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รหัสโปรแกรม : 25469 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA SHIRAKAWAGO TOKYO SAKURA 6D 4N 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์[XJ] 
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HILIGHT  
 
 ชมซากรุะสวน สวนอนสุรณบ์มัปาค ุ  ชมซากรุะ รมิทะเลสาบคาวากจุิโกะ 
 ชอ้ปป้ิง 2 เมือง โตเกียว และ โอซากา้   หมู่บา้นชิราคาวาโกะ 
 ชมงานประดบัไฟ Nabana no sato Winter Illumination  ปราสาทมตัสโึมโตะ 
 วดัอาซากสุะ ชมซากรุะรมิแม่น า้สมุิดะ  เที่ยวเมืองทาคายาม่า  
 กิจกรรมเก็บสตรอวเ์บอรร์ี  แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมทีพ่ัก 

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

    

2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซากา้ – ชมซากุระสวน 
สวนอนุสรณบ์มัปาคุ – 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 า้ใส โอชิโนะฮกัไก – กิจกรรม
ชงชา – เมืองโตเกียว – โอไดบะ - หา้งไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้

🍽 🍽 อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

5 
ตลาดปลาซกึิจิ - วดัอาซากสุะ – ชอ้ปป้ิงถนนนากามิเสะ –เดินชม
ซากรุะรมิแม่น า้สมุิดะ – ชอ้ปป้ิงชินจกูุ – อิออน มอลล ์– นารติะ 🍽 อิสระ อิสระ 

ASIA NARITA 
HOTEL  

 หรือเทียบเท่า 

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

 

 เส้นทางการเดินทาง ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 44,900.- 
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โปรแกรมการเดินทาง  

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

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า – ชมซากุระสวน สวนอนุสรณบ์ัมปาคุ – ช้
อปป้ิง ชินไซบาชิ โดตงโบริ - เมืองนาโงย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter 
Illumination 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิแอรเ์อเชีย เอก๊ซ ์เที่ยวบินที่ XJ 612 
08.45 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

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

เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซาก้าที่มีชื่อเสียง

ระดบัประเทศ ดว้ยความกวา้งใหญ่ของตวัปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน คูน า้ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ แต่

เดิมเป็นที่ตัง้ของวดัอิชิยาม่า ฮอนกันจิ หลงัจากที่ถกูโอดะ โนบุนากะท าลายลง จากนัน้ประมาณ 30 ปีในปี ก็ไดม้ีการสรา้ง

ปราสาทโอซากา้ขึน้ทดแทน ผูส้รา้งมีเจตนาใหเ้ป็นดงัศูนยก์ลางแห่งใหญ่ของญ่ีปุ่ น จนกลายเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่

ที่สดุของญ่ีปุ่ น ปัจจบุนัท่ีมีการสรา้งลิฟตเ์พื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม 
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 สวนอนุสรณบ์ัมปาคุ (BANPAKU) สวนแห่งนีถ้กูใชเ้ป็นสถานท่ีจดังาน World Expo ในปี 1970 แมว้่าเวลาจะผ่านมากวา่ 

40 ปีแลว้ก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลงัการจดังานก็ถูกแปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีตน้ไมน้านา

พนัธุร์วมถึงตน้ซากรุะที่จะผลดักนัออกดอกตลอดทัง้ปี (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกบัเจา้มาสคอท

ของสวนแห่งนีก้็คือ Monument of the sun ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบ

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

รวมแทบจะทกุยี่หอ้ดงัทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีสินคา้จ าพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือก

ซือ้เช่นกัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนดต์่างๆ แลว้ที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอารา้นคา้

เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกันมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชดุกิโมโนแบบ

ดัง้เดิม,อญัมณีเครื่องประดบัและรา้นหนงัสือ เป็นแหล่งที่ตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง

ไดจ้ใุจ และยงัมีสถานท่ีท่องเที่ยวส าคญัๆต่างๆมากมาย 
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จากน้ันเดินทางต่อสู่ นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สดุใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลาง

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย ทัง้สถานท่ีท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์และสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดบัไฟที่สุดอลังการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลทค์ือ “อุโมงคไ์ฟดาวลา้น

ดวง” วิวดอกไมน้านาพนัธุ์ ซึ่งดอกไมเ้ป็นส่ิงดึงดูดใจหลกัของงานประดบัไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้

และตน้ไมห้ลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไมเ้พียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่ง

ตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพนัธุไ์มท้ี่ปลกูในกระถางทัง้สวนดอกไม ้Andes และสวนดอกไม ้Begonia 

 

 
ค ่า   อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั THE B NAGOYA หรือเทยีบเท่า  
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วันที ่3 
เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ –  LITTLE KYOTO ซันมาซ ิซู

จิ –  แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิมและไดร้บัเลือก

จากองคก์รยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดู

หนาวไดด้ีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า“กัสโซ”จะมีความยาว

ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร 

 

 
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

 เดินทางสู่ ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท  างานและที่อยู่อาศยั

ของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นเรือนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตวัเมืองลอ้มรอบ

ดว้ยคูน า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดใหเ้ลือกซือ้สินคา้

พืน้เมือง ของที่ระลกึ รวมทัง้สาเกที่ขึน้ชื่อดว้ย คนที่อาศยัอยู่แถวนี ้ดดัแปลงบา้นเป็นรา้นขายของต่างๆ (traditional shop)

เพื่อรบันกัท่องเที่ยว และยงัมีการขายสินคา้พืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เกี๊ยะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของที่ระลกึ 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก  MATSUMOTO HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

หลังมือ้อาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่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 ภายในปราสาทก็ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวตัิศาสตรข์องชาติ  

เป็นป้อมปราการที่ตัง้ตระหง่านนีว้่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลงัคา 5 ชั้น พืน้ 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั 

จุดเด่นของปราสาทมตัสึโมโตะอยู่ที่ก  าแพงสีด าของเท็นชคุาคุ เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา ตรงขา้มกบั

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

อย่างดี อยู่ในระบบปิดที่มีการควบคมุสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานไดเ้ลย โดยที่ไม่ตอ้งลา้ง ให้

ท่านไดส้นกุกบักิจกรรม เก็บสตรอวเ์บอรรี์ สดๆจากตน้มาทานได้แบบไม่อั้น ยิ่งลกูไหนแดงรสชาติก็จะหวานอรอ่ยถกุใจ

แน่นอน (ระยะเวลาการเก็บสตรอวเ์บอรรี์ จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม จนถึง เดือนมเษายน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) 

 

 
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

 น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchi ko) ที่เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบ

แห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรบันักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่า

ทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง ดงันัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลึกมากมาย (ช่วง

ปลายมีนาต้นเมษาท่านจะได้ชมซากุระสวยๆภายในบริเวณทะเลสาบได้อีกด้วย ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
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 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจดุท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มีฉากหลงั

เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่ง

เป็นพืน้ท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แหง้ขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดู

รอ้น ท่ีไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟจูิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อ

หน่ึง นกัท่องเที่ยวสามารถดื่มน า้เย็นจากแหล่งน า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ บางรา้นยงั

ขายมนัเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ ้บนเตาเล็กๆ กลางแจง้ส่งกลิ่นหอมชวนใหลิ้ม้รสอีกดว้ย 

 

 
  

สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ กิจกรรมการชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและ

สวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝาก

ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 
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 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค .ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง ส่ิงที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และ

ใหท้่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบั

คอกนัดัม้ อย่างกนัดัม้คาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้

ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของที่น่ีอยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีม

พารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพาน

สายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก NEW OTANI TOKYO HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่5 ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ –เดินชมซากุระริมแม่น ้าสุมิดะ 

– ช้อปป้ิงชินจูกุ – อิออน มอลล ์– นาริตะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลกจากการที่มีการซือ้ขายสินคา้

ทะเลกว่า 2,000 ตนัต่อวนั ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตัง้เรียง

รายเป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบรเิวณที่รา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจดุที่มีการประมลูปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง 

มีสินคา้จ านวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกัผลไม ้ท าใหต้ลาดแห่งนีค้กึคกั อาหารท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ

ซาชิมิกบัซูชิ เพราะวตัถดุิบสด ราคาถกูกว่าขา้งนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหล่งรวมรา้นอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมา

ฝากทอ้งที่นี่ สามารถซือ้ของฝากที่เป็นทะเลแหง้ต่างๆไดท้ี่นี่อีกอีกดว้ย 
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 น าท่านเดินทางเขา้สู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วดัที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ซึ่งเคย

เป็นวดัที่เหล่าโชกุนและซามไูรใหค้วามเล่ือมใสศรทัธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องคเ์จา้แม่กวนอิมทองค า ที่

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

ไฟสีแดงที่ไดช้ื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” มีความสงูใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทัง้ยงัมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนรา้นคา้

แหล่งรวมสินคา้ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวกั ดาบซามไูร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่ น หรือ ขนมอาเก

มนัจ ูขนมขึน้ชื่อของวดัอาซากสุะ 

 
 

 พาท่านเดิน ชมความงามของซากุระริมแม่น ้าสุมิดะ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุใน

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

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

แคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 
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กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัทธยาศัย 

 ช้อปป้ิงที ่ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่น

เก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่

คึกคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ใชบ้ริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวนัตกย่านนีท้ี่เต็มไป

ดว้ยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วนทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไป

ดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหารเยอะแยะ

มากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) 

 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออนมอลล ์(AEON Shopping Mall) ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพรอ้มไป

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

Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนังสือ , รา้นรองเทา้ ฯลฯ  และยังมี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ 

Jusco ที่รวมของสด ของแหง้ อีกมากมายใหท้่านไดซ้ือ้ติดมือก่อนขึน้เครื่องกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 

 
 

ค ่า   อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ทีพ่กั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก ASIA HOTEL NARITA หรือเทยีบเท่า 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี     ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 

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

07.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินนารติะ 

08.00 น. ถึง สนามบินนารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์เที่ยวบินที่ XJ601  

15.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

OSAKA SHIRAKAWAGO TOKYO SAKURA 6วัน 4คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

23 – 28 มี.ค.66 44,900.- 44,900.- 41,900.- 10,900.- 32,900.- 
28 มี.ค. – 02 เม.ย.66 45,900.- 45,900.- 42,900.- 10,900.- 32,900.- 
30 มี.ค. – 04 เม.ย.66 45,900.- 45,900.- 42,900.- 10,900.- 32,900.- 

01 – 06 เม.ย.66 45,900.- 45,900.- 42,900.- 10,900.- 32,900.- 
08 – 13 เม.ย.66 47,900.- 47,900.- 44,900.- 10,900.- 34,900.- 
11 – 16 เม.ย.66 54,900.- 54,900.- 51,900.- 10,900.- 41,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน   

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

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้ง ออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯล่วงหนา้ทุกครัง้  เพื่อตรวจสอบว่า

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพกัคู่ ( Twin 
/ Double ) และหอ้งพกัแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ติดกนั **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 
หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - 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 ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

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

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั  **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มในการขอวซี่าตามที่ สถานทตู
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพิ่ม 
4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง  
ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบรกิาร 
5  .ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่ น 
 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกบัทางบรษิัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษิัท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึง
ศุกร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
ทางบรษิัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
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เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูม้ีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษิัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงั สือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเข้าให้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงเพือ่การ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถ่ี
ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบั
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี อ  านาจของ
บรษิัทก ากบัเท่านัน้ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบิน
เท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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