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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 ) 

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้า

หมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

*** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังน้ัน

ผู้โดยสารจําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

23.50 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 600 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

 

วันที่สอง สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า 

08.40 น. ถึงสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นผ่านพิธศีุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่ กาํหนดการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค่าํ โรงแรม 

1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินนาริตะ ( 23.50 – 08.00 )   ✈ 
 

2 สวนฮิตาชิ ซไีซต์ พาร์ค – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า - P 
P 

HOTEL 

KINUGAWA ONSEN 

HOTEL OR SIMILAR 

 

3 

คินูกาว่า – ทะเลสาบชูเซนจิ – น้ําตกริวซู – น้ําตกเคงอน –  

คาวาโกเอะ – วัดคิตาอิน – ถนนเมืองเก่าคุราซุคุริ – โตเกียว –   

ช้อปป้ิงชินจูกุ 

P P - 
LISTEL SHINJUKU 

HOTEL OR SIMILAR 

4 
โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า –  

ยา่นเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปป้ิงเอออน พลาซ่า 
P P P 

NARITA VIEW 

HOTEL OR SIMILAR 

5 
สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุ ง เทพฯ               

( 09.15 – 14.00 ) 

P 

✈ 
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นําท่านเดินทางไปชมสวนดอกไม้อันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” (Hitachi Seaside Park) ตั้งอยู่ที่

เมืองฮิตาชินากะ (Hitachinaka) จังหวัดอิบะระกิ (Ibaraki Prefecture) มีพื้นที่สีเขียวและดอกไม้ตามฤดูกาล

ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่มากกว่า 215 เฮกตาร์ รวมถึงด้านในยังมีสวนสนุก เส้นทางปั่นจักรยาน และเส้นทาง

เดินสํารวจป่าอีกด้วย ไฮไลต์ของทัศนียภาพบนเนินเขามิฮาราชิอันกว้างใหญ่เป็นความงามที่ตรึ งตาตรึงใจ

ของนกัท่องเที่ยวที่มาชมดอกเนโมฟีลาสีฟ้าประมาณ 5,300,000 ต้น ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนจนถึงต้น

เดือนพฤษภาคม ส่วนในช่วงกลางเดือนตุลาคม พุ่มต้นโคเชียประมาณ 32 ,000 ต้น จะพากันเปลี่ยนเป็นสี

แดงไปทั่วบริเวณรอบ ๆ อีกทั้งที่แห่งนี้ยังมี ดอกดารารัตน์ ทิวลิป กุหลาบ ทานตะวัน คอสมอส ฯลฯ ที่เป็น

ดอกไม้ผลัดกันบานตามฤดูกาลของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้ตาม

อัธยาศัย (รวมเฉพาะค่ารถไฟชมสวน / ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่าง ๆ ภายในสวน) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” (Toshogu Shrine) นบัเป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือน

แลนด์มาร์กสําคัญของเมืองนิกโก้เลยทีเดียว ภายในศาลเจ้าแห่งนี้นั้นมีการออกแบบและประดับตกแต่งตัว

อาคารต่าง ๆ อย่างประณีตงดงาม ส่วนมากจะเน้นไปที่การตกแต่งด้วยไม้สลักเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณที่

สร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบมองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด การใช้ไม้สลักตกแต่งจึงหาได้ง่าย

และยังมีการนําเอาทองมาประดับตกแต่งให้ดูงดงามมากยิ่งขึ้นไปอีก นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็ม

เป่ียมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย โดยศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่ง

แสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่พํานักอาศัยที่สุดท้ายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทําให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่

เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้อันมีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ อิสระให้ท่าน

ได้เลือกมุมประทับใจบนัทึกภาพความงดงามตามอัธยาศัย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “คินูกาว่า” เพื่อกลบัโรงแรมที่พัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

ที่พัก : KINUGAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลงัอาหารไมค่วรพลาดประสบการณ ์“การอาบน้ําแรธ่รรมชาต”ิ เพือ่สขุภาพ / “โอนเซน็” (Onsen) น้ําแรส่ไตลญ์ีปุ่น่ใหท้า่น

ไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อิม่ ซึง่ชาวญีปุ่น่เชือ่วา่น้าํแรธ่รรมชาตนิีม้สีว่นชว่ยเรือ่ง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปลง่ปลัง่ 
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วนัทีส่าม คนิกูาวา่ – ทะเลสาบชูเซนจ ิ– น้าํตกรวิซ ู– น้าํตกเคงอน – คาวาโกเอะ – วดัคติาอนิ – ถนน

เมอืงเกา่ครุาซคุรุ ิ– ชอ้ปปิ้งชนิจกู ุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

พาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชเูซนจ”ิ (Lake Chuzenji) ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของเมืองนิกโก้ ภายในจงัหวัดโท

จิงิ ทะเลสาบแห่งนี้จะตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต โดยทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 

20,000 ที่ผ่านมา เป็นทะเลสาบที่ไม่ได้รับการพัฒนามากนัก ยกเว้นทางทิศตะวันออกของทะเลสาบ ซึ่ง

ปจัจุบนัได้กลายเป็นเมืองน้ําพุร้อนเล็ก ๆ Chuzenjiko Onsen ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลางถึงปลายเดือนตุลาคม

จะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้

ร้อนเหมือนที่อื่น ๆ เน่ืองจากเป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเล 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางไปชมความงามของ “น้ําตกริวซู” (Ryuzu Waterfall) ซึ่งมีความหมายว่าน้ําตกหัวมังกรใน

ภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ํายูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ําตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่น ซึ่งจะ

เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมทําให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น จุดที่ชมน้ําตก

ได้สวยงามแห่งหนึ่งคือจุดชมวิวของด้านหลังร้านขายของที่ระลึกและซุ้มอาหาร หรือ อาจจะเดินขึ้นไปยังต้นน้ํา

ระยะทาง 300 เมตรเพื่อชมวิวมุมอื่น ๆ ของแม่น้ําแห่งนี้ได้อีกด้วย 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “น้ําตกเคงอน” (Kegon Waterfall) เป็นนํ้าตกที่งดงามมากจนได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 

ใน 3 น้ําตกที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น โดยติดอันดับร่วมกับน้ําตกนาจิที่วากายามะ และน้ําตกฟูคุโรดะที่อิบารากิ 

นอกจากที่เราจะได้มาเที่ยวชมความงดงามของน้ําตกชื่อดังที่มีความสูงเกือบ 100 เมตรแล้ว ที่แห่งนี้ยังเป็นอีกจุดหนึ่ง

สําหรับการชมใบไม้แดงในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีช่วงกลาง ๆ ไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมของทุกปี อีกทั้งช่วงฤดูหนาวที่

แห่งนี้ก็จะสวยแปลกตาเพราะน้ําที่ไหลจะแข็งตัวทําให้เป็นภาพที่สวยงามไปอีกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลงัอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกะเอะ” (Kawagoe) ซึ่งตั้งอยู่ในจงัหวัดไซตามะ เป็นเมือง

ที่ได้รับฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” (Little Edo) อันเน่ืองมาจากสภาพบ้านเรือน และบรรยากาศภายในเมือง

ยังคงสภาพความรุ่งเรืองของสมัยเอโดะไว้ได้อย่างลงตัว ... เพื่อพาท่านเดินทางสู่ “วัดคิตาอิน” (Kitain 

Temple) วัดหลักของนิกายเทนไดในภูมิภาคคันโต เป็นวัดที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

มากมาย ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 830 ในสมัยเอโดะ นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองคาวา

โกเอะ จุดเด่นของวัดคือรูปปั้นโกะเฮียะคุระคัง รูปปั้นหินหน้าสาวกของพระพุทธเจ้าจํานวน 540 องค์ ที่ใช้

เวลาในการสร้างยาวนานถึง 50 ปี และมีอายุราว ๆ กว่า 200 ปีเลยทีเดียว โดยรูปปั้นเหล่านี้แสดงหน้าตา

และท่าทางแตกต่างกันออกไปจึงทําให้รูปป้ันเหล่านี้เป็นที่สนใจเป็นอย่างมาก 
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “ถนนเมอืงเกา่ครุาซุครุ”ิ (Kurazukuri Street) โดยตึกรามบ้านช่องตามสองข้าง

ทางน้ันมีกลิ่นอายของความเก่าแก่สมัยเอโดะอยู่รอบ ๆ บริเวณ ซึ่งที่แท้จริงแล้วอาคารเหล่านี้เคยเป็นโกดัง

มาก่อน แต่ละอาคารแม้จะยังอยู่ในรูปลักษณ์แบบอดีต แต่ด้านหน้าของแต่ละอาคารก็ถูกดัดแปลงให้เป็น

ร้านค้าต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปซ้ือของฝากได้ 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีนกัท่อง

จํานวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวได้ชื่อว่าเป็น

มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นแนวหน้าและ

เทคโนโลยีอันทันสมัย ... เพื่อนําท่านเดินทางไปช้อปปิ้ง ณ “ย่านชินจูกุ”หรือ “ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร” 

ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า ร้านขายของเป็นพัน 

ๆ ร้าน และร้านร้อยเยน ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง

ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณ

ผู้หญิงด้วย กระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่

ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่น ๆ อีกมากมาย 

* เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อค่ําอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ * 

ที่พัก : LISTEL SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สี่ โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ – กิงโกะ อเวนิว – วัดอาซะกุซ่า – ย่านเมืองเก่าซาวาระ – ช้อปปิ้งเอออน 

พลาซ่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเมจิ” (Meiji Shrine) เป็นศาลเจ้าแบบชินโต ซึ่งมีความเชื่อว่าจักรพรรดิเป็นประมุขของ

ศาสนา สืบสายเลือดมาจากเทพ การสร้างศาลเจ้าก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิเมจิและพระราชินีโชเคง ซึ่งศาลเจ้าเมจิ

เป็นศาลเจ้าที่มีความสําคัญมากในประเทศญี่ปุ่น การสร้างศาลเจ้าแห่งนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ มีการออกแบบ

และสร้างโดยนักออกแบบชั้นนําและช่างฝีมือ ชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าเมจิด้วยการ

บริจาคต้นไม้เพื่อปลูกเป็นป่ารอบ ๆ ศาลเจ้า มีต้นไม้ถูกส่งมาจากทั่วญี่ปุ่นถึง 100,000 ต้น มากเพียงพอที่จะทําให้

เป็นป่ากลางเมือง บนพื้นที่ 170 เอเคอร์ บรรยากาศเหมือนป่าจริง ๆ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มักจะมีการจัดงาน

แต่งงานที่น่ีอยู่บ่อย ๆ ในวันปีใหม่จะมีชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถึง 3 ล้านคน 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “ถนนอิโช นามิกิ” หรือ “กิงโกะ อเวนิว” (Ginkgo Avenue) เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยม

ในการชมใบไม้เปลี่ยนสีของต้นแปะก๊วยในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอร่าม

สวยงาม ทั้งสองข้างทางใต้ต้นไม้จะเต็มไปด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ถนนทั้ง

สองข้างทางของถนนเส้นน้ีจะมีร้านคาเฟ่ที่ทําระเบียงยื่นออกมาเพื่อนั่งชมต้นไม้ โดยเฉพาะในช่วงที่ใบต้นแป๊ะก๊วย

เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองคนจะมาน่ังพักผ่อนจิบกาแฟและทานอาหารกันเยอะมาก 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” (Asakusa Kannon Temple) หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) 

หรือเรียกอีกอย่างว่าวัดโคมแดง เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียวถูกสร้างขึ้น

เสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสัมฤทธิม์ีขนาดเล็กเพียง 

5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หรือจะ
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เลือกเดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายท่านจะได้ชมและซื้อ

สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมือง Made In Japan แท้ ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดีมากมาย 

อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

  

หลงัอาหารกลางวันนําท่านเข้าประตูทะลุมิติย้อนยุคไปย่านเมืองเก่า ณ “เมืองซาวาระ” เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองเล็ก ๆ 

กะทัดรัดที่มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ไหน ๆ เลย บ้านเรือนร้านค้าต่าง ๆ ยังคงเก็บบรรยากาศความเป็นเอโดะไว้อย่างเต็มเปี่ยม 

แต่เดิมทีน้ันเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีชื่อ

เรียกว่าเอโดะน้อย “Little Edo” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นย่านอนรุักษ์อาคารประวัติศาสตร์สําคญั ในปี ค.ศ.1996 ที่

อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่าง ๆ และคลงัสินค้าจากสมัยเอโดะ จุดที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองนั่นก็คือ Ja Ja 

Bridge ซึ่งเป็นสะพานที่จะมีน้ําไหลออกมาจากสะพานทั้งสองด้านคล้ายน้ําตก ใกล้ ๆ กับสะพานจาจาเป็นที่ตั้งของ 

พิพิธภณัฑ์อิโนะทาดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบ้านพกัอาศัยเดิมของเขา อิโนะทาดาทากะคือผู้ที่บุกเบิก

ประเทศญี่ปุ่น 

ก่อนเดินทางกลับนําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” (Aeon plaza) เป็นแหล่งช็อปปิ้งของฝากกลับบ้านของเหล่า

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวญี่ปุ่นเป็นศูนย์รวมสินค้าชั้นนําต่าง ๆ มากมาย อาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้า เป็นต้น 

รวมทั้งร้าน 100 เยนที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อีกทั้งยังมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมายมักจะเป็น

ร้านอาหารประเภท Fast Food ที่มีราเม็งอร่อย ๆ และอาหารอื่น ๆ ในราคาไม่แพงนัก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ

เลือกชมและซ้ือสินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7) 

ที่พัก : NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.15 – 14.00 ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพือ่เตรยีมเดินทางไปสนามบิน) 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินนาริตะ” 

0915  เดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 601 

1400  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลมื 

หมายเหตุ : รายการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเป็นต้น 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจ

เส้นทางเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและ

ญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

ทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 

*** หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน *** 
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ถ้าทา่นเจอสิง่เหลา่นี ้...... ถงึแมว้า่พาสปอรต์ของทา่นยงัไมห่มดอายกุต็าม 

บรษิทัฯ ขอแนะนาํวา่ควรตอ้งไปทาํพาสปอรต์ใหมก่อ่นมาทําการจองทวัร์ 

 

พาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปจัจุบนัที่จะเดินทาง ท่านอาจโดนปฏิเสธการออก หรือเข้าเมืองต่าง ๆ ... บางท่านถามต่อว่า “ไม่

ตรงยังไงบ้าง” อาทิเช่น  

ไปทําศัลยกรรมมา จนใบหน้าไม่เหมือนอดีตที่เคยไปทําพาสปอร์ตมาก่อน 

หรือ หน้าพาสปอร์ตอ้วนท้วน ปจัจุบนัผอมผิดหูผิดตา  

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นชาย ปจัจุบนัเป็นหญิงเต็มตัว ทําจมูก ทําตา ทําปากใหม่ 

หรือ หน้าพาสปอร์ตเป็นหญิง ปจัจุบนัเป็นชายเต็มตัว มีหนวด มีกล้าม 

ผ่าตัดขากรรไกร (ทําฟัน / ดัดฟัน) ก็ทําให้ใบหน้า รูปหน้าเปลี่ยนจากเดิมได้เหมือนกัน 

 

พาสปอร์ตถือเป็นเอกสารทางราชการที่สําคัญ เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมีการชํารุดเสียหาย ผิดไปจากเดิมที่ทางราชการออกมาให้ 

จะถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้น ๆ ไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป อาทิเช่น หน้ากระดาษมีการฉีกขาด หรือถึงไม่ขาดก็ใช้ต่อไม่ได้ 

หรือช่วงรอยต่อของการเย็บเล่มมีการหลุด,             หรือมีการเปียกน้ําเปียกฝนมา ถึงแห้งแล้วกระดาษก็จะกรอบเห่ียวไม่

เหมือนเดิม 

 

พาสปอร์ตเหลืออายุการใช้งานไม่ถึง 6 เดือน .... ขาดไปแค่ 1 วันก็ไม่สามารถใช้เดินทางได้แล้วค่ะ ไม่มีการต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น  

(อายุการใช้งานเหลือไม่ถึง 6 เดือนก็เหมือนพาสปอร์ตหมดอายุแล้ว) 

 

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

 

ว่าดว้ยเรื่อง “คดคีวาม / การตัง้ครรภ”์ 

 

กองตรวจคนเข้าเมือง ไม่อนุญาติให้บุคคลที่มี “คดีความ / คําสั่งศาล” เดินทางออกนอกประเทศ .... เช่น บางท่านมีไปค้ํา

ประกันและโดนฟ้องร้องมา ก็ทําให้ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเดินทาง 

 

สายการบิน อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องได้ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ .... ว่าด้วยเรื่องของอายุครรภ์ ในวันเดินทางท่านจะต้องมี

ใบรับรองแพทย์ แจ้งรายละเอียดของอายุครรภ์ให้ชัดเจน 

 

 

สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนอืการควบคุม 

ถือเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบคุคลเอง ...... ก่อนซ้ือทัวร์ โปรดทําความเข้าใจให้ท่องแท้ก่อน 
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อัตราค่าบริการ .... ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)  

07 – 11 ตุลาคม 2565  ท่านละ 45,900.-  บาท 

12 – 16 ตุลาคม 2565  ท่านละ 56,900.-  บาท 

21 – 25 ตุลาคม 2565  ท่านละ 57,900.-  บาท 

 ***หมายเหตุ***   ถ้ามาด้วยกันทั้งหมด 3 ท่าน จะต้องพักห้องรวมกัน 3 ท่านต่อ 1 ห้อง 

หากต้องการนอนแยกห้องเป็น 2 ท่าน 1 ห้อง และ 1 ท่าน 1 ห้อง .... ท่านจะต้องเสียค่าห้องพักเดี่ยว

เพ่ิม 

 

อัตราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินสําหรับกรุ๊ปราคาพิเศษ ชั้นทัศนาจรไป-กลบัพร้อมคณะ (รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง) 

- ตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษนี้ ... ไมส่ามารถนํามาแก้ไข, เปลี่ยนชื่อ หรือเรยีกเงินคืนได้ ไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิ้น 

 ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ 

 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ  (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่

อนญุาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน 

 ค่าโรงแรมที่พัก (ระดับ 3-4 ดาว) พร้อมอาหารเช้าตามที่ระบุในรายการทัวร์ 

หมายเหต ุ  โรงแรมสว่นใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา และหากวันเข้าพักตรงกับ

งานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว อันเป็นผลที่ทําให้ต้องมีการปรับเปล่ียน

ย้ายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั 

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม  

 (ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม)  

 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลอํานวยความสะดวก ตามจํานวนวันเดินทางที่ระบุในรายการ (ไม่รวมค่า

ทิปหัวหน้าทัวร์) 

 ค่าประกันชีวิตระหว่างการเดินทางกรณีเกิดอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  และค่า

รักษาพยาบาล : กรณีเกิดอุบตัิเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล เฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพยส์ินส่วนตวั และไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 

 

*** ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะซื้อประกันการเดินทางเพิ่มความคุ้มครอง *** 

สําหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การล่าชา้ของสายการบิน / กระเป๋าเดินทาง 

(*** แผนประกันภัยนี้สําหรับผู้เอาประกันที่มีอายมุากกว่า 16 ปี และมีอายุไม่เกิน 75 ปี ***) 

- ระยะเวลาเดินทาง 7-8 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  750 บาท 

- ระยะเวลาเดินทาง 9-10 วัน  เบ้ียประกันภัยเริ่มต้น  970 บาท 

ซื้อประกันเพิ่ม  :  กรุณาติดต่อ .... คณุแหม่ม    โทร. 02-108-8666 
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อัตราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

 ค่าตรวจโควิด RT-PCR TEST ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

(หากติดโควิดระหว่างการเดินทาง ท่านจะต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างกักตัวของประเทศนั้นๆ เอง) 

ค่าโรงแรม – ในกรณีที่รัฐบาลมีการประกาศให้กลบัมาต้องกักตัว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี) 

 ค่าทําหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต), ค่าทําใบอนุญาติกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว  (เป็นหน้าที่

ของผู้เดินทางที่ต้องจัดทําเอง) 

 ค่าระวางสัมภาระที่มีนํ้าหนกัเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, 

ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการล่าช้าของสายการบิน และการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋า และทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย  ท่านละ 1,000 บาท  

ขัน้ตอนการจอง และชาํระคา่ทวัร์ 

จองก่อนล่วงหน้าโดยส่งสําเนาพาสปอร์ตหน้าแรก พร้อมชําระเงินค่ามัดจําท่านละ 20,000.- บาท   ภายใน 3 วันนับจากวัน

จอง …. มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะขอรับลูกค้ารายอื่นต่อไป  

สําหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด..........ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บก่อนการเดินทาง 30 วัน 

แม้กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯ ก็ขออนญุาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อนตามเงื่อนไขการชําระเงินน้ี 

(หากไม่ชําระภายในเวลาที่กําหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยินยอมให้บริษัทฯ ทําการยกเลิก และยินยอมให้ยึดเงินมัดจําได้ทันที) 

ชาํระเงนิผา่นบญัชธีนาคารเทา่นัน้ 

บรษิทั เอฟวนีวิ อนิเตอร ์แทรเวลิ กรุป๊ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายใหท้า่นชาํระเงนิผ่านการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร ชือ่สว่นบคุคล ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภยัในการชาํระ

เงนิของทา่นเป็นสาํคญั 



 

 

นกิโก ้โตเกยีว XJ  -10- 

www.avenue.co.th 

เลขที่ 141/52  อาคารสกุลไทย ชั้น 33 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID : @avenuetour 
141/52 Skulthai Tower, 33th FL, Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500  Tel : 02-108-8666, Fax : 02-231-3399, LIND ID : @avenuetour 

หากตอ้งการใบเสรจ็ในนามนติบิคุคล กรณุาแจ้งกบัพนกังานขายกอ่นลว่งหนา้ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ  ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมอ่อกใบเสรจ็ยอ้นหลงั 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง (ในทุก ๆ กรณี) ดังนี้.- 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 65 วันขึ้นไป  คืนค่ามัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 64-45 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และ +ค่าดําเนินการ 2,000 บาทต่อท่าน 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 44-31 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 65% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30-15 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 14-11 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 90% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนเดินทาง 10-0 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ในกรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึงสองขวบ / ผู้สูงอายุ หรือท่านที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือไม้เท้า ต้องอยู่ในความ

รับผิดชอบของตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถบริการเฉพาะส่วนบุคคลได้ 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจากการปฏิเสธการเข้าหรือออกเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดย

การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งถือเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับท่าน  

 หากในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ท่านปฎิเสธไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าจะบางส่วน หรือทั้งหมด ให้ถือว่าท่านได้สละ

สิทธิ ์และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้ 

 กรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทําให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้

ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุ

สุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน , การล่าช้า

ของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, ปัญหาการจราจรติดขัด และทรัพย์สิน

ส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออํานาจการควบคุมของ

บริษัทฯ 

 บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน 

 

*** หมายเหต ุ***  ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิเอง (การแลกไมล ์หรอืไป-กลบัไมพ่รอ้มกรุป๊)     กรณุาแจง้

พนักงานขายกอ่นลว่งหนา้ 35 วนั หรอืกรณทีีล่กูคา้ตอ้งทาํการออก        ตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ราคาดงักล่าวข้างต้น .... สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 

อัตราแลกเปลี่ยน, ค่านํ้ามนั และค่าภาษีต่าง ๆ ของสายการบิน  ฯลฯ 
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