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OSAKA SHIRAKAWAGO TOKYO SAKURA 6D 4N 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์[XJ] 
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HILIGHT  
 
 ชมซากุระสวน สวนอนสุรณบ์มัปาค ุ  ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ 
 ชอ้ปป้ิง 2 เมือง โตเกียว และ โอซากา้   หมู่บา้นชิราคาวาโกะ 
 ชมงานประดบัไฟ Nabana no sato Winter Illumination  ปราสาทมตัสึโมโตะ 
 วดัอาซากุสะ ชมซากุระริมแม่น า้สมิุดะ  เที่ยวเมืองทาคายาม่า  
 กิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร์ี  แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ)  
(XJ 612 00.55-08.45) 

    

2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า – ชมซากุระสวน 
สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – ชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ โดตงโบริ - เมืองนาโง
ย่า – ชมงานประดบัไฟ Nabana no sato Winter Illumination 

 🍽 อิสระ 
THE B NAGOYA 

HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 
เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – 
LITTLE KYOTO ซนัมาซิ ซูจิ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 🍽 🍽 🍽 

MATSUMOTO 

HOTEL [♨] 

 หรือเทียบเท่า 

4 
ปราสาทมัตสึโมโตะ – สวนสตรอว์เบอร์รี  – ชมซากุระ ริม
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – หมู่บา้นน ้าใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม
ชงชา – เมืองโตเกียว – โอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้

🍽 🍽 อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

5 
ตลาดปลาซึกิจิ - วดัอาซากุสะ – ชอ้ปป้ิงถนนนากามิเสะ –เดินชม
ซากุระริมแม่น า้สมิุดะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – อิออน มอลล ์– นาริตะ 🍽 อิสระ อิสระ 

ASIA NARITA 
HOTEL  

 หรือเทียบเท่า 

6 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(XJ601 09.55 – 15.15) 🍽   

 

 เส้นทางการเดินทาง ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 44,900.- 
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โปรแกรมการเดินทาง  

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XJ 612 00.55-08.45) 
22.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์เจ้าหน้าทีข่องบริษัท 

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า – ชมซากุระสวน สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – 
ช้อปป้ิง ชินไซบาชิ โดตงโบริ - เมืองนาโงย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato 
Winter Illumination 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์เที่ยวบินที่ XJ 612 
08.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ 

เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเม่ือมาเยือนยังเมืองโอซาก้าที่มีชื่อเสียง

ระดับประเทศ ดว้ยความกวา้งใหญ่ของตัวปราสาทที่มีถึง 8 ชั้น ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน คูน า้ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ แต่

เดิมเป็นที่ตั้งของวัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ หลังจากที่ถกูโอดะ โนบุนากะท าลายลง จากนัน้ประมาณ 30 ปีในปี ก็ไดมี้การสรา้ง

ปราสาทโอซาก้าขึน้ทดแทน ผู้สรา้งมีเจตนาให้เป็นดังศูนยก์ลางแห่งใหญ่ของญ่ีปุ่ น จนกลายเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่

ที่สดุของญ่ีปุ่ น ปัจจุบนัที่มีการสรา้งลิฟตเ์พ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม 
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 สวนอนุสรณบ์ัมปาคุ (BANPAKU) สวนแห่งนีถ้กูใชเ้ป็นสถานที่จดังาน World Expo ในปี 1970 แมว่้าเวลาจะผ่านมากว่า 

40 ปีแลว้ก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลังการจัดงานก็ถูกแปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีตน้ไมน้านา

พนัธุร์วมถึงตน้ซากุระที่จะผลัดกนัออกดอกตลอดทัง้ปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกบัเจา้มาสคอท

ของสวนแห่งนีก้็คือ Monument of the sun ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์ังมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบ

ดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกไดว่้าเป็นศูนย์

รวมแทบจะทกุยี่หอ้ดงัทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีสินคา้จ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือก

ซือ้เช่นกัน และนอกเหนือไปจากรา้นค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอารา้นค้า

เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกันมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบ

ดัง้เดิม,อัญมณีเครื่องประดบัและรา้นหนงัสือ เป็นแหล่งที่ตั้งของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

ไดจุ้ใจ และยงัมีสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆต่างๆมากมาย 
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จากนั้นเดินทางต่อสู่ นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลาง

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทัง้สถานที่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดับไฟที่สุดอลังการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลทค์ือ “อุโมงคไ์ฟดาวลา้น

ดวง” วิวดอกไมน้านาพันธุ์ ซึ่งดอกไมเ้ป็นส่ิงดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้

และต้นไมห้ลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่ง

ตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพนัธุไ์มท้ี่ปลกูในกระถางทัง้สวนดอกไม ้Andes และสวนดอกไม ้Begonia 

 

 
ค ่า   อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

ที่พัก  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE B NAGOYA หรือเทียบเท่า  



 
 
 

 

   
   

   

                                                                                                                                                                                         หนา้ 6 จาก 20 
 

วันท่ี 3 
เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ –  LITTLE KYOTO ซันมาซิ 

ซูจิ –  แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิมและไดร้บัเลือก

จากองคก์รยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดู

หนาวได้ดีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี ้ว่า“กัสโซ”จะมีความยาว

ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 

 

 
 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

 เดินทางสู่ ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผูว่้าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท  างานและที่อยู่อาศัย

ของผูว่้าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ 

ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตัวเมืองลอ้มรอบ

ดว้ยคูน า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดใหเ้ลือกซือ้สินคา้

พืน้เมือง ของที่ระลึก รวมทั้งสาเกที่ขึน้ชื่อด้วย คนที่อาศัยอยู่แถวนี้ ดัดแปลงบ้านเป็นรา้นขายของต่างๆ (traditional 

shop)เพ่ือรบันกัท่องเที่ยว และยงัมีการขายสินคา้พืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของที่ระลึก 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MATSUMOTO HOTEL  หรือเทียบเท่า 

หลังมือ้อาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ์ี่ปุ่น 

วันท่ี 4 ปราสาทมัตสึโมโตะ – สวนสตรอวเ์บอร์รี – ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ – 

หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรมชงชา – เมืองโตเกียว – โอไดบะ - ห้างไดเวอร์

ซิตี ้– อควาซิตี ้
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชมถ่ายรูปดา้นนนอก ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) สรา้งขึน้มาราวศตวรรษที่ 16 - 18 ไดร้บัการ

ขึน้ทะเบียนเป็นสมบัติชาติ พืน้ที่ส่วนอื่นๆ ภายในปราสาทก็ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตรข์องชาติ  

เป็นป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านนี้ว่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลังคา 5 ชั้น พืน้ 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 

จุดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่ก าแพงสีด าของเท็นชุคาคุ เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา ตรงขา้มกับ

ปราสาทฮิเมจิที่มีก าแพงสีขาว เลยถกูเรียกว่า ชิราซากิโจ ปราสาทนกกระยาง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินถ่ายรูปปราสาท 
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 เดินทางสู่ สวนสตรอวเ์บอรรี์ ชมบรรยากาศโรงเรือน การปลกูสตรอวเ์บอรีแบบ Organic 100% และยงัไดร้บัการดแูลเป็น

อย่างดี อยู่ในระบบปิดท่ีมีการควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่ตอ้งลา้ง ให้

ท่านไดส้นกุกบักิจกรรม เก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อั้น ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยถกุใจ

แน่นอน (ระยะเวลาการเก็บสตรอวเ์บอร์รี จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึง เดือนมเษายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) 

 

 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchi ko) ที่เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบ

แห่งนี ้เป็นที่นิยมส าหรบันักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่า

ทะเลสาบที่เหลืออีกส่ีแห่ง ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลึกมากมาย (ช่วง
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ปลายมีนาต้นเมษาท่านจะได้ชมซากุระสวยๆภายในบริเวณทะเลสาบได้อีกด้วย ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
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 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มีฉากหลัง

เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่ง

เป็นพืน้ที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน า้ทั้ง 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดู

รอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถดัไปอีกบ่อ

หนึ่ง นกัท่องเที่ยวสามารถด่ืมน า้เย็นจากแหล่งน า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึก บางรา้นยัง

ขายมนัเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ ้บนเตาเล็กๆ กลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนใหลิ้ม้รสอีกดว้ย 

 

 
  

สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ กิจกรรมการชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและ

สวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝาก

ของที่ระลึกตามอธัยาศยั 
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 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทัศน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง ส่ิงที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดขึ้น้มา

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดท่ี ห้างไดเวอรซ์ิตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และ

ใหท้่านถ่ายรูปกับกนัดั้มตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบั

คอกนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้

ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ช้ัน 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีม

พารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคัญดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพาน

สายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ –เดินชมซากุระริมแม่น ้าสุมิดะ 

– ช้อปป้ิงชินจูกุ – อิออน มอลล ์– นาริตะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซือ้ขายสินคา้

ทะเลกว่า 2,000 ตนัต่อวนั ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตัง้เรียง

รายเป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่รา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดท่ีมีการประมูลปลาทนู่าที่มีชื่อเสียง 

มีสินคา้จ านวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกัผลไม ้ท าใหต้ลาดแห่งนีค้ึกคกั อาหารที่ไม่ควรพลาดชิมคือ

ซาชิมิกับซูชิ เพราะวตัถุดิบสด ราคาถูกกว่าขา้งนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหล่งรวมรา้นอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมา

ฝากทอ้งที่นี่ สามารถซือ้ของฝากที่เป็นทะเลแหง้ต่างๆไดท้ี่นี่อีกอีกดว้ย 

 

 
 

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ซึ่งเคย

เป็นวดัที่เหล่าโชกุนและซามไูรใหค้วามเล่ือมใสศรทัธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า ท่ี

ประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกัน้)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบั “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคม

ไฟสีแดงที่ไดช้ื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสงูใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนรา้นคา้

แหล่งรวมสินคา้ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามไูร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่ น หรือ ขนมอาเก

มนัจู ขนมขึน้ชื่อของวดัอาซากุสะ 
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 พาท่านเดิน ชมความงามของซากุระริมแม่น ้าสุมิดะ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุใน

โลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถ

ท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของ

แคนาดา ที่มีความสงู 553 เมตร 

 
 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัทธยาศัย 

 ช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่น

เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่

คึกคักที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้ริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวนัตกย่านนีท้ี่เต็มไป

ดว้ยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทั้งโรงแรมชัน้น า และในส่วนทางดา้นตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไป

ดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหารเยอะแยะ

มากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) 
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 น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออนมอลล ์(AEON Shopping Mall) ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพรอ้มไป

ดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , รา้น100เยน (100 Yen Shop) ,รา้นขายยาและเคร่ืองส าอางค ์

Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสือ , รา้นรองเทา้ ฯลฯ  และยังมี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ 

Jusco ที่รวมของสด ของแหง้ อีกมากมายใหท้่านไดซ้ือ้ติดมือก่อนขึน้เครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

 
 

ค ่า   อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ที่พัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASIA HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (XJ601 09.55 – 15.15) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ SET BOX 

07.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

08.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์เที่ยวบินที่ XJ601  

15.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี     ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบิน   

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

OSAKA SHIRAKAWAGO TOKYO SAKURA 6วัน 4คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

23 – 28 มี.ค.66 44,900.- 44,900.- 41,900.- 10,900.- 30,900.- 
28 มี.ค. – 02 เม.ย.66 45,900.- 45,900.- 42,900.- 10,900.- 30,900.- 
30 มี.ค. – 04 เม.ย.66 45,900.- 45,900.- 42,900.- 10,900.- 30,900.- 

01 – 06 เม.ย.66 45,900.- 45,900.- 42,900.- 10,900.- 30,900.- 
08 – 13 เม.ย.66 47,900.- 47,900.- 44,900.- 10,900.- 32,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
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และ หากมีต้องการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดที่นั่ง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บเพ่ิมเติมก่อนออกต๋ัวโดยสาร  

- การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้ง ออกต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพ่ือตรวจสอบว่า

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพักคู่ ( 
Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพัก
แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตัวเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีขึ้น้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษัทได ้ 
เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เฉพาะค่าบริการ 
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อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั  **ถ้ากรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูต
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพ่ิม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัส่วนที่เพ่ิมเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบริการ 
5  .ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญี่ปุ่น 
 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงิน และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอื่นท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายช่ือส ารองที่
นั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยันว่า ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วนัที่ใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดังนี ้วนัจันทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศึกษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้ริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้ริการของท่าน เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบริการและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
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เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง  นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย(ผูมี้ชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบริษัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนัง สือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงเพ่ือการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงเพ่ือการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ั่งบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีข้ันต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่น
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 



 
 
 

 

   
   

   

                                                                                                                                                                                         หนา้ 19 จาก 20 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุัติเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. อตัราค่าบริการนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบั
ราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภยัสายการ
บิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้ อ  านาจของ
บริษัทก ากบัเท่านัน้ 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์
เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง ( ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ัดเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทั้งนีขึ้น้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตัวขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน
เท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สัตว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 

 


