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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-โตเกียว(สนามบนินาริตะ) 
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) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.45 ชั่วโมง บริการอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 2 คาวาโกะเอะ-เมืองนิกโก-สะพานชินเคียว-ศาลเจ้านิกโกโทโชก ู
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ที่เป็นจดุศนูยก์ลางของประเทศญ่ีปุ่ น และมีระบบการ
คมนาคมที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก มีสีสนัความเจรญิ นวตักรรมความล า้สมยัที่โดนเด่น 

 

น าท่านเดินทางสู ่ถนนสายประวติัศาสตร ์คาวาโกะเอะ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในเขตของจงัหวดัไซตามะ 
ไดย้งัไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติล้เอะโดะ” อนัเนื่องมากจากสภาพของการก่อสรา้ง
บา้นเรือน และบรรยากาศโดยรอบยงัคงไวซ้ึ่งความเจรญิรุ่งเรืองสงูสดุในสมยัเอะโดะ เริ่มตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1603-1868น าท่านชมความงดงาม และมีเอกลกัษณแ์ห่ง “วดัคิตะอิน” ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ซึ่ง
นบัไดว้่าเป็นวดัที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่นและสวยงามเป็นวดัตน้แบบของวดัอาซากซุะในกรุงโตเกียว
ปัจจบุนั  
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แลว้น าท่านเดินเลน่ชมวิวความสวยงามรมิ แม่น ้าชินงาชิ (Shingashi River) บรเิวณเลียบรมิฝ่ัง
ของแม่น า้มีตน้ซากรุะเรียงรายเป็นแนวยาวถึง 500 เมตร ดงันัน้ช่วงซากรุะจึงเป็นฤดกูาลที่เหมาะกบั
การมาเที่ยวชมที่นี่ที่สดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set) 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองนิกโก (Nikko) เมืองที่มีความส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร ์ศิลปะ และ
วฒันธรรม จนไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านชม
สะพานชินเคียว (Shinkyo) สะพานศกัดิส์ิทธิ์ในเขตของศาลเจา้ฟตุะระซงัท่ีสรา้งขึน้เป็นครัง้แรก
เมื่อปี ค.ศ. 1636 มีการซ่อมแซมขึน้ใหม่ระหว่างช่วงปี 1990-2000 ตัง้อยู่บรเิวณเชิงเขา เชื่อมต่อสอง

ฝ่ังของแม่น า้ไดยะกะวะ ที่เชื่อว่าเป็นแม่น า้ที่แบ่งเสน้เขตแดนระหว่างโลกมนุษยแ์ละดินแดน
ศกัดิส์ิทธิ์ ตวัสะพานทาดว้ยสีแดง โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงามของขนุเขา และแม่น า้ท่ีไหล
ผ่าน เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก  
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น าท่านชม ศาลเจ้านิกโกโทโชกู (Nikko Toshogu Shrine) ที่ไดร้บัการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดก
โลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี 1999 เป็นศาลเจา้เก่าแก่ที่สรา้งขึน้เมื่อปี 1617 โดย
ช่างฝีมือกว่า 127,000 คน ทัง้ลวดลายและรายละเอียดที่แสนวิจิตรงดงาม ท าใหศ้าลเจา้แห่งนีม้ี
องคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรมที่ดีที่สดุในยุคนัน้เลยก็ว่าได ้ซึ่งไฮไลทส์  าคญัที่ไม่ควรพลาดเมื่อไป
ศาลเจา้นิกโกโทโชงุคือ ซุม้ประตโูยเมมง (Yomei-mon) รูปป้ันแมวหลบั (Nemurineko) และ เจดีย ์5 
ชัน้ (Five Story Pagoda) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม  
พักที ่Yuzawa Snow Resort หรือเทยีบเท่า  
 

 

 3 ลานสกี Yuzawa Snow-Snow Monkey-ปราสาทมัตสึโมโตะ-สวนโออิชิ ปารค์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ใหท้่านไดส้นุกสนานกนัอย่างสดุเหวี่ยง ที่ลานสกี ดา้นหนา้โรงแรมสนกุสนานกบัลานหิมะขาวโพลน 
ไดส้มัผสัความ ต่ืนเตน้กบัการลื่นไถลดว้ย สกี เลือกสนุกกบัสโนวบ์อรด์ หรือเพลิดเพลินกบัการนั่ง
กระดานเลื่อนหิมะและด่ืมด ่ากบัทศันียภาพที่ถูกปกคลมุดว้ยหิมะที่ดแูลว้สะอาดตาอย่างยิ่ง  



KJP110711-TG  PICTURESQUE ROUTE TOKYO FUJI KAWAZU 7D5N 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าท่านเดินทาง สวนลิงแช่ออนเซน สวนลิงแห่งนีม้ีชื่อเรียกเต็มๆว่า “Jigokudani Yaen-

koen” หรือบางทีก็เรียกสัน้ๆว่าสวนลิงหิมะ (Snow Monkey Park) ชื่อของสวนลิงแห่งนีม้ีมี
ความหมายว่า “หบุเขานรก” มีที่มาจากสถานที่ตัง้ที่อยู่ในหบุเขา ลอ้มรอบดว้ยสนัเขาขรุขระ
ท่ามกลางอากาศหนาว สวนลิงแห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อปี 1964 ปัจจบุนัมีลิงอยู่ประมาณ 150 ตวัอาศยัอยู่
ในบรเิวณนี ้ซึ่งสว่นใหญ่ก็จะอยู่บนภเูขาไม่ไกลจากบรเิวณบ่อออนเซ็นนีเ้อง 
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น าท่านเดินทางสู ่ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) ตัง้อยู่ภายในเมืองมตัสึโมโตะ 
(Matsumoto) จงัหวดันากาโนะ สรา้งขึน้มาราวศตวรรษที่ 16 - 18 เท็นชุคาคหุรือปอ้มปราการที่ตัง้
ตระหง่านนีว้่ากนัว่าเป็นเท็นชคุาคหุลงัคา 5 ชัน้ พืน้ 6 ชัน้ที่เก่าแก่ที่สดุที่ยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจบุนั 
และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัชาติ พืน้ที่ส่วนอ่ืนๆ ภายในปราสาทก็ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็น
สถานที่ทางประวติัศาสตรข์องชาติ 

น าท่านชม สวนโออิชิ ปารค์ (Oishi Park) เป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟจูิ (Mt.Fuji)ที่สวยงามมาก ตัง้อยู่
รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุิโกะฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) ที่นี่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวชาว
ญ่ีปุ่ นซึ่งมาพกัผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากบัความงามของทิวทศัน ์ในวนัที่อากาศแจ่มใสสวนแห่ง
นีจ้ะเป็นจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิไดเ้กือบทัง้ลกูซึ่งสวยงามมาก 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ตข์าปูยักษ ์ 

 
พักที ่Hotel Yukari no mori หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  เหน็วิวภูเขาฟูจ ิ
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 4 หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค-พธิีชงชา-ถ า้น ้าแข็งนารุซาวะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน ้าใส ซึ่งเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ที่ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจุิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ จดุเด่นคือน า้ในล าธาร และ
สระของหมู่บา้นใสมาก และสะอาดอีกดว้ย และยงัเป็นที่กลา่วขานว่า บ่อน า้ในหมู่บา้นนีเ้ป็นแหลง่
น า้สะอาดอนัศกัดิส์ิทธิ์จากภเูขาไฟฟจูิอีกดว้ย เน่ืองจากน า้ในหมู่บา้นเกิดจากการละลายของหิมะ

บนภเูขาไฟฟจูิในช่วงฤดรูอ้น และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน รวมกบัแรธ่าตตุ่างๆ ในหมู่บา้นยงัมี
สินคา้วางจ าหน่าย โดยเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถิ่นที่คนในหมู่บา้นผลิตขึน้มาเอง 
จากนัน้น าท่านสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพิธีชงชาหรือทีเ่รียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และเป็น
พิธีกรรมที่ทรงคณุค่า หยั่งรากลกึลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปดว้ยปรชัญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญัของพิธีชง
ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ที่สนุทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจลองมาท าความรูจ้กักบัพิธีชงชาใหม้ากขึน้รบัรองไดเ้ลยว่าหากท่านไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้รว่มพิธีชง
ชา ก็จะตอ้งหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แต่เต็มไปดว้ยเสน่หอ์นัน่าดงึดดูใจผูค้นทั่วโลกอย่าง
แน่นอน จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้เป็นที่ระลกึตามอธัยาศยั 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อโิระริ เซ็ท) 
 หลงัจากนัน้ใหท้่านไดส้นุกเพลิดเพลินกบักิจกรรมเก็บผลไมต้ามฤดกูาลของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลกู

อย่างพิถีพิถนั และไดร้บัการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ท าใหผ้ลไมท้ี่นี่นัน้มีขนาดใหญ่
และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า 

 เดินทางสู ่ถ า้น ้าแข็งนารุซาวะ (Narusawa Ice Cave) ถ า้น า้แข็งแห่งนีก้่อตวัขึน้หลงัจากท่ีภเูขานา
งาโอะ เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในปีค.ศ. 864 ลาวาท าใหเ้กิดเป็นถ า้ใตดิ้นที่กวา้งขวาง เสาน า้แข็ง
ที่ก่อตวัขึน้ที่นี่จะมีขนาดใหญ่ขึน้ในฤดหูนาว และบางครัง้สว่นของหินงอกและหินยอ้ย ท าใหเ้กิด
ความงามตามธรรมชาตินีใ้หโ้ดดเด่น 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Atami Seaside Spa & Resort หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 เทศกาลชมซากุระคาวาซุ-เหมืองทองโทอคิินซัง-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-ศาลเจ้าฮาโกเน่ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 น าทกุท่านชม เทศกาลชมซากุระคาวาซุ (Kawazu-Zakura Festival)  ดอกซากรุะสายพนัธุค์าวาซุ 

(Kawazu-zakura) กว่า 8,000 ตน้ที่จะออกดอกอวดโฉมงามก่อนเมืองไหน ในงาน เทศกาลชม
ซากรุะคาวาซุ (Kawazu-Zakura Festival) จดัขึน้ที่เมืองออนเซ็นคะวะซุ (Kawazu) จงัหวดัชิซุโอกะ 
(Shizuoka) ใกลก้บัโตเกียว เริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 – 28 กมุภาพนัธ ์2023 ใหท้่านไดส้มัผสักบัความงาม
ของดอกซากุระ ซึ่งซากรุะของที่นี่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากผลิดอกเรว็ที่สดุในเกาะฮอนช ูโดยดอก
ซากรุะสายพนัธุน์ีจ้ะมีดอกมีขนาดใหญ่ และใชเ้วลาในการบานเป็นเวลานานเกือบหน่ึงเดือน โดยจะ
เริ่มผลิดอกตัง้แต่ตน้เดือนกมุภาพนัธ ์ซึ่งเป็นช่วงที่ยงัไม่ไดเ้ขา้สูฤ่ดใูบไมผ้ลิและเนื่องจากการผลิดอก
เรว็ที่สดุในเกาะฮอนชูนีเ้อง จึงทา ใหท้ัง้คนญ่ีปุ่ น เเละนกัท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางมาชม
พรอ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร) 
น าทกุท่านเขา้ชม เหมืองทองโทอิคินซัง(Toi Kinzan Gold Mine) เหมืองโทอิมีชื่อเสียงจากการ
เป็นเหมืองทองค าที่มีผลผลิตมากเป็นอนัดบัสองในญ่ีปุ่ น ว่ากนัว่าเหมืองแห่งนีไ้ดผ้ลิตทองค า 40 ตนั
และเงิน 400 ตนัในช่วงที่ยงัด าเนินการได ้เหมืองถกูปิดลงในปีค.ศ. 1965 จากนัน้จึงเปิดใหบ้รกิารอีก
ครัง้ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยว และถกูก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งในโบราณสถานของอ าเภออิสคุ่ะ 
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ชมพิพิธภณัฑข์ัน้ตอนการผลิตทองค า และสิ่งประดิษฐ์ที่ใชใ้นการท าเหมืองแรใ่นสมยัเอโดะ สามารถ
ลองยกทองค าแท่งหนกั 250 กิโลกรมัที่หนกัที่สดุในโลก จากนัน้น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กบั
เรือแฟนตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหนึ่งในญ่ีปุ่ น ซึ่งไดก้่อตวัจากลาวาของภเูขา
ไฟ ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ จากนัน้เดินทางโดย
รถโคช้สู่ หบุเขาโอวาคดุานิ ที่ยงัครุกรุ่นดว้ยควนัจากบ่อก ามะถนัเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน า้แร่
ก ามะถนัซึ่งสามารถตม้ไข่ใหส้กุได ้โดยชาวญ่ีปุ่ นมีความเชื่อว่าหากไดท้านไข่ด าหนึ่งฟองจะสามารถ
ท าใหอ้ายยุืนยาวขึน้อีกประมาณ 7 ปี  

 
น าท่านเดินทางสูส่ถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ที่มีประวติัยาวนานกว่า 1,250 ปี ศาลเจ้าฮาโกเน่ (Hakone  

Shrine) ซึ่งมีทะเลสาบอาชิอยู่ดา้นหนา้และรายลอ้มไปดว้ยภเูขาฮาโกเน่ จึงมีเสน่หใ์นฐานะที่เป็น
สถานที่ที่อดุมไปดว้ยธรรมชาติ ศาลเจา้แห่งนีม้ีความเชื่อในเรื่องช่วยใหเ้ดินทางปลอดภยั ช่วยใหร้อด
พน้จากเคราะหภ์ยัอนัตรายต่างๆ  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (Shabu Buffet) 

พักที ่Hotel Sunshine City Prince หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 6 ตลาดปลาซึกิจิ-วัดอาซากุสะ-โตเกียวสกายทรี-ช้อปป้ิงย่านชินจุกุ- 
                ช้อปป้ิงย่านชิบูยาสแครมเบิล้สแควร ์   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านชมตลาดปลาซึกิจิ( Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายสง่ที่ที่ใหญ่ที่สดุใน
โลก ดว้ยปรมิาณการคา้ขายอาหารทะเลสงูถึง 2,000 ตนัต่อวนั ตัง้อยู่ในเขตซกึิจิ ถือเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวขึน้ชื่อเป็นอย่างมากส าหรบันกัท่องเที่ยว ทัง้การเปิดใหเ้ขา้ชมการประมลูปลาทนู่าตอน
เชา้ตรูแ่บบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีรา้นรวงมากมายที่รอใหน้กัท่องเที่ยวไดม้าลิม้ลองอาหารทะเล
สดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายที่สามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย น าท่านไหวข้อ
พรสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสญัลกัษณเ์ป็นโคมสีแดงใหญ่ ที่เขียนเป็น
ตวัอกัษรคนัจิว่า Kaminari-Mon แปลว่า ประตูสายฟ้า วดันีเ้ป็นวดัพทุธที่นบัถือ เจ้าแม่ 

กวนอิม หรือ พระโพธิสัตวค์ันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวดัที่เก่าแก่ที่สดุในโตเกียวเลย 

ทีเดียว มีประวติัความเป็นมาว่า เมื่อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พี่นอ้งชาวประมง พบองคเ์จา้แม่กวนอิม
ขนาดเล็กที่ แม่น ้าซูมิดะ (Sumida) และไดน้ ากลบัเขา้หมู่บา้น และหวัหนา้หมู่บา้นจึงประดิษฐาน
องคเ์จา้แม่กวนอิมไวท้ี่บา้นเพื่อเก็บรกัษา  และเปิดใหช้าวบา้นมากราบไหว ้น าท่านถ่ายรูปกบั 
โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) อีกหนึ่งแลนดม์ารค์ส าคญัของมหานครโตเกียว เมืองหลวงของ
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหอคอยขนาดสงู ท าหนา้ที่เป็นหอสื่อสารกระจายสญัญาณระบบดิจิตอล Tokyo 
Skytree ไดร้บัการบนัทกึลงกินเนสสบ์ุ๊คว่า เป็นหอคอยที่สงูที่สดุในโลก และถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สงู
ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูอยู่ที่ 634 เมตร (2,080 ฟุต)  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Rokkasen สุดยอดเมนู ป้ิงย่าง หมู เนือ้ ทะเล

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึ่งโดดเด่นดว้ยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว (The 
Tokyo Metropolitan Government) ตัง้ตระหง่านอยู่นัน้ คือย่านธุรกิจที่เฟ่ืองฟทูี่สดุในโตเกียว 
(Tokyo) นอกจากจะเต็มไปดว้ยหา้งสินคา้แฟชั่นและหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 
Takashimaya และ Marui เรียงรายกนัอยู่มากมายแลว้ บรเิวณทางออกฝ่ังตะวนัออกของสถานีชินจุ
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กยุงัมีหา้งรา้นใหน้กัท่องเที่ยวหลากหลายกลุม่วยัไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดิส
เคาทส์โตรอ์ย่าง Don Quijote รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku 
Subnade ซึ่งมีรา้นสินคา้หลากหลายแบรนดร์วมถึงรา้นรอ้ยเยนอยู่ภายใน  
น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชิบูยาสแครมเบิล้สแควร ์(Shibuya Scramble Square) อาคาร
หา้งสรรพสินคา้และส านกังาน 47 ชัน้แห่งใหม่ลา่สดุในย่านชิบยู่าเปิดตวัแลว้อย่างยิ่งใหญ่ในวนัที่ 1 
พฤศจิกายน 2019 ตัง้ตระหง่านพรอ้มความสงู 230 เมตรอยู่ขา้งหา้แยกชิบยู่า ไม่ว่าจะชอ้ปป้ิง
เสือ้ผา้ ขา้วของเครื่องใชอิ้นเทรนด ์อาหารและขนมยอดฮิต ไปจนถึงชมวิวหา้แยกชิบูย่า โตเกียว
สกายทรี และภเูขาไฟฟจูิก็มี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Sunshine City Prince หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 

 7 วัดนาริตะซนั-อิออน มอลล-์โตเกียว(สนามบนินาริตะ)-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู ่วัดนาริตะซัน ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวดัในพระพทุธศาสนาที่
ตัง้อยู่ใน เมืองนาริตะ จงัหวดัชิบะ ที่วดัแห่งนีม้ีรูปเคารพขององคฟ์โุดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกนัมา
ตัง้แต่สมยัโบราณว่า "นาริ ตะฟโุด" ประดิษฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถาน
ส าคญัที่เป็นศนูยก์ลางความศรทัธาต่อองคฟ์โุด เมียวโอ จากนัน้อิสระเดินเลน่ นาริตะโอโมเต
ซันโดะ ถนนชอ้ปป้ิงสวยงามที่นา้ไปสูว่ดันาริตะซงัชินโชจิ ถนนเสน้นีเ้หมาะสา้หรบั เดินเลน่และซือ้
ของทานเลน่และของที่ระลกึพืน้เมืองก่อนเขา้ชมวดั หรือทานอาหารในรา้นจา้นวนมากที่ขายปลา
ไหล สดๆ ย่างบารบ์ีคิวแสนอรอ่ย 

กลางวัน อิสระอาหารมือ้กลางวัน  
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น าท่าน ชอ้ปป้ิงทีอ่ิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่นิยมในหมู่นกัท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ เนื่องจากตัง้อยู่ใกลก้บัสนามบินนานาชาตินารติะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยั
สไตลญ่ี์ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสินคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และ
อปุกรณภ์ายในบา้น นอกจากนีย้งัมีรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน
เดินทางสู ่สนามบินนาริตะ 

17.30 น. จากนัน้น าท่านออกเดินทางจากเมืองโตเกียว(สนามบินนารติะ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย
แอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินท่ี TG677 (17.30-22.30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ7.00 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 
ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

พธุ-องัคาร 15-21 กมุภาพนัธ ์2566 69,999 69,999 25,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินลา่ชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 40 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร ,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,500 บาท / ท่าน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิ ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการหกั
ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุ่างๆ 
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5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบรกิารนัน้ๆ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทกุ
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภัยของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่าน 
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่าจะด้วย
สาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สายการบินและ 
ช่วงเวลาเดินทาง  
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3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้เดินทางต้อง
เป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึ้นอยู่กับแต่ระบบของสายการบินน้ัน 
ๆ เป็นผู้กำหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร
ยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่น่ังบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ท่ีนั่งตามท่ีท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพ่ือขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้น
สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกับข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้กำหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเครื่องสายการบินเป็นผู้กำหนดหากท่านมีน้ำหนักเกินกว่ากำหนดท่าน 

จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั้นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปล่ียนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุร่ี / ปลอดบหุร่ี
ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไมต่ิดกนัหรอือยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตยีง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยอาจจะมีคา่ใชจ้า่ย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 
6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม (บางครัง้ตอ้ง

จองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิความเหมาะสม  
7. บางโรงแรมไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถงึไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระของ

ท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 

** เมือ่ทา่นชำระเงนิคา่ทวัร์ใหก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ ** 
** จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี ้** 
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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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