
  

               

 

 

 

 

 



  

               

 

 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ ยว 

วันเดินทาง ผู้ใหญ ่
ราคาเด็กอายุต่า
กว่า  12 ปี ไม่มี

เตียง 
พักเด่ียว 

06 – 11 ธันวาคม 2565 43,999 41,999 8,900 

09 – 14 ธันวาคม 2565 43,999 41,999 8,900 

19 – 24 ธันวาคม 2565 42,999 40,999 8,900 

20 – 25 ธันวาคม 2565 45,999 43,999 8,900 

22 – 27 ธันวาคม 2565 45,999 43,999 8,900 

02 – 07 มกราคม 2566 43,999 41,999 8,900 

03 – 08 มกราคม 2566 43,999 41,999 8,900 

04 – 09 มกราคม 2566 43,999 41,999 8,900 

06 – 11 มกราคม 2566 41,999 39,999 8,900 

08 – 13 มกราคม 2566 39,999 37,999 8,900 

10 – 15 มกราคม 2566 40,999 38,999 8,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลับ) ท่านละ 10,000 บาท 

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หักค่าต๋ัวเคร่ืองบินออกท่านละ 15,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมท้ังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

 

 

 

 



  

               

 

 

 

20.30 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์  

Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบนิ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเคร่ือง) 

08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ 

(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) นครนาริตะ เป็นนครในจังหวัดชิบะ ประเทศ

ญี่ ปุ่น เป็นที่ ต้ังของท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็น

ท่ าอากาศยานนานาช าติ ที่

ให้บ ริการส าห รับพื้ นที่ ข อ ง

กรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  

หลังจากผ่านขั้นตอนของกรม

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

 

จากนั้น ชมวัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณ

ด้านหน้าทางเข้าวัด  วัดอาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมือง

โตเกียว  ถูกสร้างขึ้นเสร็จเม่ือประมาณปี ค.ศ. 645 ตามต านานเล่าว่าเม่ือประมาณปี 628 สองพี่

น้องได้ออกเรือไปตกปลา และตกรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมได้ที่แม่น้าสุมิดะ และแม้ว่าพวกเขาจะ

พยายามทิ้งรูปป้ันกลับลงสู่แม่น้าเท่าไหร่ก็ตาม รูปป้ันเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสวุรรณภูมิ       

 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท                                                                                 

เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika                            (-/กลางวนั/เย็น) 

 

 



  

               

จึงได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของรูปป้ันเจ้าแม่กวนอิม และกลายมาเป็นวัดที่นิยม

อันดับหนึ่งของเมืองโตเกียวในปัจจุบัน 

น าท่านชม ถนนนาคามิเสะ (Nakamise)  ตัวถนนจะมีความยาว

ตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไปด้วยร้านค้า

มากมาย 2 ฝั่ งทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของที่

ระลึกหลากหลายจ าหน่ายตลอดทางเดิน ไม่ว่าจะเป็น

ชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น 

ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้า

ต่างๆมักจะให้ชิมก่อนที่จะซื้อได้  

กลางวัน       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น น าท่านอิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศัย ณ โกเทมบะเอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตบรรยากาศแบบเอ้าท์ดอร์

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น มีร้านค้าให้เลือกซื้อสินค้ามากกว่า 200 ร้านและศูนย์อาหาร โดย

ร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเม่ียมแบรนด์

จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟช่ัน 

อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และ

สินค้าอิเลกทรอนิกส์ แบรนด์ที่เป็นที่นิยมก็

จะ มีทั้ ง  Abercrombie & Fitch ,Adidas, 

Alexander McQueen, Alexander Wang, 

Anna Sui, Balenciaga, Birkenstock, 

Burberry, Bvlgari, Cath Kidston, Celine, Columbia Sportswear, Diesel,G-Shock, Gucci, Issey 

Miyake, Kate Spade New่York,่Lacoste,่Levi’s,่Marc่Jacobs,่Nike,่Oakley,่Paul่Smith,่

Ralph Lauren, Ray-Ban, Saint Laurent และอ่ืนๆอีกมากมาย   

น าท่านชม เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika ณ โกเทมบะ โคเอ็น เป็นการจัดแสดงไฟสุดอลังการ มี

ซุ้มอุโมงค์ไฟขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า อุโมงค์แสง ที่คุณสามารถเดินลอดผ่านได้ นอกจากนี้ยังมีไฟที่

ถูกประดับประดาเป็นซุ้มต่างๆ หรือตามทางเดินโดยรอบอย่างสวยงาม ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตาม

อัธยาศัย และภายในงานยังมีการแสดงโชว์น้าพุสีรุ้ง ที่สูงที่สุดถึง 70 เมตร ของญี่ปุ่นอีกด้วย พอเดิน



  

               

ไปเร่ือยๆ ท่านจะเจอกับร้านอาหารที่ขายอาหารอร่อยๆมากมาย และร้านของฝากของที่ระลึก ให้

ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

 

ค่า      บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ที่พัก  FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

หลังจากรับประทานอาหารค่าเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อน

คลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางมาตลอดทั้งวัน 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ ลานสกีฟูจเิท็นรสีอรท์ ต้ังอยู่บริเวณทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ สกีรีสอร์ทแห่งนี้มีจุดสูงสุดอยู่ที่ 1,500 

เมตร จากระดับน้าทะเล จุดต่าสุดอยู่ที่ 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศา ระยะทางยาวสุด

อยู่ที่ 1,500 เมตร มีเส้นทางให้เลือกเล่นทั้งหมด 7 เส้นทาง และบริเวณรีสอร์ทยังมีพื้นที่ส าหรับผู้

เร่ิมต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกและจะไต่ระดับขึ้นไปเร่ือยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่

วันที่สาม ลานสกีฟจูิเทน็ • ศูนย์จ าลองแผน่ดินไหว • หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค • ชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ                                                                                                                  

                          (เช้า/กลางวนั/-) 

 



  

               

ส าหรับเด็ก และผู้ที่เร่ิมเล่นขั้นต้นอีกด้วย และยังมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิอันงดงาม นอกจากนี้ยัง

มีร้านค้าบริการของฝาก ของที่ระลึก หรือร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ให้ท่านได้เลือกตามอัธยาศัย 

 หมายเหตุ : ราคาทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกี สโนว์เสลด หรือครูฝึก ประมาณ 5,000 – 15,000 

เยนต่อท่าน  

 

 

***หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว ในกรณี่ที่ลานสกีไม่เปิดให้บริการ อัน

เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือเหตุผลอ่ืนๆของทางลานสกีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

น าท่านชมภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็น

อย่างดี มีระดับความสูงเหนือจากระดับน้าทะเลอยู่ที่ 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขา

ไฟเม่ือประมาณ 100,000 ปีที่แล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  น าท่านขึ้นสู่ช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความ

สวยงามทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้า

ของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีที่สภาพอากาศไม่

เอื้ออ านวยหรือสถานีปิดให้บริการ โดยเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม 

น าท่านสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดง

ภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย และ



  

               

ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนช้อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบด้ังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองส าอาง และ ของฝากอีกมากมาย  

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

 จากนั้น  น าชม หมู่บ้านน้าใสโอชิโนะฮัคไค (Oshino Hakkai) ต้ังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ

เก่าแก่ในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อน้าศักด์ิสิทธ์ิที่จ านวน 8 บ่อ ผุด

ขึ้นมาตามธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะที่ละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ใกล้ ๆ ซึ่งกรองจากภูเขาผ่าน

ช้ันลาวาที่มีรูพรุนมานานกว่า 80 ปี ส่งผลท าให้น้านั้นใสกว่าน้าปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้

และเป็นที่เคารพของคนท้องถิ่นต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย

พ ร้ อ ม กั บ ลิ้ ม ล อ ง อ า ห า ร

ท้ อ งถิ่ น ของชาวบ้ านซึ่ ง มี

วางขายตามหน้าบ้านและ

ทางเข้าหมู่บ้านอย่างไม่ขาด

สาย 

 

จากนั้น  อิ ส ร ะ ช้ อ ป ป้ิ ง ย่ า น ชิ น จู

กุ (Shinjuku) ซึ่ ง เต็มไปด้วย

ห้างสินค้าแฟช่ันและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงราย

กันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่ งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยว

หลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปป้ิงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขาย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลาย

แบรนด์ให้เลือกช้อปป้ิงกันอย่างเต็มอ่ิม  



  

               

  

เย็น        อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  WASHINGTON HOTEL SHINJUKU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ อิสระดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจอง และจ่ายเพิ่มท่านละ 

2,900 บาท เด็กอายุ 4-11 ปี ท่านละ 1,900 บาท ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง **หากท่านต้องการซื้อ

ต๋ัวดิสนีย์ กรุณาแจ้งในวันจองพร้อมจ่ายเงินค่าต๋ัวเนื่องจากปัจจุบันทางสวนสนุกมีการจ ากัดคนใน

การเข้าสวนสนุกและไม่มีบริการจ าหน่ายต๋ัวหน้างานต้องสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์

เท่านั้น** 

วันที่สี ่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 2,900 บาท ไม่

รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง                                                                           (เช้า/-/-) 

                                          

 

 



  

               

 

 

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปิดให้บริการในปี 1983 เป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างขึ้นนอก

ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่ 

- World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลัก เป็นแหล่งช้อปป้ิงเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร 

ซึ่งโซนนี้มีการออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 20 ของอเมริกา 

- Tomorrow Land ออกแบบพื้นที่แบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที่

น่าสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz่Lightyear’s่AstroBlasters 

- Toon town เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์  คุณจะได้เข้าไปส ารวจบ้านของ

มิกกี้เม้าส์  ล่องเรือเป็ดโดนัลด๊ัก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะขนาด

เล็กเหมาะส าหรับเด็กเล็ก 



  

               

- Fantasy land สร้างเป็นสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคลาสสิค เป็นที่ต้ังของปราสาท

ของซินเดอเรลล่า  และยังมีตัวละครเทพนิยายอ่ืนๆเช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของ

วินนี่เดอะพูห์ เป็นต้น 

- Critter Country เป็นบ้านของกระต่าย Br’er,่สุนัขจิ้งจอก Br’er ,่่หมี Br’er,่และตัวละครอ่ืนๆจาก

ภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่อง “Song่of่the่South”่และยังมีเคร่ืองเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น้าอเมริกา 

- Western Land สร้างเมืองจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น้าอเมริกา เป็นที่ต้ัง

ของเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ต้ังอยู่กลางแม่น้า  

- Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า ส ารวจบ้าน ต้นไม้ของครอบครัว

สวิส หรืออาจจะนั่งรถไฟสายแม่น้าตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน 

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแนะน าในยา่นโตเกียว 

- ศาลเจ้าเมจิ   เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิที่ครองราชย์ 

ในสมัยปี 1867-1912 หลังจากที่พระจักรพรรดิเมจิสิ้นพระชนม์  ผู้คนในโตเกียวนั้นต่างเรียงร้อง

อยากจะสร้างศาลเจ้าเพื่ อใช้สักการะพระ

จักรพรรด์ิเมจิ จึงเร่ิมก่อสร้างในปี 1915 จนถึงปี 

1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี  จากสถานที่รก

ร้างที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ ได้รับการสนับสนุน

ต้นไม้จากทั่วประเทศญี่ปุ่นไม่เพียงเท่านั้น  ยัง

ได้รับจากคาบสมุทรเกาหลี ไต้หวัน  นับโดยรวม

แล้ว อาสาสมัครประมาณ 110,000 คน ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้กว่า 365 สายพันธุ์ ประมาณ 120,000 

ต้น ด้วยความหวังที่ว่าในการปลูกป่าคร้ังนี้อีก 100 ปี ข้างหน้า อยากจะให้ผลรับที่ได้คือ พื้นที่นี้มี

สีเขียวมากมายระบบนิเวศคับคั่งสวยงามกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนมากมายต่างหลงรัก 

- พระราชวังอิมพีเรียล  ซึ่งพระราชวังแห่งนี้คือสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่ง

ญี่ปุ่น ภายในพื้นที่กว้างใหญ่ประกอบด้วยพระต าหนักและอาคารต่างๆ

มากมาย ในอดีตเคยเป็นที่ต้ังของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) บริเวณ

พระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูน้าและก าแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากนี้

พระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานพิธีส าคัญๆ

อีกด้วย  



  

               

- ย่านฮาราจูกุ  ซึ่งมีการก่อต้ังเป็นหมู่บ้านเล็กๆมาต้ังแต่สมัยยุคเอโดะ มาจนถึงปี ค.ศ. 1906 ซึ่งมี

การสร้างสถานีรถไฟฮาราจูกุขึ้นเพื่อเป็นส่วน

ต่อขยายของรถไฟสาย Yamanote ตามมาด้วย

การสร้างศาลเจ้าเมจิในปี 1919 พื้นที่บริเวณนี้

จึงมีการพัฒนาเร่ือยมา และกลายเป็นหนึ่งใน

พื้นที่หลักในการสัญจรของคนญี่ปุ่น  ย่านฮารา

จูกุเป็นย่านที่ขึ้นช่ือในเร่ืองของแฟช่ันเป็นอย่าง

มากเพราะเป็นจุดก าเนิดของการสร้างสรรค์แฟช่ันชนิดต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึ่งบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆมา

เดินเที่ยวหรือร้านต่างๆก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพื่อสร้างสีสันในย่านนี้อย่างมากมาย 

- ห้ าแยกชิบูย่า   ซึ่ ง เ ป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจส าคัญของกรุงโตเกียวที่ เต็มไปด้วย 

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เสื้อผ้าแบรนด์เนมและแฟช่ันจากทั่วทุกมุมโลก  

ตลอดจนร้านอาหารต่างๆมากมาย ย่านนี้เป็นย่านที่ได้ชื่อว่ามีความ

พลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  โดยบางาช่วงเวลาจะมีคนข้าม

ถนนจากทิศทางต่างๆพร้อมกันสูงสุดกว่า 3,000 คน 

- ตลาดปลาสึกิจิ เป็นตลาดปลาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น และ

เป็นที่ รู้จักกันดีเนื่องจากมีการซื้ อขายสินค้าทะเล

มากกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 

ส่วนด้วยกัน คือส่วนภายนอกซึ่งเป็นร้านค้าปลีกและ

ร้านอาหารต้ังเรียงรายตลอดทางเป็นจ านวนมากและ

ภายในจะเป็นตลาดประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียงและ

เจรจาธุรกิจ  ตลาดแห่งนี้จะคึกคักเป็นพิเศษต้ังแต่ช่วงเช้า เพราะมีทั้งนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า 

และนักท่องเที่ยวต่างชาติวนเวียนมาเยียมเยียนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมี

ผัก ผลไม้ ประจ าฤดูไว้คอยบริการทุกท่านอีกด้วย 

 อิสระอาหารกลางวันและคา่ตามอัธยาศัย 

ที่พัก WASHINGTON HOTEL SHINJUKU ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่
โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  



  

               

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ต้ังอยู่ในจังหวัดโทจิงิ เป็นเมืองท่ามกลางทิวเขาแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

และยังเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมงดงามประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของเมืองนี้    

จากนั้น ชมน้าตกเคง่อน (Kegon Waterfall)  ต้ังอยู่ภายในเมืองนิกโก้ จังหวัดโทจิง ิมีความสูง 100 เมตร 

เป็นน้าตกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จนติด 1 ใน 3 ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ส าหรับน้าตกนี้มีเสน้ทางมา

จากทะเลสาบชูเซนจิ มีจุดชมวิวฟรี  แต่ส าหรับจุดชมววิที่สวยงามโดดเด่นจะอยู่บริเวณช้ันล่างของ

น้าตกซึ่งจะต้องลงลฟิท์มาอีก 100 เมตร  โดยสามารถชมวิวทั้งสองอย่างได้พร้อมๆกันทัง้ทะเลสาบ

และน้าตก (ไม่รวมค่าบรกิารขึ้นลฟิทท์่านละ 550 เยน) 

 

 

 

 

น าท่านชม ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji) ต้ังอยู่ทางตอนเหนือของเมืองนิกโก้  ภายในจังหวัดโทจิงิ  โดย

ทะเลสาบแห่งนี้ต้ังอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต  ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดเม่ือประมาณ 

วันทีห่้า นิกโก้ • น้าตกเคง่อน • ทะเลสาบซเูซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชนิเคียว • อิออน มอลล์  

          (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ช้ันที่ 124    ดูไบมอลล์      
                 (-/บนเคร่ือง/เย็น) 

 



  

               

20,000 ปีที่แล้ว  บริเวณชายฝั่ งชูเซนจิโกะ  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพ

ของต้นไม้ ใบไม้บนภูเขาที่ผลัดกันเปลี่ยนสี  ในช่วงฤดูร้อนก็จะมีอากาศเย็นสบายไม่เหมือนที่อ่ืนๆ

เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตร เหนือระดับน้าทะเล อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

น าท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองนิกโก้ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่าน

โทกูงาวะ  อิเอยาสุ  บุคคลในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าที่มีอายุกว่า 260 ปี ถูก

สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ มีเทพเจ้าประจ าศาลคือท่านโทกูงาวะ อิเอยาสุ  โชกุนคนแรกของรัฐบาลโช

กุนโทกูงาวะ  ซึ่งได้ทุ่มเทในการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก  อาคารต่างๆของศาลเจ้าใน

ปัจจุบัน ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยโชกุนรุ่นที่ 3 อาคารในศาลเจ้ามีทั้งหมด 55 หลัง เช่น โย

เมมง เป็นวิหารหลัก (สมบัติของชาติ) สิ่งก่อสร้างแต่ละแห่ง ได้ถูกปรับปรุงให้ดูสวยงาม หรูหราเป็น

ประกายเหมือนใหม่อย่างดีที่สุด  ในเดือนธันวาคม ปี 1999 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม สถานที่เย่ียมชมที่ไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาถึงศาลเจ้าโทโชกุแห่งนี้ ได้แก่ (รวมค่าเข้า

ชม) 



  

               

 

- โกะจูโท  (เจดีย์ห้าชั้น)  เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก  เจดีย์นี้มี

ความสูง 35 เมตร มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้สีแดงเป็นหลักในการตกแต่งภายนอก  เดิมทีถูกสร้างขึ้น

เม่ือปี 1650 ต่อมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ท าให้ถูกเผาในปี 1815 หลังจากนั้นมีการบูรณะในปี 1818 

และอยู่มาจวบจนปัจจุบัน  มีการใช้เทคนิคในการ

ก่อส ร้างของสมัน เอโดะตอนปลายและ ยังมี

คุณสมบัติที่สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนและแรง

กระทบของแผ่นดินไหวหรือพายุได้เป็นอย่างดี 

- ชินคิวชะ : ซันซารุ  (คอกม้าศักด์ิสิทธ์ิและลิงสาม

ตัว)  ชินคิวหมายถึงคอกม้าที่ม้าเทพพ านักอยู่  ในตอนที่ท่านอิเอยาสุได้มาเป็นเทพประจ าศาล

เจ้า  ม้าของท่านได้รับการยกย่องให้เป็นม้าเทพ  ตามช่องว่างของอาคารมีการแกะสลักลิง 8 ตัว 

ที่วิจารณ์การใช้ชีวิตของมนุษย์  โดยรูปสลักนี้ถูกสลักตามความเชื่อในอดีตที่ว่าลิงจะช่วย

ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของม้า  โดยมีลิง 3 ตัวที่ปิดหู ปิดปาก ปิดตา ด้วย 2 มือ “ลิง

ที่ไม่มอง , ลิงที่ไม่พูด , ลิงที่ไม่ฟัง”่อันโด่งดังก็รวมอยู่ด้วย 



  

               

- โยเมมง  เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้าโทโชกุ มีความสูง  11  

เมตร  ประดับประดาไปด้วยรูปสลักกว่า 508 รูป ถูกประดับไปด้วย

ทองค าเปลว มีการแกะสลักแม้กระทั่งในจุดเล็กๆ น้อยๆ ถึงกับได้ช่ือว่า ฮิ

กุระชิ โนะ มง แปลว่า ประตูตลอดวัน 

 

 

น าท่าน ผ่านชมสะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือที่รู้จักกันในนามสะพานศักด์ิสิทธ์ิ  ต้ังอยู่บริเวณ

ประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้  โดยสะพานชินเคียวนั้นเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง  

โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างขึ้นในปี  

1636  แต่เร่ิมแรกที่สร้างขึ้นไม่เป็นที่

ชัดเจน  จนกระทั่งปี 1973  ได้เปิดให้

ประชาชนเข้าชม และมีการปรับปรุง

ซ่อมแซมเม่ือปลายปี 1990 และต้นยุค 

2000 

 

จากนั้น เดินทางสู่ อิออนมอลล์ (Aeon Mall) คือห้างที่รวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปป้ิงมอลล์ไว้ด้วยกัน 

มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญี่ ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันต้ังแต่เสื้อผ้า

เคร่ืองนุ่งห่ม สินค้าซักกะ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภท

อาหาร จึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการซื้อของช้ิน

ใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ 

บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีที่ และ

มีบริการกล่องส าหรับแพ็คให้ฟรีด้วย 

ค่า  อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก MYSTAY PREMIER HOTEL NARITA  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 



  

               

 

เช้า       บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX  

09.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601  

(ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)  

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                  (เช้า/-/-) 

        

 

 



  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  การให้บริการของรถบัสน าเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถ

ให้บริการได้วันละไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยน

ตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม 

วิธีปฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีน (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญี่ปุ่น) (วัคซีน 3 เข็มตามมาตรฐานญี่ปุ่น ที่ WHO รองรับ 

Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinopharm , Sinovac)  

หมายเหตุ : กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามมาตรฐานญี่ปุ่น ต้องย่ืนผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนเดินทาง 

2. ใบรับรองผลการตรวจ Test COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบตามมาตรฐานญี่ปุ่น 

3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN 

ด าเนินการทั้ง 3 ข้ันตอนน้ีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินลงจอด หากไม่ด าเนินการตามข้ันตอนทั้งหมด

ผ่านเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกเอกสารที่สนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร 

อัตราค่าบริการรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Air asia X  (XJ)  



  

               

เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่ อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมาย่ืนร้องขอวีซ่าอีกคร้ัง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่น

ได้รับประกาศยกเว้นการย่ืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศ

ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน

ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 



  

               

 ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีก าหนดให้ตรวจ 

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK 24 ช่ัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ที่มีผลเป็นลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ช่ัวโมง 

และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่นก าหนดเท่านั้น ท่านต้องย่ืนผลให้กับทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่ อท าการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทั้งทริป 1,500 บาท/ท่าน 

เงื่อนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือ

ช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

• กรณีท าการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จ านวน 100 % 

 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 



  

               

• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บเงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆทั้งสิ้น 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

โรงแรมที่พัก 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี

เดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ 

อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็น

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมที่ระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนว่ยงาน

การท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

กรณีจองทัวร์วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วนัหยุดยาวตอ่เน่ือง และได้มีการแจ้งยกเลิกทัวร์ ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 



  

               

• ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่รายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขที่หนังสือเดินทางและอ่ืนๆเพื่อใช้ในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน  ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้นทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• คณะผู้เดินทางจ านวน 30 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อน

วันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 

10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเร่ิมต้ังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีท่านเป็นอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนท าการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 



  

               

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 



  

               

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ”่ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด** 

 

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


