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1 ใน 3 สวนสวยสดุในญีปุ่่ น 

1 ใน 3 เกาะสวยสดุในญีปุ่่ น 

เช็คอนิภาพสวยๆ ทีท่ะเลสาบกระจกสวรรค ์

เดนิเลน่ชลิล์ๆ ทีห่มูบ่า้นโบราณ 

สมัผสัมนตเ์สนห่ม์รดกโลกนกิโก ้
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โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  
( TG626 : 23.59-07.40 ) 

    

2 สนามบนิเซ็นได-เกาะมตัสชึมิะ-โกะไดโดะ  

ตลาดปลาชโิอกามะ-ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิงัโจ 
 

บนเครือ่ง   ITOEN  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
  

3 ศาลเจา้ฮานสิ-ึทะเลสาบอนิาวะชโิระ-ปราสาทซรึุกะ
(ถา่ยรูปดา้นนอก)หมู่บา้นโบราณโออุจ ิจูคุ 

   AIZU  ASTORIA 
HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 มรดกโลกนกิโก-้สะพานชนิเคยีว-สวนไคระคุเอ็น 
โรงงานเหลา้สาเก-หา้งสรรพสนิคา้ออิอน 

   TSUKUBA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

 

5 วดัอาสะกุซ่า-ชนิจูกุ-พระราชวงัอมิพเีรยีล-โอไดบะ 

สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ  กรุงเทพฯ  
 

    

6 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  
(TG661 : 00.20-05.25) 
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หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถาม
เทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถ

เลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิ
เทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิ

พจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็น
เหตุผลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่
รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป๊ ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง ขออภยั

ในความไมส่ะดวก 

 
วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น.      พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์D สายการบนิไทย 

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทคอยตอ้นรับท่าน 

23.50 น.      ออกเดนิทางสูส่นามบนิเซนได ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS  

  เทีย่วบนิที ่ TG626 บรกิารน า้ดืม่และอาหารวา่งบนเครือ่งบนิ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัที ่2  สนามบนิเซ็นได-เกาะมตัสชึมิะ-โกะไดโดะ-ตลาดปลาชโิอกามะ- 
               ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิงัโจ- 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ เสรฟิอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง(1) 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซนได จงัหวดัมยิาง ิประเทศญี่ปุ่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***      

 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช ัว่โมง)  
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09.30 น.   เดินทางถึง  เกาะมตัสึชิมะ  เสน่ห์ความงามแห่งเซ็นได  เ ป็นเมืองตั ้งอยู่ทางชาย ฝ่ัง

ตะวันออกเฉียงเหนือของเซ็นได  เป็นอา่วทีไ่ดร้ับการยกย่องวา่เป็น1  ใน  3  ดนิแดนทีง่ดงามทีสุ่ด
ในญีปุ่่ น  มเีกาะนอ้ยใหญ่อยู่ถงึ 300 เกาะ  เป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงมาตัง้แต่สมัยอดตี  ในปี คศ.2013  
ไดร้ับรางวัล  “ อ่าวทีง่ดงามทีสุ่ดในโลก “  รองจากอา่วของมหาวหิารมงค ์ ชาน มเิชล  ทีป่ระเทศ

ฝรั่งเศส  และอ่าวซานฟรานซสิโก ของประเทศอเมรกิา  ซึง่เป็นอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่ นี่ไดร้ับ
รางวัลนี้  ของกนิแนะน าของเกาะนี้  คอื  หอยนางรมทีท่ัง้หวาน  สด  ในรูปแบบตา่งๆ  ไม่วา่จะเป็น

แบบย่าง หรอืทอดก็อร่อยไม่แพก้ัน  อกีทัง้ยังสามารถเดนิเลน่ชมบรรยากาศแบบสบายๆ  เพลนิๆไม่
รูต้ัว   

 น าชมโกไดโดะ  สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในภมูภิาคโทโฮค ุ สรา้งขึน้ปี คศ. 807  ดา้นในอโุบสถ

ประดษิฐานพระพุทธรูปโกะไดเมยีวโอ  ซึง่จะเปิดใหเ้ขา้ชมในทุก  33 ปีเท่านัน้  (ครัง้ล่าสุดคอืปี  
คศ.2006)  จากนัน้ น าท่านเดนิทางไปยังตลาดปลาทอ้งถิน่  ตลาดปลาชโิอกามะ  ใหอ้สิระทุกท่าน

ในการเดนิชม  ชมิ  อาหารทะเลสดสด  จากทะเล 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระ  ตามอธัยาสยั 

น าท่านเดนิทางสู ่ใจกลางเซ็นได  ยา่นอจิบินัโจ ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เต็มไปดว้ยรา้นคา้
มากมาย เช่น ช็อปของแบรนดเ์นมต่างๆ รา้นขายสนิคา้แฟชั่นพวกเสื้อผา้ รองเทา้เครื่อง ประดับ 
รา้นขายยา รา้นขายสนิคา้ 100 เยน ลอดจนรา้นอาหารตา่งๆ 

 
สมควรแกเ่วลาน าท่านเขา้สูท่ีพั่ก  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม (2) 

พกัทีโ่รงแรม ITOEN  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

ใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแร่แลว้ จะท าให ้

ผวิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 

วนัที ่3 ศาลเจา้ฮานทิส-ึทะเลสาบอนิาวะชโิระ- ปราสาทซรุึกะ-บา้นโบราณโออุจจิูคุ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าชม  และสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิข์องศาลเจา้ฮานิทส ึ  ศาลเจา้แห่งนี้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นมรดกโลก

ขององค์การยูเนสโก  ก่อนถูกเผา  และภายหลังไดร้ับการบูรณะซ่อมแซม  ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่ง

สถานที ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงในดา้นความสวยงาม  และการเพลดิเพลนิกับการชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนชว่งฤดู

ใบไมร้่วง  หากเป็นชว่งฤดหูนาวก็จะมคีวามสวยงามทีแ่ปลกตาไปอกีบรรยากาศ 
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สัมผัสกับทะเลสาบกระจกสวรรค ์ แหง่เมอืงฟกุคชุมิะ  ทะเลสาบอนิาวะชโิระเป็นทะเลสาบทีม่คีวาม

สวยงาม น ้าใส  จนสามารถมองเห็นเป็นภาพสะทอ้น  ราวกับกระจกสวรรคเ์ลยทเีดยีว  อกีทัง้ยังเป็น

ทีน่ยิมในการมาถ่ายท าภาพยนตร ์ ตา่งๆ  มากมาย  เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟ  

ตัง้อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาตบิันได อะซะฮี  จังหวัดฟุคุชมิะ  เหมาะอย่างยิง่กับการเป็นจุด

เช็คอนิ  ถ่ายภาพเก๋ๆ  ไม่ว่าจะเป็นช่วงใบไมเ้ปลี่ยนสี  หรือหนา้หนาว  ก็ใหค้วามสวยงามไม่ยิง่

หย่อนไปกวา่กัน 

 

 

 

 

 

 

   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบเซ็ตญีปุ่่ น (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทซรึุกะ  หรือปราสาทนกกระเรียนขาว  ซึง่ทีน่ี่เป็นมากกว่าปราสาท  แต่

เป็นเสน่ห์ของร่องรอยทางประวัตศิาสตรท์ี่ผสมผสานกับต านานความกลา้หาญของเหล่าซามูไร

นักรบ  ชุดสุดทา้ยของญี่ปุ่ น  ทัศนียภาพรอบๆเป็นคนู ้าลอ้มรอบ  หนา้หนาวจะมหีมิะปกคลมุ  ขาว

โพลนสมศ กดิศ์รีปราสาทกระเรียนขาว  ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปบรเิวณรอบๆปราสาท (หากตอ้งการ

เขา้ชมปราสาทจะมคีา่ใชจ่้ายตา่งหากท่านละ 600เยน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิชมหมู่บา้นโบราณยอ้นยุค  กลับไปหลายรอ้ยปีกอ่นในสมัยเอโดะ  หมู่บา้นแหง่นี้เปรยีบเสมอืน

แหลง่ทีพั่กแรมของคนในสมัยโบราณ  ถนนเสน้หลักของทีน่ี่เคยเป็นเสน้ทางหลักทางการคมนาคม 

และการคา้ทีส่ าคัญ  เชือ่มระหว่างอาณาจักรไอส ึ จังหวัดฟุกคุชมิะและเมอืงอโิมช ิ จังหวัดโทชกิ ิ 

ปัจจุบันบา้นต่างๆ  ไดก้ลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ  ขายสนิคา้พื้นเมอืง  รา้นอาหาร  และทีพั่ก

แบบญีปุ่่ น  เพือ่ดงึดดูนักท่องเทีย่ว  เป็นตน้ 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ  หอ้งอาหารภายในโรงแรม(5) 

ทีพ่กั AIZU ASTORIA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4 มรดกโลกนกิโก-้สะพานแดงชนิเคยีว-สวนไคระคุเอ็น-โรงงานเหลา้ สาเก 

                    หา้งสรรพสนิคา้ออิอน 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

เดนิทางสู่เมืองมรดกโลกนิกโก ้ จังหวัดโทชกิ ิ แลนด์มาร์กสวยอลังที่ไม่ควรพลาด  เป็นแหล่ง
มรดกโลกทีโ่ดดเดน่ในเรือ่งของสถาปัตยกรรมอันวจิติร ธรรมชาตอิันสวยงาม อกีทัง้ยังเป็นเมอืงทีม่ี

ความส าคัญทางประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1200  ปีเลยทเีดยีว  และยังเป็นทีต่ัง้ของสุสานโชกนุ
โทะกงุะวะ  น าชมศาลเจา้โทโชค ุ ศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืงนกิโก ้ ชมสถาปัตยกรรม  และ

รูปแกะสลักลงิปิดหู  ปิดตา  ปิดปาก  อกีทัง้ยังมสัีตวใ์นต านานและไมม้งคลแกะสลักต่างๆ  ใหไ้ด ้
ชมอกีดว้ย  จากนัน้  ผ่านชมสะพานแดงชนิเคยีว  อันเป็นสัญลักษณ์ตัง้อยู่ปากทางเขา้ของเมอืงนกิ
โก ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบเซ็ตญีปุ่่ น (7) 
 น าชมสวนไคระคเุอ็น  สวนทีส่วยสดุในญีปุ่่ น 1 ใน 3 สวน  สรา้งขึน้ในปี  คศ.1841  เป็นสวนทีส่รา้ง

โดยโทคุงาวะ  นาริอาก ิ ไดเมียวผูค้รองเมืองในขณะนั้น  ปัจจุบันเป็นสวนที่สามารถเขา้ชมได ้ 
ความหมายของชือ่หมายความว่า  สวนทีทุ่กคนมาเพลดิเพลนิดว้ยกัน  ทีน่ี่เต็มไปดว้ยตน้บ๊วยที่มี
มากกว่า  3000  ตน้  มไีผ่  ป่าตน้ซดีาร ์ และตกึไมส้ไตลญ์ี่ปุ่ น  รวมถงึสระน ้า  การจัดสวนสวยๆ  

สไตลญ์ีปุ่่ นใหช้มกันแบบจุใจ   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 สมควรแก่เวลาน าทุกท่านเขา้สู่โรงงานผลติสาเกชือ่ดัง  ของเมือง  ใหท้่านไดช้มกรรมวธิีในการ

ผลติ  รวมถงึขัน้ตอนตา่งๆ  พรอ้มชมิสาเกรดด ี จากโรงงาน  ทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้กลับไดอ้กีดว้ย 

จากน ัน้เดนิทางสู่ ออิอน มอลล ์ออิอนมอลล์ (AEON Mall) เป็นหา้งที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ต
และชอ้ปป้ิงมอลลไ์วด้ว้ยกัน มสีนิคา้หลากหลายครบครันตัง้แตเ่สือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร และมีบริการกล่องส าหรับแพ็คใหฟ้รีดว้ย 
เรยีกวา่มบีรกิารอ านวยความสะดวกใหก้ับนักชอ้ปจากตา่งประเทศอย่างครบครันเลยทเีดยีว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาสยั 
ทีพ่กั  TSUKUBA   HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่5 วดัอะซากุซ่า – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ – พระราชวงัอมิพเีรยีล – โอไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าทุกท่านนมัสการองคเ์จา้แม่กวนอมิ  ทีม่คีวามสงูเพยีง  5.5  เซ็น  ณ วัดอะสะกซุา่  วัดดังแหง่

เมอืงโตเกยีว  อกีทัง้บรเิวณดา้นหนา้วัดยงัมถีนนคนเดนินากามเิสะใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของ

กระจุกกระจกิเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  อาท ิ แมวกวัก  เครือ่งรางแบบตา่งๆ  หรอืชมิขนมอร่อย  ได ้

อกีมากมาย น าท่านเดนิทางชอ้ปป้ิงสดุเหวีย่งทีด่าวน์ทาว  ใจกลางชนิจูก ุ มสีนิคา้มากมายใหเ้ลอืก

ซือ้ไม่วา่จะเป็นเครือ่งส าอาง  สนิคา้มอืสองคณุภาพด ี เสือ้ผา้  แฟชัน่  รองเทา้  และอืน่ๆ  อกี

มากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาสยั 

 ถ่ายรูปเช็คอนิกับสะพานแวน่ตา  ทีพ่ระราชวังอมิพเีรยีล  เป็นสะพานทีม่เีอกลักษณ์  เวลาทีส่ะทอ้น

กับน ้าจะมรีูปร่างคลา้ยๆกับแว่นตาเลยทเีดยีว จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) 

เป็นเกาะทีส่รา้งขึน้ไวเ้ป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และแหล่งบันเทงิต่างๆ ในอ่าวโตเกยีว ไดร้ับการปรับปรุง

ใหม้ีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตัง้อยู่

มากมายแลว้ แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาตไิวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นทีส่เีขยีว ไดเวอรซ์ติ ี ้

โตเกยีว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นหา้งดังอีกหา้งหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ 

จุดเดน่ของหา้งนี้ก็คอื หุน่ยนตก์นัด ัม้ ขนาดเท่าของจรงิ ซึง่มขีนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมี

รา้นคา้ส าหรับคอกันดัม้ อย่างเชน่ กนัด ัม้คาเฟ่ (Gundam Cafe) และถา้อยากเขา้ไปดนูทิรรศกาล

กันดัม้ ก็ตอ้งไปที ่กนัด ัม้ฟรอนท ์(Gundam Front) ซึง่อยู่ในบรเิวณหา้ง ไดเวอรซ์ติี ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาสยั 

 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางไปยังสนามบนิฮาเนดะ 

 

 

 

 

วนัที ่6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
00.20 น. ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG661 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 6.50 ช ัว่โมง)  พเิศษ !!!! บรกิารน า้ดืม่และอาหารวา่งบนเครือ่งบนิ 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

********************** 
 

โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ **  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี 
ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิสุวรรณภูมใินวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
✓ คา่ทีพั่กหอ้งคู ่(2-3 ท่าน) ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
✓ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี พกัเดีย่ว 

07-12 พ.ย. 2562 35,999 12,999 9,900 

14-19 พ.ย. 2562 35,999 12,999 9,900 

16-21 พ.ย. 2562 34,999 12,999 9,900 

21-26 พ.ย. 2562 35,999 12,999 9,900 

28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 35,999 12,999 9,900 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 34,999 12,999 9,900 

12-17 ธ.ค. 2562 36,999 12,999 9,900 

19-24 ธ.ค. 2562 36,999 12,999 9,900 

09-14 ม.ค. 2563 35,999 12,999 9,900 

18-23 ม.ค. 2563 34,999 12,999 9,900 

21-26 ม.ค. 2563 34,999 12,999 9,900 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่        ค่าซัก

รดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ น

ไม่เกนิ 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับ

การยืน่รอ้งขอวซีา่ 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 30 กก. // ขากลับ 30 กก.) 

 ค่าทปิคนขับรถ และไกดท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 2,000 บาท/ทรปิ ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ (ค่าทปิ

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน) 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี) 
 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมดัจ า 20,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

➢ การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรียกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมคา่

ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ่้ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครื่องบนิ 

มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

➢ หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้น 

รวมถงึการลา่ชา้ของสายการบนิระหว่างประเทศ 

➢ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

➢ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

ตามก าหนดของแตล่ะสายการบนิกอ่น 7 วันของการเดนิทาง) 
 

หมายเหต ุ

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ี่

จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยี หรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้

ทวัรแ์ละอุบตัเิหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การจราจร, การนดัหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ 

เป็นตน้ 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการ
บนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน 

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรือธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดังตอ่ไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น 

เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน  

❖ ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ
ของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

❖ กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

❖ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ 
/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  
❖ กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อน

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

❖ มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

http://www.followmeholiday.com/
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❖ กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอ

สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ่้ายเพิม่  
❖ สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถใน

การบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

❖ เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในตา่งประเทศ ทาง

บรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ตอ้งการ

ไดร้ับบรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายไม่วา่สว่นใดส่วนหนึง่ใหท้่าน เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการ

จองและถูกเก็บคา่ใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

❖ บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง การ
บรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน

โปรแกรมการเดนิทาง 
❖ กรณีพาสปอรต์ต่างชาตทิีต่อ้งการเดนิทางไปกับทัวร ์**ผูเ้ดนิทางตอ้งด าเนินการเช็คเรื่องการท าวซี่าในการ

เขา้ประเทศญี่ปุ่ นดว้ยตนเอง และหากมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบในส่วนนั้นๆ ซึง่หากวัน
เดนิทางผูเ้ดนิทางไม่ไดข้อวซีา่ จะถอืวา่เป็นความผดิของผูเ้ดนิทางเองและจะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆ 

❖ กรณีทีท่่านถูกปฎเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

❖ หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง  

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป 

มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางตอ่ไป

ได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง 

กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับ

เก่าไปอา้งองิ และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสอื

เดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถ

เปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคีา่ใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง

ประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ขึน้อยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

❖ กรณีทีท่่านไม่ผ่านดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางตอ่ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ่้ายใหไ้ม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้สิน้ 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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บรกิารเพิม่เตมิเลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 
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