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1  กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-สนามบนิฮาเนดะ-อบิาราก ิ

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 4 สนามบนิสวุรรณภมูเิคานเ์ตอรส์าย

การบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

09.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) 

เทีย่วบนิที ่JL32 (09:55-17:30) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.21 ชัว่โมง บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮาเนดะ เมอืงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)   

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิ(Ibaraki) ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโตของเกาะฮอนช ูประเทศญีปุ่่ น 

อบิารากซิ ึง่อยูไ่มห่า่งจากโตเกยีว เต็มไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาล

ทีเ่กีย่วกบัดอกไม ้ทีม่ใีหช้มตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้งัเป็นเจังหวัดทีม่กีารผลตินัตโตะ หรอื ถั่วเน่าญีปุ่่ น 

มากทีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Manpuku Galbi Shinjuku เมนูบฟุเฟ่ตย์ากนิกิ ุ

พักที ่  Hotel Nikko Tsukuba หรอืระดับเทยีบเทยีบเทา่ 
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2 ฟุกชุมิะ-หมูบ่า้นโออจุ ิจคู-ุสถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซ็น-หนา้ผาลา้นปีโทโนะเฮทสรึ-ิไอส-ุ

ปราสาทสรึกุะ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัฟกุชุมิะ (Fukushima) ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชัว่โมง เป็นจังหวดัในภมูภิาคโท

โฮค ุเป็นเมอืงทีม่ธีรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ อาหารทะเลสด ผลไมอ้รอ่ย สถานทีท่อ่งเทีย่วสวยงาม เป็นอกี

หนึง่จดุหมายปลายทางทีนั่กทอ่งเทีย่วไมค่วรพลาด 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู โซบะตน้หอม 

 

น าทา่นเดนิเลน่ หมูบ่า้นโออจุจิคู ุ(Ouchi Juku) บา้นโบราณทีใ่นยคุเอโดะถกูสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปี

กอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลังคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝ่ังประมาณ 40-50 หลัง 

หมูบ่า้นโออจุจิคู ุไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่เมอืงยโูนะคาม ิออนเซ็น เป็นเมอืงตากอากาศออนเซน็เล็กๆ ทีม่ชี ือ่เสยีงของจังหวดัฟกูชุมิะ 

อสิระบรเิวณสถานรีถไฟยโูนคาม ิออนเซน็ (Yunokami Onsen Statio) โดยเป็นสถานรีถไฟเพยีงแหง่

เดยีวของญีปุ่่ นทีม่อีาคารสถานที าจากหลังคาแบบญีปุ่่ นโบราณ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการแชเ่ทา้ผอ่น

คลายตามอธัยาศัย ณ จดุออนเซน็เทา้  

 

แลว้น าทา่นชม หนา้ผาลา้นปี โทโนะเฮทสรึ ิ(Tonohetsuri) เป็นความสวยงามทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ 

โดยหนา้ผารมิแมน่ ้าโอคาวะนี ้ถกูกดัเซาะโดยน ้าทีไ่หลผา่น กวา่จะสกึกรอ่นเป็นเวลานานเป็นลา้นปี จน
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กลายมาเป็นววิทวิทศันท์ีส่วยงาม ดว้ยรปูรา่งหนา้ตาของหนา้ผาชนัๆ ทีด่คูลา้ยกบัเจดยี ์จงึเป็นทีม่าของ

ชือ่โทโนะเฮทสรึ ิหรอืหนา้ผารปูเจดยี ์

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไอส ุ(Aizu) เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยวัฒนธรรมซามไูร ยงัมมีนตเ์สน่หเ์รือ่ง

ของออนเซน็อกีดว้ย  

 

น าทา่นชม (ดา้นนอก) ปราสาทสรึกุะ (Tsuruga Castle) หรอืปราสาทนกกระเรยีน เอกลกัษณ์ดัง้เดมิ

ของญีปุ่่ นเพยีงหนึง่เดยีว ปราสาทหลังคาสแีดงอนัเป็นสญัลกัษณ์แหง่เมอืงไอสวุาคามทัซ ึเดมิชือ่วา่ 

ปราสาทคโุระคะวะ (Kurikawa Castle) สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1384 โดยตระกลูอะชนิะ อนุสรณ์สถานทีย่งัทิง้

รอ่งรอยของเหลา่นักรบซามไูรกลุม่สดุทา้ยในญีปุ่่ นทีไ่ดเ้ลอืกปลดิชพีตวัเอง ณ สถานทีน่ี ้ 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พักที ่  Hotel Listel Inawashiro หรอื Active Resort Urabandai  หรอืระดับเทยีบเทยีบเทา่ 

จากนัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

3 วดัเอ็นโซจ-ินงีะตะ-ตลาดปลาเทระโดมาร-ิศาลเจา้ยะฮโิกะ-สาวนยาฮโิกะ-ถนนชอ้ปป้ิงนตุะ-

เทอเรซ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่วดัเอ็นโซจ ิ(Enzoji Temple) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง วดั

เกา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงยานาอสิ ุ 

 

ตน้ก าเนดิของวดัแดงอากะเบโกะ ยอ้นไปเมือ่ 1,200 ปี กอ่นเกดิแผน่ดนิไหวจนอโุบสถเสยีหาย 

จ าเป็นตอ้งท าการซอ่มแซม แตก่ารขนยา้ยเสาเพือ่การซอ่มแซมนัน้เป็นไปอยา่งยากล าบาก แตแ่ลว้อยูก่็

มวีัวสขีนแดงปรากฏตวัขึน้ จงึน ามาชว่ยขนยา้ยเสา และวสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ ท าใหก้ารซอ่มแซมนัน้ส าเร็จ

ลลุว่งไปดว้ยด ีจงึไดม้กีารสรา้งรปูปัน้วัวขึน้มาดา้นหนา้พระอโุบสถ อกีทัง้ภายในอโุบสถยงัเป็นที่

ประดษิฐานพระอกัโษภยพทุธะองคใ์หญ ่ผูค้นเดนิทางมาสกัการะอยา่งเนอืงแน่น ดว้ยศรัทธาทีเ่ต็มเป่ียม 

เพือ่น าความสขุมาสูท่กุคน บรเิวณวดัยงัถอืเป็นจดุชมซากรุะ ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิและจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสี

ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งอกีดว้ย 
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น าทา่นสู ่จงัหวดันงีะตะ (Niijata) อยูใ่นภมูภิาคชบู ุตัง้อยูเ่ป็นแนวยาวตามชายฝ่ัง มเีกาะขนาดใหญ่

ชือ่วา่เกาะซาโดะ มชีือ่เสยีงเรือ่งอาหารทะเลทีส่ดใหม ่และสาเกทีผ่ลติจากขา้วคณุภาพ และน ้าใส

สะอาด มลีานสกชีือ่ดังอยา่ง กาลา่ยซูาวา่ ทีใ่นชว่งฤดหูนาวเป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่วทัว่

โลก  

 

สู ่ตลาดปลาเทระโดมาร ิ(Teradomari Fish Market) ซึง่เรยีกกนัอกีชือ่หนึง่วา่ ตลาดปลาอาเมะ

โยโกะ นอกจากจะมขีายปลาสดใหมท่ีจั่บมาในวันนัน้แลว้ ยงัมจี าหน่ายอาหารแสนอรอ่ยทัง้อาหารเซต็

เมนูซาซมิ ิอาหารทะเลยา่งเสยีบไม ้โอเดง้ และอืน่ๆ อกีมากมาย พวกอาหารแปรรปูอยา่งปลากระป๋อง 

และของแหง้ก็ไดรั้บความนยิมไมแ่พก้นั  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นขอพรความรัก ณ ศาลเจา้ยะฮโิกะ (Yahiko Shrine) ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขายะฮโิกะ  

ศาลเจา้แหง่นีม้ปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 2,400 ปี และมกีารบรูณะใหมใ่นปี ค.ศ.1916 นยิมขอพรดา้น

เสรมิดวงชะตาความโชคด ีและขอเรือ่งเกีย่วกบัสขุภาพ และเป็นจดุรวมของพลังศกัดิส์ทิธิ ์และยงัเป็น

สถานทีส่กัการะเทพเจา้ Amano Kagoyama no Mikoto ผูส้อนชาวเอจโิกะ ใหท้ ากสกิรรม ท าประมง 

และผลติเกลอืส าหรับประกอบอาหาร จดุเดน่ ของศาลเจา้อยูท่ีเ่สาโทรอิสิแีดงขนาดใหญ ่เมือ่ฤดใูบไม ้

ผลมิาถงึ ซากรุะจ านวนมากจะเบง่บานลอ้มรอบประตโูทรอิ ิดรูาวกบัเป็นเสน้ทางไปสูด่นิแดนของเทพเจา้ 

ทา่นสามารถหาซือ้เครือ่งรางดา้นความรักของศาลเจา้มทีีว่า่กนัวา่ มคีวามศักดิส์ทิธิม์ากอกีดว้ย  



Page 6 of 17 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนยาฮโิกะ (Yahiko Park) เป็นสวนสาธารรณะซึง่เป็นทีพั่กผอ่นของชาวเมอืง 

เป็นทีรู่จั้กในฐานะจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงาม ภายในสวนเต็มไปดว้ยตน้เมเป้ิล จนไดรั้บการขนานนาม

วา่หบุเขาเมเป้ิล (Maple Valley)  

จดุเดน่อยูท่ีบ่รเิวณสะพานคนัทสกึ ิ(Kan-tsuki Bridge) ทีม่สีแีดงทอดยาวขา้งสระน ้า โดยจะมตีน้เมเป้ิล

โนม้กิง่มาคลมุราวสะพาน ท าใหเ้ป็นทวิทัศนท์ีง่ดงามเป็นอยา่งยิง่  
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จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงนตุตะร ิเทอเรซ (Nuttari Terrace Shopping Street) แหลง่ชอ้ปป้ิง

บรรยากาศเรโทรในเมอืงนงีะตะ เต็มไปดว้ยคาเฟ่เก๋ๆ  และโรงงานผลติเครือ่งปัน้ดนิเผา ทา่มกลาง

บรรยากาศยอ้นยคุผสมผสานกบัสตรทีอารต์ทีท่ าใหเ้ดนิเลน่เพลนิๆ หรอืถา่ยรปูสวยๆ ไดห้ลายมมุ  

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

พักที ่  Hotel Nikko Niigata หรอืระดับเทยีบเทยีบเทา่ 

 

4 สะพานบนัได-หมูบ่า้นปลาคารฟ์นชิคิโิกอ-ินาข ัน้บนัได โฮะชโิทเกะโนะ ทานาดะ-อโุมงคแ์หง่

แสงคโิยส ึ

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นชม สะพานบนัได (Bandai Bridge) เป็นสะพานขา้มแมน่ ้าชนิะโนะ และเป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์

ของเมอืงนงีะตะ มคีวามยาวถงึ 306.9 เมตร และกวา้ง 21.9 เมตร ประกอบดว้ยเลนส าหรับรถยนตส์อง

เลน สรา้งขึน้ครัง้แรกดว้ยไมใ้นสมยัเมจเิมือ่ราวปี ค.ศ.1886 ปัจจบุนัมอีายเุกอืบ 90 ปี ถกูสรา้งและบรูณะ

มาเรือ่ยๆ จนถงึปัจจบุนั 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นนชิคิโิกอ ิ(Nishikigoi No Sato) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 

ชัว่โมง เป็นหมูบ่า้นเพาะและขยายพันธป์ลาคารฟ์ ตัง้อยูเ่มอืงโอจยิะ จังหวดันงีะตะ ทีน่ีม่ปีลาคารฟ์

หลากหลายสายพันธม์ากกวา่ 100 สายพันธุ ์มกีารสง่ออกตา่งประเทศกวา่ 40 ประเทศ ภายในอาคารจะมี

โซนส าหรับพดูถงึประวตัคิวามเป็นมาของปลาคารฟ์แตล่ะสายพันธุ ์ถดัมาบรเิวณสระขา้งในอาคาร เต็มไป

ดว้ยปลาคารฟ์หลากหลายสสีนัก าลังแหวกวา่ย รอใหอ้าหาร ปลาแตล่ะตัวสว่นใหญม่อีายมุากกวา่ 30 ปี 

ดา้นนอกจะถกูจัดเป็นสวนสไตลญ์ีปุ่่ นมปีลาคารฟ์หลากสเีล็กใหญว่า่ยกนัอยูท่ั่วบรเิวณคนู ้า มมุนีจั้ดเป็น

มมุถา่ยรปูสวยๆ เรยีกวา่สวยทัง้สวนและปลา แตถ่า้อยากไดร้ปูแบบใกลช้ดิปลาคารฟ์สามารถถา่ยรปูและ

สมัผัสเขาไดท้ีส่ระภายในอาคาร เรยีกไดว้า่หาชมไดย้ากมาก 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูเจแปนนสีเซท็ 

 

น าทา่นชม นาข ัน้บนัได โฮะชโิทเกะโนะทานาดะ (Hoshitoge No Tanada) ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.20 ชัว่โมง ตัง้อยูใ่นเขตบรเิวณมะสไึด เมอืงโทะคะมะจ ิจังหวดันงีะตะ ซึง่เป็นจดุทอ่งเทีย่วที่

น่าสนใจ และไดรั้บความนยิมซึง่เป็นทีรู่จั้กทัว่ประเทศญีปุ่่ น สามารถทอ่งเทีย่ว และชืน่ชมความงามไดท้กุ

ฤดกูาล  

 

 



Page 8 of 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นสู ่อโุมงค ์Kiyotsu Gorge Tunnel หรอื อโุมงคแ์หง่แสง เป็นอโุมงคเ์กา่แกท่ีเ่คยถกูปิดรา้ง

เนือ่งจากเกดิหนิถลม่เมือ่ในอดตี ปัจจบุนักลายเป็นจดุแสดงผลงานศลิปะระดับโลก ภายใตผ้ลงานชือ่ 

Tunnel of light ผลงานของชาวจนีชือ่ คณุ Ma Yansong  

ภายในอโุมงคแ์หง่นีบ้รเิวณทางเดนิจะจัดแสงเป็นสตีา่งๆ ในแตล่ะจดุก็สามารถแวะชมววิทีม่องออกไป

เห็นแมน่ ้าคโิยส ึไหลผา่นตดักบัชัน้หนิตา่งๆ สวยงามจนไดก้ารรับการพดูถงึวา่ทีน่ีเ่ป็นหบุเขาทีส่วยทีส่ดุ 

1ใน 3 ของญีปุ่่ น งานศลิปะในอโุมงคน์ีม้ทีัง้หมด 5 รปูแบบการน าเสนอ คอื 1.Expression of Colour, 

2.Invisible 3.Bubble 4.Drop Light Cave และ 5.Periscope ตรงทางเขา้หนา้อโุมงคจ์ะมรีา้นกาแฟ 

ขายของฝาก ชัน้บนเป็นออนเซน็แชเ่ทา้ฟร ีอสิระใหท้า่นดืม่ด า่กบังานศลิปะตามอธัยาศัย จนกระทัง้ได ้

เวลาอนัสมควร  
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

พักที ่  Hotel Yuzawa New otani  หรอืระดับเทยีบเทยีบเทา่ 

จากนัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชอ่อนเซน็ธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าแรแ่ลว้จะท าใหผ้วิพรรณ

สวยงาม และชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

5  ไซตามะ-ศาลเจา้ไฮโดซงั-ถนนอวิาดาตาม-ิลอ่งเรอืนากาโทโระไลนค์ดุาร-ิชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู-ุ

สนามบนิฮาเนดะ 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัไซตามะ (Saitama) อยูใ่นภมูภิาคคันโต มคีวามเจรญิมากเพราะอยูต่ดิ

โตเกยีว มเีมอืงชชิบิ ุทีโ่ดดเดน่เรือ่งธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ เมอืงโอมยิะ และคาวาโกเอะ ทีเ่ป็นแหลง่รวม

จดุชอ้ปป้ิง และสถานทีท่ีเ่ทีย่วน่าสนใจหลายแหง่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง 

 

เดนิทางสู ่ศาลเจา้โฮโดซงั (Hodosan Shrine) ศาลเจา้เกา่แกท่ีม่ปีระวัตมิายาวนานกวา่ 2,000 ปี 

ตัง้อยูท่ีย่า่นนากาโทโระ จังหวดัไซตามะ ทา่มกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม มตีน้ไมใ้หญโ่อบลอ้มอยูร่อบ

ดา้น จนไดรั้บรางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ในปี ค.ศ.2011 มอีาคารหลักทัง้หมด 3 แหง่

ดว้ยกนัคอื Honden และ Heiden 2 หลัง ซึง่มสีถาปัตยกรรมแบบญีปุ่่ นโบราณ Gongen-zukuri สว่น

ใหญนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมาขอพรในเรือ่งความปลอดภยัเพือ่รับการปกป้องจากเทพเจา้ เสีย่งเซยีมซ ีและ

ซือ้เครือ่งรางลวดลายสวยงามกลับไปไดอ้กีดว้ย 
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น าทา่น ชอ้ปป้ิง ณ ถนนอวิาดาตาม ิ(Iwadatami Dori Shopping District) ถนนชอ้ปป้ิงในเมอืง

นากาโทโระ เขตจจิบิ ุจังหวดัไซตามะ ตัง้อยูร่ะหวา่งสถานนีากาโทโระ และทางไปโขดหนิอวิาดาตาม ิ

ซึง่เป็นยา่นการคา้ยอดนยิม ถนนเรยีงรายไปดว้ยรา้นขายของทีร่ะลกึรา้นอาหาร และอืน่ๆ อกีมากมาย มี

รา้นอาหารทีเ่นน้วตัถดุบิในทอ้งถิน่ และรา้นขายของทีร่ะลกึมากมายทีข่ ึน้ชือ่ในทอ้งถิน่ของไซตามะ 

อสิระตามอธัยาศัย 

 

กลางวัน อสิระรับประทานอาหารกลางวันตามอธัยาศัย  

 

น าทา่น ลอ่งเรอืนากาโทโระไลนค์ดุาร ิ(Nagatoro Line Kudari) เป็นกจิกรรมยอดนยิมของเมอืง

นากาโทโระ การน่ังเรอืไมด้ัง้เดมิแบบญีปุ่่ นลอ่งไปในแมน่ ้าอาราคาวา่ (Arakawa River) ทีอ่ยูท่า่มกลาง

หบุเขาสองขา้งทาง ระหวา่งทางจะไดช้มธรรมชาตทิีส่วยงาม และไดเ้ห็นโขดหนิรปูทรงตา่งๆทีเ่กดิขึน้

โดยธรรมชาตใินบางชว่งของการลอ่งเรอืจะมกีระแสน ้าทีค่อ่นขา้งเชีย่ว คนพายชาวญีปุ่่ นจะตอ้งใช ้

ประสบการณ์ในการพายเรอืผา่นลอ่งน ้าตา่งๆ ไปดว้ยความช านาญ  

น าทา่น ลอ่งเรอืไมน้ากาโทโระแบบคอรส์ B (ลอ่งตามกระแสน ้า) ส าหรับคอรส์นีจ้ะเรยีกวา่เสน้ทางโร

แมนตกิโดยลอ่งจากโขดหนิอวิาดาตาม ิไปถงึสะพานทาคาซาโกะ ระยะทางประมาณ 3 กโิลเมตร ใช ้

เวลาลอ่งเรอืประมาณ 20 นาท ีในบางชว่งอาจมนี ้ากระเซน็ขึน้มา แนะน าวา่อาจจะเตรยีมเสือ้ผา้ไปเปลีย่น

หรอืผา้เชด็ตัวไปดว้ย บนเรอืมเีสือ้ชชูพี ผา้ยางใสส าหรับกางกนัน ้ากระเซน็ และถกูควบคมุโดยฝีพายมอื

อาชพี ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัววิสองขา้งทางของววิใบไมส้เีหลอืงสม้แดงตัดกบัสนี ้าเงนิของแมน่ ้า 

และโขดหนิรปูรา่งแปลกตาแตง่ดงามตามอธัยาศัย  
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น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุโตเกยีว (Tokyo) เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันโต (Kanto) 

บนเกาะฮอนช ู(Honshu) ในอดตีคอืเมอืงเอโดะ (Edo) มรีถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็น

วงกลมอยูใ่จกลางเมอืง มสีถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วทัว่

โลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุ(Shinjuku) ใหท้า่นอสิระ และเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายทัง้

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุน่  เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่า่จะ

เป็น Kose, Kanebo, SK II, Shisedo และอืน่ๆ อกีมากมาย  

หา้มพลาด!! จดุเชค็อนิแหง่ใหมข่องชาวโซเซีย่ลน่ันก็คอื แมวยกัษ์ 2 มติ ิทีโ่ผลบ่นจอแอลอดีมีขีนาด

มหมึา จอมคีวามโคง้ขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟตุ) เสยีงทีอ่อกจากล าโพงคณุภาพเกรดด ี

ความละเอยีดภาพระดับ 4K ถอืเป็นเทคโนโลยรีะดบัสงูทีใ่หภ้าพเสมอืนจรงิปรากฏเป็นภาพแมวเหมยีว

เดนิเลน่ไปมาอยูเ่หนอืกรงุโตเกยีว นอกจากแมวยกัษ์แลว้ทา่นยงัสามารถรับชมโฆษณาตา่งๆทีถ่กูครเีอท

ใหเ้ป็นภาพ 3 มติ ิผา่นจอแอลอดีนีี ้ไมว่า่จะเป็น แพนดา้, รองเทา้ไนกี,้ นอ้งหมา Pompompurin, จาน

บนิ UFO แมแ้ตหุ่น่ยนตเ์ครือ่งดดูฝุ่ น ทา่นสามารถรับชมและเก็บภาพไดต้ามอธัยาศยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 น. ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระ

เตรยีมตวัเดนิทางกลับ 
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6   สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

00.05 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL) เทีย่วบนิที ่JL33 (00.05-05.00) 

ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.45 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

19 -24 พฤศจกิายน 2565 เสาร ์- พฤหัสบด ี 59,999 59,999 14,900 

21 -26 พฤศจกิายน 2565 จันทร ์- เสาร ์ 62,999 62,999 14,900 

16-21 มกราคม 2566 จันทร ์- เสาร ์ 65,999 65,999 14,900 

22-27 มกราคม 2566 อาทติย ์- ศกุร ์ 65,999 65,999 14,900 

26-31 มกราคม 2566 พฤหัสบด ี- องัคาร 65,999 65,999 14,900 

 

 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

โปรดอา่นกอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ 

กรณุาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไขการใหบ้รกิาร ยกเลกิการบรกิาร และหมายเหตทุัง้หมด

อยา่งละเอยีดทกุขอ้ เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง และเพือ่ความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบรษัิทฯ เมือ่ทา่น

จองทัวร ์และช าระเงนิมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขหมายเหตทุีบ่รษัิทฯ 

แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  

**ราคานีเ้ป็นราคาทัวรต์ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป 

** หากต า่กวา่ 20 ทา่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ หรอืทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกการเดนิทาง ** เนือ่งจากกฎการ

เขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บางโรงแรมเทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 

เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ **ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพัก

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้**  

 

อตัรานีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมูค่ณะ / คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

2.  คา่รถโคช้ ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเทา่ 

4.  คา่อาหารทีร่ะบตุามรายการ  

5.  คา่เขา้ชมสถานทีท่กุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ 
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิประกนัทา่นละ 3,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรอืโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่เป็นกอ่นเดนิผทางรายละเอยีดอืน่ๆเป็นไปตามเงือ่นไข

แหง่กรมธรรมฯ์  

7.  คา่ประกนัรวมรักษาโควดิหากป่วยหรอืตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอยีดเป็นไปตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรม)์ 

8.     น ้าดืม่วันละ 1 ขวด / ทา่น  

9.     คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมจัดท าหนังสอืเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางของไทย 

2.  ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆเชน่คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ 

5.  คา่ปรับสมัภาระทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

6.    ทปิคนขบัรถในญีปุ่่ นวนัละ 500 เยน / ทา่น / วนั 

7.  คา่ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพอใจของทา่น 

 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 31,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดรั้บเงนิมดัจ าแลว้เทา่นัน้ สว่นทีเ่หลอื

ช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เฉพาะวันหยดุยาวและนักขตัฤกษ์ ช าระสว่นทีเ่หลอื 40 วัน

กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ภายใน 3 

วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีก่่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6.      กรณีวซีา่ยงัไมท่ราบผลกอ่นเดนิทาง 15 วันท าการทางบรษัิทฯ ตอ้งขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นตามก าหนดเงือ่นไข

การช าระ เงนิแตห่ากวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทูตไมว่่าดว้ยเหตุผลใดก็ตามทาง   บรษัิทจะ

คนืเงนิคา่ทัวรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ่า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากทา่นจองและสง่เอกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศลา่ชา้ ไมท่ันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผล

ของวซีา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
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8. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิการเดนิทาง 45 วัน เกบ็คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  

(ชว่งหนา้เทศกาลหรอืหยดุยาวเชน่สงกรานต/์ปีใหม ่เป็น60วนั) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันคนืมดัจ า 100% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้

จรงิ เชน่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15–29 วันคนืมดัจ า 50% (หลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ/คา่มดัจ าโรงแรมเป็นตน้) 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-15 วันหักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์

- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมอืงไดเ้นือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีห่ักคา่ใชจ้า่ย100%  

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมตัจิากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารคา่ยืน่วซีา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

เก็บ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

 

หมายเหตสุ าคญัเพิม่เตมิ  

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีเ่กดิจากเหตวุสิยั อาทกิารลา่ชา้ของ

สายการบนิ, การนัดหยดุงาน, การประทว้ง, การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟ

ระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายทอ่งเทีย่วหรอืยกเลกิจากเหตสุดุวสิยัอาทกิารลา่ชา้ของสายการบนิ, 

การนัดหยดุงาน,การประทว้ง,การกอ่จลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว

, โรคระบาดและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆฯลฯ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษัิทจะค านงึถงึ 

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั 

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบดแูลทรัพยส์นิของมคีา่สว่นตัวตา่งๆของทา่นเองหากเกดิการสญูหายของ 

ทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วอนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่

สามารถรับผดิชอบทกุกรณี 

4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตให ้ 

เดนิทางออก หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมท ้งัในกรณีทีท่า่นจะใช ้

หนังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึง่ หรอื เนือ่งจากเหตผุลหรอืความผดิของตวัทา่นเอง 
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5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท้ีต่ัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท้ีน่ั่งวลิแชร์

หรอื บคุคลทีไ่มส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรณุาแจง้บรษัิทฯเพือ่สอบถามและหาขอ้สรปุรว่มกนัเป็นรายกรณี 

6. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตา่งประเทศไปหมดกอ่นกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิารบาง 

รายการหรอืยกเลกิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

7.  เนือ่งจากเราเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ทางบรษัิทฯ จงึค านงึถงึประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็นส าคัญ 

8. หา้ม! น าเขา้กญัชา กญัชง หรอืผลติภณัฑท์ีม่สีว่นประกอบของพชืชนดิดังกลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมโีทษ

ตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมโีทษสงูสดุถงึประหารชวีติ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่ง 

1.  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ 

2. ทางบรษัิทฯ ไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิเรยีบรอ้ยแลว้ หากทา่นยกเลกิทัวรไ์มว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิซึง่มคีา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–10,000 

บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง 

3. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและทางบรษัิทฯ ไดท้ าการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งเป็นผูร้อเงนิ Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดอืน และเงนิ Refund ทีไ่ดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสายการ

บนิน ้นั ๆ เป็นผูก้ าหนด 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัเพิม่เตมิโดยมเีอกสาร

ยนืยนัจากทางสายกรบนิ 

5. การจัดทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนดซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และทางบรษัิทไมอ่าจรับประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่่านตอ้งการได ้

6. กรณีทา่นทีจ่ะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรอืกรณีทา่นออกตัว๋เองกรณุาแจง้บรษัิทเพือ่ขอค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้

สามารถ ออกเดนิทางไดแ้น่นอนมฉิะน ้นัทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

7. ทีน่ั่ง Long Leg ทางบรษัิทไมส่ามารถรเีควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

8. ทา่นทีใ่ชไ้มลห์รอืแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้ าเนนิการดว้ยตัวทา่นเอง 

9.  น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดหรอืถอืขึน้เครือ่งสายการบนิเป็นผูก้ าหนดหากทา่นมนี ้าหนักเกนิกวา่ก าหนดทา่น 

จะตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ปรับน ้นัเอง 

10.  ทางบรษัิทฯไมรั่บผดิชอบกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

 

โรงแรมทีพ่กั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม ในกรณีทีบ่รษัิทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษัิทฯ จะใช ้

ในระดับมาตรฐานเทยีบเทา่เดยีวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมทีท่างบรษัิทการันตวีา่ไดพ้ักแน่นอน) 

2. เนือ่งจากกฎการเขา้พักของโรงแรมในยโุรปบงัคับใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมเีตยีงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ทีม่หีอ้ง 3 เตยีงหากเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่นเรยีนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
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3. ส าหรับทา่นทีพั่กหอ้ง 3 เตยีงขนาดของหอ้งพักขึน้อยกู่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ัดถอืวา่ทา่นยอมรับขอ้ตกลงแลว้ 

4. เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกั แบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3ทา่น/3เตยีง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่น

ละชัน้  

5. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม 

(บางคร ้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความ

เหมาะสม 

6. โรงแรมในยโุรปจะมลีักษณะ Traditional Building (อาจจะดเูกา่ๆคลาสสคิ) บางโรงแรมหอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจ

เป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัดและไมม่อีา่งอาบน ้าซึง่อยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ้นัๆ และแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนัดว้ย 

7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศจะม ี

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น ้นั 

8. บางโรงแรมไมม่พีนักงานยกกระเป๋าหรอืบางคร ้งัอยูใ่นเมอืงเกา่รถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถงึไดท้า่นจะตอ้งน าสมัภาระ

ของทา่นเขา้หอ้งพักดว้ยตวัทา่นเอง 

 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่อ้งขอวซีา่ 

ประเทศญีปุ่่ น อนุญาตใหอ้ยูไ่ดส้งูสดุ 15 วัน 

 

 
 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


