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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-โตเกียว(สนามบนินาริตะ) 
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอร ์สายการบินไทยแอรเ์อเชียเอกซ ์ (XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวก 

10.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย
เอกซ ์(XJ) เท่ียวบินท่ี XJ606 (10.45-19.00) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.15 ชั่วโมง 
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน แต่มีจ าหน่าย ลูกคา้ทุกท่านสามารถสั่งซือ้อาหาร-
เครือ่งดืม่ บนเครือ่งไดต้ามอธัยาศยั)  
***ส าคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั*** 

19.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ท่ีเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศญ่ีปุ่ น  และมีระบบการ
คมนาคมท่ีดีท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก มีสีสนัความเจรญิ นวตักรรมความล า้สมยัท่ีโดนเดน่ 

 หลงัจากนัน้น าทกุทา่นเขา้สูท่ี่พกั 
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พักที ่Hotel International Yurakujo หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 

 2 วัดอาซากุสะ-พธีิชงชาญ่ีปุ่น-โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าทเ์ลท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นไหวข้อพรสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสญัลกัษณเ์ป็นโคมสีแดงใหญ่ ท่ี
เขียนเป็นตวัอกัษรคนัจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วดันีเ้ป็นวดัพุทธท่ีนบัถือ เจ้าแม่
กวนอิม หรือ พระโพธิสัตวคั์นนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโตเกียวเลย  

ทีเดียว มีประวตัคิวามเป็นมาวา่ เม่ือปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พ่ีนอ้งชาวประมง พบองคเ์จา้แมก่วนอิม 
ขนาดเล็กท่ี แม่น ้าซูมิดะ (Sumida) และไดน้  ากลบัเขา้หมู่บา้น และหวัหนา้หมู่บา้นจึงประดิษฐาน
องคเ์จา้แมก่วนอิมไวท่ี้บา้นเพ่ือเก็บรกัษา  และเปิดใหช้าวบา้นมากราบไหว ้ 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารดงัประจ าถิ่นหมอ้ไฟโฮโต) 

จากนัน้น าท่านสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
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พิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยั่งรากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายแตแ่ฝงไปดว้ยปรชัญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญัของพิธีชง 

ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ท่ีสุนทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจลองมาท าความรูจ้กักบัพิธีชงชาใหม้ากขึน้รบัรองไดเ้ลยวา่หากทา่นไดมี้โอกาสไดเ้ขา้รว่มพิธีชง
ชา ก็จะตอ้งหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แตเ่ต็มไปดว้ยเสน่หอ์นัน่าดงึดดูใจผูค้นทั่วโลกอยา่ง
แนน่อน จากนัน้ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้เป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
 
 

 
เดนิทางสู ่โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าทเ์ลท (Gotemba Outlet) ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจกบัสินคา้
แบรนดเ์นมท่ีแหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นโกอินเตอรม์ากมาย        
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม เมนูพเิศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์ 
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พักที ่Hotel Yukari no mori หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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     3 ฟูจเิทน็-หมู่บ้านน ้าใส-Sagamiko เทศกาลประดับไฟ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาทุกท่านไปสนุกสนานกับกิจกรรมท่ี ฟูจิเท็น สกีรีสอรท์ (fujiten ski resort) เป็นลานสกีขนาด
ใหญ่ตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะไดเ้ห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขา
ไฟฟูจิ และสมัผสักบัความหนาวเย็น  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่น
สกีมากมาย เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียงและมีฉากหลงัเป็นภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงาม สามารถสนุกกับลาน
หิมะขาวโพลน ท่ีตกในช่วงปีใหม่ ไดส้มัผสัความ ต่ืนเตน้กบัการล่ืนไถลดว้ย สกี เลือกสนกุกบัสโนว์
บอรด์ หรือเพลิดเพลินกับการนั่งเล่ือนหิมะและด่ืมด ่ากับทศันียภาพท่ีถูกปกคลุมดว้ยหิมะท่ีดูแลว้
สะอาดตาอยา่งยิ่ง  
และในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านจะพบกับวิว ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) สญัลกัษณห์นึ่งของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และ
ยงัถือวา่เป็นจดุมุง่หมายของนกัท่องเท่ียวตา่งชาตท่ีิมาเยือนญ่ีปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล (ราคาทวัร์ไม่รวม
คา่เช่าอปุกรณ์และชดุส าหรบัเลน่กิจกรรมตา่งๆ) 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูยา่งบนหนิภูเขาไฟ) 
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เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน ้าใส ซึ่งเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ท่ีตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากจุิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ จดุเดน่คือน า้ในล าธาร และ
สระของหมูบ่า้นใสมาก และสะอาดอีกดว้ย และยงัเป็นท่ีกลา่วขานวา่ บอ่น า้ในหมูบ่า้นนีเ้ป็นแหลง่ 
น า้สะอาดอนัศกัดิ์สิทธ์ิจากภูเขาไฟฟูจิอีกดว้ย เน่ืองจากน า้ในหมู่บา้นเกิดจากการละลายของหิมะ
บนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูรอ้น และไหลผ่านหินลาวาท่ีมีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ ในหมู่บา้นยังมี
สินคา้วางจ าหนา่ย โดยเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินท่ีคนในหมูบ่า้นผลิตขึน้มาเอง 

จากนั้นน าท่านชม Sagamiko illumination เทศกาลประดับไฟ หรือท่ีเรียกว่า Illumination ตาม
สถานท่ีตา่งๆ ซึ่งญ่ีปุ่ นก็เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการจดังานประดบัไฟอยู่หลายท่ีทั่วประเทศ  
เปล่ียนบรรยากาศช่วงสิน้ปี และ ตน้ปีใหเ้ต็มไปดว้ยแสงไฟระยิบระยบั เป็นอีกหนึ่งในงานเทศกาล
ชมไฟประดบัจะถูกประดบัประดาไปดว้ยหลอดไฟหลากหลายสีสันจ านวนหลายลา้นดวง แสงไฟ
สอ่งประกายไปดว้ยความสวยงาม 
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เยน็ อิสระรับประทานอาหารเยน็  

พักที ่Hotel Sunshine City Prince หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 ***อสิระท่องเทีย่วเตม็วัน*** 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***อิสระท่องเทีย่วเตม็วัน*** ไมมี่รถบสัใหบ้รกิาร แตมี่ไกดแ์นะน าการเดนิทางใหท้า่น 
ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดินทางจากไกด ์เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง หรือชอ้ปป้ิงใน
ยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกียวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงช่ือดงั 
พักที ่Hotel Sunshine City Prince หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 5 นิกโก้-ศาลเจ้าโทโชกุ-น ้าตกเคกอน-สะพานชนิเคยีว-ทะเลสาบชูเซนจ-ิโอไดบะ- 
                สนามบนินาริตะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
จากนัน้เดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) มีช่ือเสียงโดง่ดงัในเรื่องความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆท่ี
ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าทา่นสู ่ศาลเจา้โทโชก ุ(Toshogu Shrine) เป็น
วดัเก่าแก่ท่ีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองนิกโก ้มีความส าคญักับประวตัิศาสตรญ่ี์ปุ่ นเพราะเป็นสถานท่ี
สุดทา้ยท่ีท่าน โชกุน Tokugawa Ieyasu อาศยัอยู่ถูกสรา้งขึน้เพ่ืออุทิศใหก้ับเทพแห่งแสงสว่าง ใน
ตอนแรกนัน้บริเวณศาลเจา้แห่งนีถู้กใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัฝ่ังศพ ต่อมาจึงก็มีการสรา้งอาคารและ
ขยายศาลเจ้าเพิ่มเติมจนมีขนาดใหญ่อย่างท่ีเห็นในปัจจุบัน อาคารต่างๆของศาลเจ้านั้นมีการ
ตกแตง่ไวอ้ย่างสวยงาม และสรา้งอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบจึงท าใหมี้บรรยากาศท่ีผอ่นคลาย รอบ
ขา้งเต็มไปดว้ยตน้ไมใ้หญ่ อาคารตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลัก หนึ่งในนัน้จะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิด
ปาก ซึ่งมีช่ือเสียงเป็นอยา่งมาก นอกจากนีย้งัมีการน าทองมาตกแตง่อาคารไดอ้ยา่งสวยงาม แตเ่นน้
ความเรียบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดัง้เดมิ 
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เดินทางไปชมความงามของ น ้าตกเคกอน Kegon Waterfall น า้ตกท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่าน จุดชมวิว (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าลิฟทป์ระมาณ 550 เยน) ท่ีท่านสามารถด่ืมด ่ากับ
ภาพของน า้ตกแหง่นีไ้ดอ้ยา่งงดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน า้ท่ีเย็นช่ืนฉ ่า อิสระใหท้า่นไดเ้ลือกหา
มมุเก็บภาพความงามท่ีประทบัใจตามอธัยาศยั หรือจะเลือกชมและซือ้สินคา้พืน้เมืองท่ีขึน้ช่ือในเขต
นีไ้ดต้ามอธัยาศยั 
น าท่านชม สะพานชินเคียว(Shinkyo Bridge) หรือท่ีหลายๆคนจะรู้จักกันในช่ือว่า “สะพาน
ศกัดิส์ิทธ์ิ” ตัง้อยู่บริเวณประตทูางเขา้ศาลเจา้และวดันิกโก ้ภายในเมืองนิกโก(้Nikko)นั่นเอง สิ่งท่ีท า
ใหไ้ม่มาท่ีสะพานแห่งนีแ้ลว้ถือว่าพลาดๆมากๆก็เพราะสะพานชินเคียวนัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัใหต้ิด 
1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ นรว่มกบัสะพานคินไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ท่ีอิวา
คูนิ  กับสะพานซารุฮาชิ (Saruhashi) ท่ียามานาชิ ,โอสึ กิ เลยนะคะ ถึงกับได้รับการยอมรับ
ระดบัประเทศขนาดนีค้ดิดวูา่ตอ้งสวยไมธ่รรมดาแนน่อนเลย 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู (Bufet Shabu)  
น าทา่นชม ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบน า้จืดในอทุยานแหง่ชาตนิิกโก ้ตัง้อยู่
บริเวณฐานภูเขาไฟนนัไต จงัหวดัโทจิงิ เกิดขึน้เม่ือราว 20,000 ปีท่ีแลว้ เม่ือภูเขาไฟนนัไตเกิดการ
ปะทแุละไหลลงไปปิดทางแม่น า้ นอกจากนีย้งัเป็นทะเลสาบท่ีอยู่สงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ นจากระดบัน า้ทะเล 
โดยมีความสูงกว่า 1,269 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล และเป็นทะเลสาบท่ีมีความลึกเป็นอนัดบั 7 ใน
ญ่ีปุ่ น โดยสว่นท่ีลกึท่ีสดุมีความลกึกวา่ 163 เมตร ทะเลสาบชเูซนจิถกูคน้พบในปี พ.ศ.1325 
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ท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะท่ีสรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบนัเทิงต่างๆ 
ในอ่าวโตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหมี้ช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมในช่วงหลังของ ปี 1990 นอกจากมี
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามตัง้อยู่มากมายแลว้ แตก็่ยงัคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอดุมสมบรูณ์
ของพืน้ท่ีสีเขียว 
น าท่านสู่ ไดเวอรซ์ิตี ้โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดงัอีกหา้งหนึ่ง ท่ีอยู่บน
เกาะโอไดบะ จดุเดน่ของหา้งนีก็้คือ หุน่ยนตก์นัดัม้ ขนาดเทา่ของจรงิ ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณ
หา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอกันดัม้ อย่างเช่น กันดัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดู
นิทรรศกาลกนัดัม้ ก็ตอ้งไปท่ี กนัดัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึ่งอยูใ่นบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ิตี ้

17.05 น. ไดเ้วลาอนัสมควร น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ  
20.15 น. จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางจากเมืองโตเกียว(สนามบนินาริตะ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ 

ไทยแอรเ์อเชียเอกซ ์(XJ) เท่ียวบนิท่ี XJ607 (20.15-01.35) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 
7.20 ชั่วโมง ไม่มีบริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 6 กรุงเทพ(สุวรรณภมูิ) 
01.35 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
                                                             
 
 
 
 
 



KJJ110611-XJ Extreme Snow Tokyo Fuji Nikko 6D4N By Thai Air Asia X (XJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
อาทิตย-์ศกุร ์ 8-13 มกราคม 2566 39,999 39,999 15,000 

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

ศกุร-์พธุ 13-18 มกราคม 2566 41,999 41,999 15,000 

อาทิตย-์ศกุร ์ 15-20 มกราคม 2566 41,999 41,999 15,000 

พธุ-จนัทร ์ 18-23 มกราคม 2566 42,999 42,999 15,000 

ศกุร-์พธุ 20-25 มกราคม 2566 42,999 42,999 15,000 

อาทิตย-์ศกุร ์ 22-27 มกราคม 2566 43,999 43,999 15,000 

พธุ-จนัทร ์ 25-30 มกราคม 2566 44,999 44,999 15,000 

พฤหสับดี-องัคาร 26-31 มกราคม 2566 44,999 44,999 15,000 

ศกุร-์พธุ 27 มกราคม – 1 กมุภาพนัธ ์2566 44,999 44,999 15,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 

 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 30 ทา่น** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ทา่น  
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวตา่งชาต ิท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,500 บาท / ท่าน  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพึ่งพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 25,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ี่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ี

เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
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ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดินทางเป็นหมูค่ณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวัน
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่ายแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน  Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน  Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
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9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนักเกินกว่า

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 



KJJ110611-XJ Extreme Snow Tokyo Fuji Nikko 6D4N By Thai Air Asia X (XJ) 

 
                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 

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

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

