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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-(สนามบนิโตเกียวฮาเนดะ) 
19.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย(TG) พบเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

22.45 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติโตเกียวฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย (TG) 
เที่ยวบินที่ TG682 (22.45-06.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 10นาท ีบริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 

 

 2 โตเกียว – ภูเขาทาคะโอะ – คาวาโกะเอะ – สวนดอกไม้อาชิคางะ – เมืองคุสัทสึ –  
                พธิีกวนน ้าแร่ยูโมมิ – ยูบาทาเกะ 
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06.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติโตเกียวฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 
2 ชั่วโมง) เมืองหลวง โตเกียว (Tokyo) ที่เป็นจดุศนูยก์ลางของประเทศญ่ีปุ่ น และมีระบบการ

คมนาคมที่ดีที่สดุแห่งหนึ่งของโลก มีสีสนัความเจรญิ นวตักรรมความล า้สมยัที่โดดเด่น  
น าท่านน าท่านเดินทางสู่ ถนนสายประวติัศาสตร ์คาวาโกะเอะ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในเขตของจงัหวดั
ไซตามะ ได้ยังได้รับขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการ
ก่อสรา้งบา้นเรือน และบรรยากาศโดยรอบยังคงไวซ้ึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ เริ่ม
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1603-1868น าท่านชมความงดงาม และมีเอกลกัษณแ์ห่ง “วดัคิตะอิน” ตัง้อยู่ใจกลาง 
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เมือง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามเป็นวัดต้นแบบของวัดอาซากุซะใน
กรุงโตเกียวปัจจบุนั  
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น าท่านชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอรท์ี่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของ
ดอกฟูจิ (Fuji flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือน
พฤษภาคมของทกุๆปี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัดอกไมแ้ละเก็บภาพความประทบัใจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Shabu Buffet) 
 น าท่านสู่ เมืองคุซัทสึ จังหวัดกุมมะ 1 ในเมืองออนเซ็นที่มีชื่อเสียงที่สุดของญ่ีปุ่ น ที่ยังคงรกัษา

บรรยากาศและธรรมเนียนประเพณีแบบญ่ีปุ่ นแท ้ๆ ตั้งแต่สมัยเอโดะไวไ้ดดี้ คุซัตสึ เป็นศูนยร์วม
โรงแรมเรียวกงัมากมาย โดดเด่น ช่วยในการรกัษาภูมิแพแ้ละผิวหนงั และมีงานวิจยัว่าสามารถลด

การติดเชือ้ของไวรสัสายพนัธุใ์หม่ไดถ้ึง 99% 
จากนัน้ชม พิธีกวนน ้าแร่ยูโมมิ  เคล็ดลบัพิเศษของออนเซ็นคซุตัสึคือ การลดอณุหภูมิของน า้ออน
เซ็นดว้ยวิธีดัง้เดิม โดยใชไ้มพ้ายกวนน า้ใหเ้ป็นจงัหวะ เพื่อช่วยใหน้ า้เย็นลงโดยผ่านการผสมน า้เปล่า 
เพื่อปรบัอุณหภูมิและไม่ท าใหป้ริมาณแร่ธาตุในน า้เจือจางลง ระหว่างกวนจะมีการขับรอ้งเพลง
พืน้บา้นดว้ย พิธีนีเ้รียกกนัว่า “ยโุมมิ” แต่ละวนัจะท าพิธียโุมมิ 4 - 5 รอบ ๆ ละประมาณ 30 นาที เพื่อ
เตรียมน า้ใหพ้รอ้มส าหรบัใหบ้รกิาร 
น าท่านชม ยูบาทาเกะ แหลง่น า้พรุอ้นใจกลางเมือง ลอ้มรอบไปดว้ยรัว้หินและสะพานไมส้  าหรบัเดิน
ชมวิว มีน า้พรุอ้นผุดออกมาถึง 4,600 ลิตรต่อนาที น า้ที่ผุดออกมาจะไหลรวมกนัไปยงั "ยูทากิ" หรือ
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ผาน า้ตกรอ้น และบางส่วนจะถูกแจกจ่ายไปยังเรียวกังและโรงอาบน า้สาธารณะรอบขา้ง โดยผ่าน
รางไมท้ัง้ 7 รางที่เรียกว่า "โมคฮุิ" หนึ่งในกรรมวิธีที่ช่วยควบคมุอณุหภูมิเพื่อรกัษาผลกึแร่ธาต ุ"ยุโนะ
ฮานะ" และความเป็นกรดของน า้ไดดี้อีกดว้ย ตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟ เลน่แสงสีสวยงาม สอ่งให้
เห็นไอน า้ที่พวยพุ่งออกมา บรรยากาศโรแมนติก สามารถเช่าชดุยกูาตะมาใสถ่่ายรูป หรือไปนั่งแช่มือ
บนมา้นั่งที่ติดตัง้อ่างน า้รอ้นเพลิน ๆ ใหค้วามรูส้กึเหมือนไดเ้ที่ยวงานเทศกาลของญ่ีปุ่ น 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น WINSOME JAPAN Tokyo Fuji Kawaoge (TG) 7วนั 4คนื - รหสัทวัร ์
J5523349 

พักที ่ Kusatsu Takamatsu หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 

 3 ปราสาทมัตสึโมโตะ – ปราสาททาคาโต – โคเซ็นจิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) ตั้งอยู่ภายในเมืองมัตสึโมโตะ 
(Matsumoto) จงัหวดันากาโนะ สรา้งขึน้มาราวศตวรรษที่ 16 - 18 เท็นชุคาคหุรือป้อมปราการที่ตัง้
ตระหง่านนีว้่ากนัว่าเป็นเท็นชุคาคหุลงัคา 5 ชัน้ พืน้ 6 ชัน้ที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั 
และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัชาติ พืน้ที่ส่วนอ่ืนๆ ภายในปราสาทก็ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเ ป็น

สถานที่ทางประวติัศาสตรข์องชาติ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเซ็ทสไตลญ์ีป่ ุ่ น) 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาททาคาโตะ (Takato Castle) เป็นปราสาทญ่ีปุ่ น ที่ ตัง้อยู่ในเมืองอิ นะ 
ทางตอนใตข้องจงัหวัดนะงะโนะประเทศญ่ีปุ่ น ในตอนทา้ยของยุคเอโดะปราสาททาคาโตเ้ป็นที่ตัง้
ของสาขานักเรียนนายรอ้ยของตระกูล ไนโตะ ซึ่งเป็น ได เมียวของโดเมนทาคาโท ปราสาทนีม้ีชื่อ
เรียกอีกอย่างว่าปราสาทคาบูโตะ สรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 16 ปัจจุบนักลายเป็นซากปรกัหักพัง
สว่นใหญ่ 

 น าท่านเดินทางสู่ โคเซ็น-จิ (Kozenji) เป็นวัดพุทธ ของนิกายเทน ไดตัง้อยู่ในเมือง โค มากาเนะ 
จงัหวดันะงะโนะประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหนึ่งในหา้วดัเทนไดหลกัใน ภูมิภาค ชิเนทสึของญ่ีปุ่ น ภาพหลกั
คือ รูป ป้ัน ฮิบุตสึ ของฟุโด เมียว-โอ วัดแห่งนีอ้า้งว่าก่อตัง้ในปี ค.ศ. 860 เนื่องจากบนัทึกของวัด
ทัง้หมดสญูหายไปในช่วงสงครามสมยั เซ็นโกค ุระหว่างทาเคดะ คตัสึโยริ และโอดะ โนบุ ทาดะ จึง
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ไม่มีหลกัฐานทางเอกสารที่สนบัสนุนค ากล่าวอา้งนี ้วดัแห่งนี ้ไดร้บัการสนบัสนุนจากตระกูลทาเคดะ
และต่อมา ไดร้บัการสนบัสนุนจากตระกูล โทโยโทมิ ฮิเดโยชิและไดร้บัค่าบ ารุงรกัษา 60 โกกุจากโช
กนุ โทคกุาวะ อิเอ มิส ึวดัมีขนาดลดลงมากในช่วงสมยัเมจิแต่โครงสรา้งที่ยงัหลงเหลืออยู่ส่วนใหญ่มี
อายตุัง้แต่สมยัเอโดะ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ไคเซกิ) 
พักที ่Shinshu Matsukawa Onsen Seiryuen หรือเทยีบเท่า 
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 4 พพิธิภัณฑห์มู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – Fuji Subaru Line 5th Station – ชมสาธิตการชงชา –   
            สวนโออิชิ ปารค์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑห์มู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ(Iyashi no Sato) ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่เคยเป็น
หมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไตฝุ้่ นพัด
ถล่มในปี 1966 จนกระทัง้ต่อมาอีก 40 ปีไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหเ้ป็นแบบดัง้เดิม และเปิดเป็น
พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศกึษาเรียนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรม ลองและซือ้สินคา้ 
หตัถกรรมแบบดัง้เดิม ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรือน ที่ไดร้บัการดัดแปลง
ใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร พิพิธภณัฑ ์และแกลเลอรี่ ซึ่งแต่ละหลงัก็จะมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือ
ดัง้เดิมที่ต่่างกนั เช่น เครื่องป้ันดินเผา ธูป และผา้ทอ หรืออาจเขา้ร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่าน

ชารโ์คล และบะหมี่โซบะดว้ยตนเอง 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารดงัประจ าถิ่นหมอ้ไฟโฮโต 
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น าท่านขึน้สู ่คาวากูจิโกะสถานีที ่5 (Kawaguchiko 5th Station) ที่มีอีกสองชื่อที่ใชเ้รียกอย่าง Fuji 

Subaru Line 5th Station หรือ Yoshidaguchi 5th Station) (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ตั้งอยู่
ประมาณจุดกึ่งกลางของเสน้ทางโยชิดะ(Yoshida Trail) โดยเสน้ทางโยชิดะนั้นเป็นที่รูก้ันว่าเป็น
เสน้ทางหลกัส าหรบัการเดินทางไปยงั ศาลเจา้ฟูจิโยชิดะเซนเงน (Fujiyoshida Sengen Shrine) ที่
อยู่แถวๆบริเวณฐานของภูเขาไฟฟูจิ สถานนีเ้รีกไดว้่าเป็นจุดยอดนิยมของเหล่านกัปีนเขาเลย ดว้ย
ความที่มีความสงู 2,300 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล บนยอดเขาจะมองเห็นความงดงามของทิวทัศน์
ทะเลสาบทัง้หา้ของภูเขาไฟฟูจิดา้นล่าง ซึ่งเป็นสถานีปีนเขาที่นิยมมากที่สุดในบรรดาสถานีทัง้ 4 
แห่ง และไดร้บัการพัฒนาอย่างดี ง่ายต่อการเดินทางจากโตเกียว สามารถท่องเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี
แมว้่าหิมะจะตก  
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จากนัน้น าท่านสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
พิธีกรรมที่ทรงคณุค่า หยั่งรากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปดว้ยปรชัญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญัของพิธีชงชา
จึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ที่สนุทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ จิตใจ
ลองมาท าความรูจ้กักบัพิธีชงชาใหม้ากขึน้รบัรองไดเ้ลยว่าหากท่านไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมพิธีชงชา ก็
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จะตอ้งหลงใหลกับวัฒนธรรมอันเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าดึงดูดใจผู้คนทั่วโลกอย่าง
แน่นอน จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้เป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั 

น าท่านไป ชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji)ที่สวยงามมาก 
ตัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุิโกะฝ่ังเหนือ (Lake Kawaguchiko) ที่นี่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว 
ชาวญ่ีปุ่ นซึ่งมาพกัผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากบัความงามของทิวทศัน ์ในวนัที่อากาศแจ่มใสสวน
แห่งนีจ้ะเป็นจดุชมวิวที่สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิไดเ้กือบทัง้ลกูซึ่งสวยงามมาก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที ่Hotel Yukari no mori หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  เหน็วิวภูเขาฟูจ ิ
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 5 หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – เก็บผลไม้ตามฤดูกาล –  ย่านโอไดบะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai Village) หรือหมู่บ้านน ้าใส ซึ่งเป็นหมู่บา้น
เล็กๆ ที่ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากจุิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะ จดุเด่นคือน า้ในล าธาร และ
สระของหมู่บา้นใสมาก และสะอาดอีกดว้ย และยงัเป็นที่กล่าวขานว่า บ่อน า้ในหมู่บา้นนีเ้ป็นแหล่ง
น า้สะอาดอันศักดิ์สิทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิอีกดว้ย เน่ืองจากน า้ในหมู่บา้นเกิดจากการละลายของหิมะ
บนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูรอ้น และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ ในหมู่บา้นยังมี
สินคา้วางจ าหน่าย โดยเป็นผลิตภณัฑท์อ้งถิ่นที่คนในหมู่บา้นผลิตขึน้มาเอง 
หลงัจากนัน้ใหท้่านไดส้นุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมเก็บผลไมต้ามฤดูกาลของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลกู
อย่างพิถีพิถนั และไดร้บัการดแูลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าใหผ้ลไมท้ี่นี่นัน้มีขนาดใหญ่
และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set เทมปรุะ) 
น าท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) เกาะที่สรา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทิง
ต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ไดร้บัการปรบัปรุงใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลงัของปี 1990 นอกจาก
มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดม
สมบรูณข์องพืน้ที่สีเขียว 

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



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น WINSOME JAPAN Tokyo Fuji Kawaoge (TG) 7วนั 4คนื - รหสัทวัร ์
J5523349 

 
 



 

โปรแกรมทวัรญ์ีปุ่่ น WINSOME JAPAN Tokyo Fuji Kawaoge (TG) 7วนั 4คนื - รหสัทวัร ์
J5523349 

 6 ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากุสะ –  ย่านชินจุกุ – โตเกียว(สนามบนิฮาเนดะ)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมตลาดปลาซึกิจิ( Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ในเขตซึกิจิ ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวขึน้ชื่อเป็นอย่างมากส าหรบันักท่องเที่ยว ทัง้การเปิดใหเ้ขา้ชมการประมูลปลาทูน่าตอน
เชา้ตรู่แบบจ ากดัผูเ้ขา้ชม รวมไปถึงมีรา้นรวงมากมายที่รอใหน้กัท่องเที่ยวไดม้าลิม้ลองอาหารทะเล
สดๆ และมีอาหารทะเลแบบแปรรูปมากมายที่สามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอี้กดว้ย น าท่านไหวข้อ
พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสัญลักษณ์เป็นโคมสีแดงใหญ่ ที่เขียนเป็น
ตัวอักษรคันจิว่า  Kaminari-Mon แปลว่า  ประตูสายฟ้า วัดนี ้เ ป็นวัดพุทธที่นับถือ  เจ้าแม่  
กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวเลย 

ทีเดียว มีประวัติความเป็นมาว่า เมื่อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พี่นอ้งชาวประมง พบองคเ์จา้แม่กวนอิม

ขนาดเล็กที่ แม่น ้าซูมิดะ (Sumida) และไดน้ ากลบัเขา้หมู่บา้น และหวัหนา้หมู่บา้นจึงประดิษฐาน
องคเ์จา้แม่กวนอิมไวท้ี่บา้นเพื่อเก็บรกัษา  และเปิดใหช้าวบา้นมากราบไหว ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Rokkasen (เนือ้ย่างวากิวสดุพรีเมีย่ม) 
 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึ่งโดดเด่นดว้ยอาคารที่ว่าการมหานครโตเกียว (The 

Tokyo Metropolitan Government) ตั้งตระหง่านอยู่นั้น คือย่านธุรกิจที่ เ ฟ่ืองฟูที่สุดในโตเกียว 
(Tokyo) นอกจากจะเต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 
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Takashimaya และ Marui เรียงรายกนัอยู่มากมายแลว้ บรเิวณทางออกฝ่ังตะวนัออกของสถานีชินจุ
กยุงัมีหา้งรา้นใหน้กัท่องเที่ยวหลากหลายกลุม่วยัไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดิส
เคาทส์โตรอ์ย่าง Don Quijote รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku 
Subnade ซึ่งมีรา้นสินคา้หลากหลายแบรนดร์วมถึงรา้นรอ้ยเยนอยู่ภายใน 

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ให้ท่านได้ช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ โตเกียว เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 
 
 

 

 7 โตเกียว(สนามบนิฮาเนดะ)  –  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
00.20 น. จากนัน้น าท่านออกเดินทางจากเมืองโตเกียว(สนามบินฮาเนดะ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน

ไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG661 (00.20-04.50) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง 
บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครื่อง 

04.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 

อังคาร-จันทร ์ 11-17 เมษายน 66 79,999 79,999 15,000 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

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

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 

 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบตุามรายการ   
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6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 
บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทยว์ินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
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. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร ,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรดี, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

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

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายใน 1 วันหลงัจากวันจอง โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยัน

เมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 15 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

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

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
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2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว  Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนักกระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนักเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีห้องพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว  
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

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

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 
 


