สรมิเตยีง) พกักบัผูใ้หญ ่ 39,900.- บาท 17,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิ่มทา่นละ 7,900.- บาท 7,900.- บาท 



 

 

 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 

***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม  

ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

 

หมายเหต ุ

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 20 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวน
ไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ  
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให ้

 

  



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ เสน้ทางกรุงเทพฯ-ฮาเนดะ-
กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 

2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 
3. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  

**ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้พกัในหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจะจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีง

เดีย่ว หรอืบางโรงแรมจะจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 

**ในกรณีทีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิล้ และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทาง
แบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 
**เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปีและผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ

เพียงครึ่งเดียว** 

7.  ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่1 พฤศจิกำยน 2565 หากมกีาร

เรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระ

เพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

  



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า
ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ

สญูหาย เป็นต้น 

5. ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน ้าดื่มระหว่างทวัร)์ 
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่า

ใหก้บันกัท่องเทีย่วไทย) 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  

 

1. กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 15,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

 

  



 

 

 

การยกเลิก  

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บั
ผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋
โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ป ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 
 

หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืมคีวาม
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิัทฯ 
ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

3. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าให้ไม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ



 

 

คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/
สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว์/สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั 
ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน , 
เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, 
สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้า
ส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบที่
ก่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้น
ที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การ
ประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของ
ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชร้ถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น



 

 

ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายของน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการ
ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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