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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ-โตเกียว(สนามบินฮาเนดะ) 

11.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบิน

สุวรรณภูมเิคาน์เตอรส์ายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

14.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย

แอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที ่TG642 (14:50-22:30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

22.30 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงโตเกียว (Tokyo) ที่เป็นจุดศูนย์กลางของ

ประเทศญี่ปุ่น และมีระบบการคมนาคมท่ีดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีสีสันความ

เจริญ นวัตกรรมความล้ำสมัยที่โดนเด่น นำท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที ่Hotel Sunshine City Prince หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 



http://sunshinecityprince.hotelsoftokyo.com/en/ 

 

 2 โตเกียว-อิบาราก-ิพระใหญอุ่ชิคุไดบุสส-ึโออาไร-สะพานแขวนริวจิน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่เมืองอุชิคุ จังหวัดอิบารากิ ชมพระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ (Ushiku 

Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นรูปปั้น

พระพุทธรูปปางยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์มีความสูงที่สุดในโลก โดยถูกบันทึกไว้



โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of word records) 

เมื่อปี ค.ศ. 1995  

 นำท่านสู่ เม ืองโออาไร (Oarai-machi) เมืองท่าขนาดเล็กที ่ต ั ้งอยู ่ใจกลาง

จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ผู้คนรู้จักเมืองนี้ในฐานะ

ที่เป็นจุดเชื่อมต่อด้วยเรือข้ามฟากเพื่อไปยังเมืองโทมาโกะไม (Tomakomai) 

เกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ที่นี่ยังมีชายหาดพระอาทิตย์ (Sun Beach) ซึ่งเป็น

หาดที่ลงเล่ นน้ำทะเลได้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ในปี ค.ศ. 2012 การ์ตูนอนิ

เมชั่นเรื่อง Girls und Panzer นำเมืองโออาไรมาใช้เป็นฉากในเรื่อง ทำให้ที่นี่เป็น

ที่รู้จักของกลุ่มคนที่ชื่นชอบการ์ตูน 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บุฟเฟ่ต ์

นำท่านชมวิวสวยในมุมสูง สะพานแขวนริวจิน (Ryujin Suspension Bridge) 

หนึ่งในสะพานแขวนเดินเท้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น สะพานแห่งนี้มีรูปร่างเป็นตัววี 

(V) มีความยาว 375 เมตร ทอดตัวข้ามทะเลสาบริวจินอันสวยงามในอุทยาน

แห่งชาติโอคุคุจิแห่งจังหวัดอิบาระกิ ทิวทัศน์จากสะพานน่าตื่นตาตื่นใจสามารถ

มองเห็นเทือกเขายามิโซะและอาบุคุมะอันไกลโพ้น และหมู่บ้านซุยฟูเบื้องล่าง มอง

ลงมายังทะเลสาบที่เขื ่อนริวจินผ่านช่องที่อยู ่ตรงกลางสะพาน การเดินข้าม

สะพานที ่รายล ้อมด ้วยความงดงามทางธรรมชาติตามฤดูกาลนั ้นเป็น

ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งพบได้บนสะพานแขวนแบบนี้เท่านั้น 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ 

พักที่ Hotel Listel Inawashiro, Fukushima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 

คืน) 

https://www.listel-inawashiro.jp/english/ 

พิเศษ!!! ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการอาบน้ำออนเซ็นแบบ

ญี่ปุ่นในที่พัก 

 

 



 

 3 ภูเขาบันได-นั่งกระเช้าชมววิ-โกะชิคนิุมะ-ศาลเจ้าฮานิสึ-หมู่บ้านโออุจิจคู ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



นำท่านเดินทางสู่ภูเขาบันได (Mount Bandai) หรือบันไดซัง นำท่านนั่งกระเช้า

ชมวิวภูเขาบันได ซึ่งมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า ไอสุฟูจิ เนื่องจากการมีสภาพพื้นที่ที่

ความคล้ายคลึงกับภูเขาฟูจิ ภูเขาบันได เป็นภูเขาไฟที่มีความสูง 1,816 เมตร โดย

ภูเขาไฟแห่งนี้ได้เกิดการระเบิดครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปแล้วใน

ปี 1888 ทำให้ร ูปร ่างของภูเขาเปลี ่ยนไป จนเก ิดเป ็นที ่ราบสูงอ ุระบ ันได 

(Urabandai) ที่อยู่ด้านหลังของภูเขา ปัจจุบันจัดเป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว และภูเขา

บันไดยังติดอันดับ 1 ใน 100 ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น 

นำท่านชมโกะชิคินุมะ (Goshikinuma Ponds) หรือบึงน้ำห้าสีมาจากนำ้ในแต่ละ

บึงซึ่งมีสีที่แตกต่างผสมกันอยู่อย่างสวยงาม มีทั้งสีเขียวมรกต สีน้ำเงินโคบอลต์ 

สีน้ำเงินสีเขียวขุ่น สีฟ้ามรกตและสีฟ้าพาสเทล ที่ถูกเรียกว่าบึงลึกลับ โดยเฉพาะ



อย่างยิ่งบึงอาโอนุมะ ที่มีสีสวยงามจนหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าสีเหล่าน้ันเกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติ ปัจจัยที่ทำให้สีของน้ำแตกต่างกันนั้นเกิดจากสภาพอากาศ

ตามฤดูกาล มุมมอง และสารภูเขาไฟที่อยู่ในน้ำ โดยสีอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ขึ้นอยู่กับฤดูกาลหรือสภาพอากาศของเวลาในวันนั้นๆ ดังนั้นการมาเยี่ยมชมที่นี่

ในแต่ละครั้งเราจะได้รับชมบรรยากาศและความสวยงามที่แตกต่างกันไป ไปครั้ง

เดียวคงไม่พอแน่นอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Japan Set เทมปุระ) 

นำชมศาลเจ้าฮานิสึ (Hanitsu Shrine) ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมา

ซายุกิ โฮชินะ ไดเมียว หรือผู ้ครองแคว้นไอสึในช่วงแรก ราวต้นสมัยเอโดะ

หลังจากที่มาซายุกิเสียชีวิตในเดือนธันวาคม ปี 1672 ศาลเจ้าแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้น

ตามความประสงค์ของเขาก่อนเสียชีวิต เคยถูกเผาในช่วงสงครามโบชิน และได้

สร้างขึ้นใหม่ในปี 1880 หลักศิลาจารึกที่อยู่บนหินหลังเต่ามีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ญี่ปุ่น สูง 7.3 เมตร หนัก 30 ตัน เมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้สีส้มแดงแต่งแต้มเพิ่ม

สีสันทั่วทั้งวัด ใบไม้ที่ร่วงตามพื้นราวกับพรมผืนใหญ่สีแดง สามารถเดินชมใบไม้

เปลี่ยนสีท่ามกลางความเงียบสงบ ในฤดูร้อนแมกไม้เขียวชอุ่มเพิ่มความสดชื่น 

และในฤดูใบไม้ผลิซากุระพันธุ์ต่าง ๆ ออกดอกบานสะพรั่งทั้งทาคาโตะโอะไคฮิกัง 

คาสุมิซากุระ และโซเมโยชิซากุระ เป็นต้น ดื่มด่ำกับธรรมชาติท่ามกลางกลิ่นอาย

ประวัติศาสตร์ของแคว้นไอสึได้ตลอด 4 ฤดู 

นำท่านชมหมู่บ้านโออุจิจูคุ (Ouchijuku) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นจุดแวะพักผ่อนของ

ผู้ที่เดินทางจากเมืองไอสึไปยังนิกโก บ้านเรือนของที่นี่เป็นแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมา

ตั้งแต่สมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูก



สร้างอันสำคัญของประเทศในปี 1981 ปัจจุบันบ้านเรือนหลายๆ หลังได้รับการ

ปรับปรุงดูแลใหม่ และได้มีการเปิดเป็นร้านอาหารและร้านขายของฝากต่างๆ 

รวมถึงมีบ้านพักให้นักท่องเที ่ยวได้เข้าพักและสัมผัสกับความเป็นอยู่ในแบบ

ชาวบ้านสมัยก่อน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู เซ็ตหมูย่างโทบัง 

พักที่ Hotel Listel Inawashiro, Fukushima หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (2 

คืน) 

https://www.listel-inawashiro.jp/english/ 

พิเศษ!!! ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการอาบน้ำออนเซ็นแบบ

ญี่ปุ่นในที่พัก 

 

 4 ปราสาทไอส-ุพิพิธภัณฑบ์้านซามูไรไอส-ุนิกโก-สะพานชินเคียว-ศาลเจ้านิกโกโทโชก ู

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านถ่ายภาพหน้าปราสาทสึรุกะ (Tsuruga Castle) มีชื่ออย่างเป็นทางการ

ว่า ปราสาทไอสุวากามัตสึ (Aizu Wakamatsu Castle) เป็นปราสาทที่สร้าง

จำลองของเดิมอายุ 700 ปีในใจกลางดินแดนไอสุ หลังจากถูกทำลายในปีค.ศ. 

1874 ปราสาทสึรุกะก็ถูกสร้างขึ ้นใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยมีโครงสร้างเป็น

คอนกรีต มันได้กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนับแต่นั้นมา 

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์บ้านซามูไรไอสุ (Aizu Bukeyashiki) แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไอ

สุวะกะมัทสึ (Aizu-wakamatsu) เป็นบ้านของอดีตซามูไร ไซโก ทะโนะโมะ 

(Saigo Tanomo) ในสมัยเอโดะ ทั ้ง Kyu nakahata jinya และโรงสีข้าว Han 

Mai Seimaijo เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่คุณจะได้สัมผัสความรู้สึก

ของการย้อนยุคกลับไปในโลกของซามูไรแห่งเมืองไอซุ 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เซ็ตนาเบะญี่ปุ่น 

นำท ่านเด ินทางสู่ เม ืองน ิกโก (Nikko) เม ืองท ี ่ม ีความสำค ัญทางด ้าน

ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมือง

มรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านชมสะพานชินเคียว (Shinkyo) สะพาน

ศักดิ์สิทธิ์ในเขตของศาลเจ้าฟุตะระซังที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1636 มี

การซ่อมแซมขึ้นใหม่ระหว่างช่วงปี 1990-2000 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา เชื่อมต่อ

สองฝั่งของแม่น้ำไดยะกะวะ ที่เช่ือว่าเป็นแม่น้ำที่แบ่งเส้นเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์

และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ตัวสะพานทาด้วยสีแดง โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติที่

สวยงามของขุนเขา และแม่น้ำท่ีไหลผ่าน เป็นภาพที่สวยงามเป็นอย่างมาก  

นำท่านชมศาลเจ้านิกโกโทโชกู (Nikko Toshogu Shrine) ที ่ได ้ร ับการขึ้น

ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี 1999 เป็น



ศาลเจ้าเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1617 โดยช่างฝีมือกว่า 127,000 คน ทั้งลวดลาย

และรายละเอียดที ่แสนวิจิตรงดงาม ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี ้มีองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ ซึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อไป

ศาลเจ้านิกโกโทโชงุค ือ  ซุ ้มประตูโยเมมง (Yomei-mon) รูปปั ้นแมวหลับ 

(Nemurineko) และ เจดีย์ 5 ชั้น (Five Story Pagoda) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เช็ตไคเซกิ 

พักที่ Hotel Takaragawa Onsen Ousenkaku หรือเทียบเท่า 

https://www.takaragawa.com/english.html 

พิเศษ!!! ที่พักท่ามกลางธรรมชาต ิพร้อมด้วยการอาบน้ำออนเซ็นแบบญ่ีปุ่นในท่ีพัก 



 

 5 โตเกียว-ตลาดปลาซกึิจ-ิวัดอาซากุสะ-Mizunone café-ชินจุก-ุชิบูยา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 นำท่านเดินทางกลับสูก่รุงโตเกียว เมืองหลวงประเทศญี่ปุ่น 

นำท่านชมตลาดปลาซึกิจิ( Tsukiji Fish Market) ตลาดปลาและตลาดขายส่งที่

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณการค้าขายอาหารทะเลสูงถึง 2,000 ตันต่อวัน 

ตั้งอยู่ในเขตซึกิจิ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยว 

ทั้งการเปิดให้เข้าชมการประมูลปลาทูน่าตอนเช้าตรู่แบบจำกัดผู้เข้าชม รวมไปถึง

มีร้านรวงมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ และมีอาหาร

ทะเลแบบแปรรูปมากมายที่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้อกีด้วย 

นำท่านไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) มีสัญลักษณ์

เป็นโคมสีแดงใหญ่ ที่เขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า  Kaminari-Mon แปลว่า ประตู



สายฟ้า ว ัดน ี ้ เป ็นว ัดพุทธท ี ่น ับถ ือ  เจ ้าแม ่กวนอ ิม  หร ือ  พระโพธ ิส ัตว์

คันนน (Kannon Bosatsu) และเป็นวัดที่เก่าแก่ที ่สุดในโตเกียวเลย ทีเดียว มี

ประวัติความเป็นมาว่า เมื่อปี ค.ศ.628 โดยมี 2 พี่น้องชาวประมง พบองค์เจ้าแม่

กวนอิมขนาดเล็กที่ แม่น้ำซูมิดะ (Sumida) และได้นำกลับเข้าหมู่บ้าน และหัวหน้า

หมู่บ้านจึงประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมไว้ที ่บ้านเพื่อเก็บรักษา  และเปิดให้

ชาวบ้านมากราบไหว้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ROKKASEN  สุดยอดเมนู ปิ้งย่าง หมู 

เนื้อ ทะเล 

นำทุกท่านไปจิบชากาแฟยามบ่ายที่  Mizunone cafe เป็นคาเฟ่ที ่อยู ่ในร้าน 

Kurochaya ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอาคิ (Aki River) ท่ามกลางหุบเขาอากิงาวะ ของ

เมืองอะคิรุโนะ (Akiruno) ซึ่งที่นี่เป็นบ้านโบราณที่สร้างมานานกว่า 300 ปีได้ 

เป็นสถานที่เงียบสงบมาก เหมาะจริงๆที่จะพาครอบครัวหรือคนที่เรารักไปดื่มด่ำ

และสัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามพร้อมกับพักผ่อนชิลๆ ว่ากันว่าแม่น้ำอาคิ 

(Aki River) เป็นแม่น้ำสายที่สวยที่สุดในโตเกียว เป็นสายแม่น้ำที่จะไหลไปบรรจบ

กับแม่น้ำทามะข้างหน้า สำหรับเมนูของหวานแนะนำที่ไปแล้วต้องไม่พลาดเลยคือ 

โมจิหยดน้ำ เป็นขนมหวานชื่อดังที่ Kurochaya ทำร่วมกับร้านขนมเจ้าดัง Ginza 

Kazuya ไม่เพียงแต่ของหวานและเครื่องดื่ม ที่นี่เรายังสามารถไปเพลิดเพลินกับ



อาหารญ่ีปุ่นแท้ๆเลยได้อีกด้วย พิเศษบริการเครื่องดื่มและขนมท่านละหนึ่งชุด (ใช้

เวลาดื่มด่ำกับธรรมชาติ 1 ชั่วโมง ) 

นำท่านช้อปปิ้งย่านชินจุกุ (Shinjuku) ซึ่งโดดเด่นด้วยอาคารที่ว่าการมหานคร

โตเกียว (The Tokyo Metropolitan Government) ตั้งตระหง่านอยู่นั ้น คือ

ย่านธุรกิจที่เฟื่องฟูที่สุดในโตเกียว (Tokyo) นอกจากจะเต็มไปด้วยห้างสินค้า

แฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui 

เรียงรายกันอยู่มากมายแล้ว บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมี

ห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปป้ิงกันอย่างจุใจอีกมากมาย ไม่

ว ่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื ่องใช้ไฟฟ้าอย่าง 

Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลาย

แบรนด์รวมถึงร้านร้อยเยนอยู่ภายใน 

นำท ่ านช ้อปป ิ ้ ง ย ่ านช ิ บ ู ยาสแครม เบ ิ ้ ลสแควร ์  ( Shibuya Scramble 

Square) อาคารห้างสรรพสินค้าและสำนักงาน 47 ชั้นแห่งใหม่ล่าสุดในย่านชิบู

ย่าเปิดตัวแล้วอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ตั้งตระหง่านพร้อม

ความสูง 230 เมตรอยู่ข้างห้าแยกชิบูย่า ไม่ว่าจะช้อปปิ้งเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้

อินเทรนด์ อาหารและขนมยอดฮิต ไปจนถึงชมวิวห้าแยกชิบูย่า โตเกียวสกายทรี 

และภูเขาไฟฟูจิก็ม ี



เย็น อิสระ รับประทานอาหารเย็น 

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) เพื่อตรวจเช็ค

เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

 6 โตเกียว(สนามบินฮาเนดะ)-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 

00.20 น. ออกเดินทางจากเมืองโตเกียว(สนามบินฮาเนดะ) กลับกรุงเทพฯ โดยสายการ

บินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที ่TG661 (00:20-05:25) ใช้ระยะเวลาในการ

เดินทางประมาณ 7.05 ชั่วโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

กำหนดการเดินทาง 

ราคา 

ผู้ใหญ ่ เด็ก พักเดี่ยว 

ศุกร์-พุธ 09-14 ธันวาคม 2565 64,999.- 64,999.- 19,000.- 

เสาร์-พฤหัสบด ี 10-15 ธันวาคม 2565 64,999.- 64,999.- 19,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

โปรดอ่านกอ่นตัดสินใจจองทัวร์  

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงื่อนไขการให้บริการ ยกเลิกการ

บริการ และหมายเหตุทัง้หมดอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง และเพ่ือความ

ถูกต้อง เข้าใจตรงกันระหว่างท่าน และบริษัทฯ เม่ือท่านจองทัวร ์และชำระเงินมัดจำเรียบร้อย

แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขหมายเหตุท่ีบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น

แล้ว  

 

**ราคาน้ีเป็นราคาทัวร์ตั้งแต ่20 ท่านข้ึนไป 

** หากต่ำกว่า 20 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกการ

เดินทาง ** เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึน้ไป

จะต้องนอนมีเตียงเสริม บางโรงแรมเท่าน้ันที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผู้ใหญ่ 3 ทา่นเรียนแนะนำ

ว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า **สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึน้อยูก่บัทาง

โรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานี้รวม 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (EconomyClass) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ตามรายการ  



2.  ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเท่ียวตามรายการ 

3.  ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 

4.  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  

5.  ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่า

รักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์

วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินผทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

7.  ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไป

ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์) 

8.     น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน  

9.     ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 

 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ท่ีไม่ได้ถือหนังสอืเดินทาง

ของไทย 

2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบกำกับภาษ ี

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ 

5.  ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าท่ีสายการบินกำหนด 

6.    ทิปคนขับรถในญี่ปุ่นวันละ 500 เยน / ท่าน / วัน 

7.  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน 

 

การจองและการชำระ 

1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำ

แล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ 

ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง 

2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำ

การจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัท

ขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 



5. การยื่นวีซ่า ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน 

ทั ้งแบบหมู่คณะและยื ่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์

ทั้งหมดก่อนตามกำหนดเงื่อนไขการชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา

จากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน  โดยทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเท่านั้น 

7.       หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋ว

กับทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน

เงินค่ามัดจำทั้งหมด 

8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบรกิาร 

- ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปี

ใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วันคืนมัดจำ 100% (และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจำตั๋ว

เครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจำ 50% (และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงค่ามัดจำ

ตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น) 

- ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร ์

- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หัก

ค่าใช้จ่าย100%  

- กรณียื่นวซี่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์

หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่

เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณอีอกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของ

ทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จ่าย

ที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

 

หมายเหตุสำคัญเพิ่มเติม  

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุวิสัย อาทิการ

ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร, 



ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้าได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน,การประท้วง,การก่อจลาจล,อุบัติเหต,ุปัญหาการจราจร,ภัยธรรมชาติ,

ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัย ของทุกท่านเป็นสำคัญ 

3.  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัท

ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี 

4.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่

อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งใน

กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้

หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตัวท่านเอง 

5.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณีเช่นผู้ที่ต้ังครรภ,์ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้

ที่นั่งวิลแชร์หรือ บุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป

ร่วมกันเป็นรายกรณี 

6. ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุป๊เดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้

บริการบาง รายการหรือยกเลิก ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

7.  เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ จึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัย ของส่วนรวม

เป็นสำคั 

8. ห้าม! นำเข้ากัญชา กญัชง หรือผลิตภัณฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่า

ฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

 

ตั๋วเครื่องบินและที่นัง่บนเครื่อง 

1.  ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวัน

เดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ 

2. ทางบริษัทฯ ได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเคร่ืองบินเรียบร้อยแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินซึ่งมีค่าใช้จ่าย

ประมาณ 3,000–10,000 บาทแล้วแต่สายการบิน และ ช่วงเวลาเดินทาง 

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯ ได้ทำการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ 

Refund) ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รอเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่

ได้จะขึ้นอยูก่ับแต่ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด 

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษีนำ้มันเพิ่มเติม

โดยมีเอกสารยืนยันจากทางสายกรบิน 



5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปข้อกำหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที่น่ังตามที่ท่านต้องการได้ 

6. กรณีท่านท่ีจะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอคำยืนยัน

ว่าทัวร์นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอนมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ้นกบัข้อกำหนดของสายการบินเป็นผู้

กำหนด 

8. ท่านท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั๋วท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวท่านเอง 

9.  น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดหรือถือขึ้นเคร่ืองสายการบินเป็นผู้กำหนดหากทา่นมีน้ำหนักเกิน

กว่ากำหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับน้ันเอง 

10.  ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร 

 

โรงแรมที่พัก 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม ในกรณทีี่บริษัทไม่ได้โรงแรมตามโปรแกรม โดยบริษัทฯ 

จะใช้ในระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกันอยู่แล้ว (ยกเว้น โรงแรมที่ทางบริษัทการันตีว่าได้พักแน่นอน) 

2. เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรปบังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรม เท่าน้ันที่มีห้อง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่านเรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

3. สำหรับท่านที่พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ้นอย่กูับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับ

ข้อตกลงแล้ว 

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทำให้หอ้งพัก แบบห้องเดี่ยว 

(Single) และห้องคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3ท่าน/3เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละ

ประเภทจะไม่ติดกันหรอือยู่คนละชั้น  

5. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในโรงแรม

เต็ม (บางคร้ังต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้

เกิดความเหมาะสม 

6. โรงแรมในยุโรปจะมีลักษณะ Traditional Building (อาจจะดูเก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมห้องที่เป็นห้อง

เดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำซึ่งอยู่ในการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และ

แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย 

7. โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศ

จะมใีนช่วงฤดูร้อนเท่าน้ัน 

8. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางคร้ังอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนำ

สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง 

 

สำหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด 15 วัน 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


