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รหัสโปรแกรม : 25635(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
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HILIGHT  
 
 เดินเลน่ยา่นเมืองคาวาโกเอะ หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ  ชมงานเทศกาลประดบัไฟซากามิโกะ อิลลมูิเนชั่น 
 อิสระกิจกรรม ลานสกี  ขอพรศาลเจา้ฮิคาวะ 
 ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ิตี ้โอไดบะ  ชอ้ปป้ิงยา่นดงัในโตเกียว 
 วดัอาซากสุะ  พกัโตเกียว 2คืน  
 เมนขูาปยูกัษ์  แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
(TG642 23.55 – 07.40) 

    

2 
โตเกียว (สนามบินนารติะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆงัโทคิโนะ
คาเนะ – วดัคิตะอิน – ศาลเจา้ฮิคาวะ – งานเทศกาลประดบัไฟซา
กามิโกะ อิลลมูิเนชั่น – แช่น า้แรธ่รรมชาติ - เมนขูาปยูกัษ์ 

✈ 🍽 🍽 
เมนูขาปู 

SUNFUJI 
YAMANAKAKO ONSEN  

หรอืเทียบเทา่ [♨] 

3 
อิสระกิจกรรม ลานสกี – หมูบ่า้นน า้ใส โอชิโนะฮกัไก - ทะเลสาบ
คาวากจิุโกะ – นั่งกระเชา้ คาจิ คาจิ – กิจกรรม ชงชาญ่ีปุ่ น – 
เมืองโตเกียว – ไดเวอรซ์ิตี ้โอไดบะ 

🍽 🍽 🍽 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรอื

เทียบเทา่ 

4 
ตลาดปลาซึกิจิ  –  วัดอาซากุสะ  – ช้อปป้ิงถนนนากามิ เสะ – 
ถ่ายรูปวิวแมน่ า้สมุิดะโตเกียวสกายทรี – ชอ้ปป้ิงชินจกูุ – ชอ้ปป้ิง
ชิบยูา่ 

🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL หรอื

เทียบเทา่ 

5 
วัดนาริตะซัง  – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG677 17.30 – 22.30) 🍽 อิสระ ✈ 

 

ราคาแนะน าเพยีง 44,900.-  เส้นทางการเดินทาง 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 
(TG642 23.55 – 07.40) 

20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2  
โตเกยีว (สนามบนินาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – วัดคิตะอิน – 

ศาลเจ้าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนช่ัน – แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ- 

เมนูขาปูยักษ ์
07.40 น. เดินทางถงึ สนามบนินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 
จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

 เดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe) ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นลิตเติลเอโดะ เพราะมีบรรยากาศที่มีความเป็น
เมืองเก่าที่ไดก้ลิ่นอายโบราณ ท าใหรู้ส้ึกเหมือนไดย้อ้นยุค  ไดซ้ึมซับบรรยากาศของโกดังเก่า ที่เรียงรายกันยาวตลอด
ระยะทางกว่า 700เมตร ในสมยัก่อนเป็นสถานที่เก็บกักเสบียงอาหารเพื่อสง่ไปใหเ้มืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) แต่ใน
ปัจจุบนัไดถ้กูเปลี่ยนเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึไม่วา่จะเป็นรา้นขนมที่ท าจากมนัหวานสีเหลืองและสมีว่ง
อนัเป็นผลติภณัฑข์ึน้ช่ือของเมืองนีแ้ละสถานท่ีทอ่งเที่ยวอนัมีช่ือเสยีงของเมืองคาวาโกเอะ 
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 หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ (Toki no kane) สญัลกัษณข์องเมืองคาวาโกเอะเป็นสถาปัตยกรรมที่ถกูสรา้งขึน้มาตัง้แตใ่นสมยั
เอโดะสรา้งขึน้มาเพื่อใชต้ีบอกเวลาในสมยัอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆงันีถ้กูไฟไหมจ้ึงถกูสรา้งขึน้มาใหม่ใหเ้ราได้
ชมกันในปัจจุบนั และใน 1 วนัระฆงันีจ้ะถูกตีบอกเวลาถึง 5ครัง้เหมือนในอดีตคือในเวลา 6.00น.12.00น.15.00น. และ 
18.00น.และเราสามารถแวะเขา้ไปชมศาลเจา้ขนาดเลก็ในหอระฆงัไดไ้ม่มีคา่ใชจ้่าย 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้าฮิคาวะ(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ในของญ่ีปุ่ น ช่ือเสียงเก่ียวกบัมาขอเรื่องความรกั ผูค้นจึงนิยมมาขอ

เรื่องความรกักนัเป็นจ านวนมาก ภายในศาลเจา้ ก็ยงัมีสิง่ที่แปลกตาใหไ้ดช้มกนั ไม่ว่าจะเป็น เซียมซีรูปปลา ที่ท านายเรือ่ง

ความรกัโดยเฉพาะ รวมถึงซุม้แขวนไมอ้ธิฐาน ล าธารศกัสิทธ์ิส  าหรบัขจดัสิ่งไม่ดี ซุม้กระดิ่งลมส าหรบัฤดรูอ้น ตน้ไมศ้กัสทิธ์ิ

ที่คู่รกันิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อใหค้วามรกัยืนยาว เสาโทริอิหินอายุหลายรอ้ยปี และเสาโทริอิไมส้ีแดงอนัใหญ่ยกัษ์

รวมถึงเครือ่งราง ท่ีเสรมิเรือ่งตา่งๆ อีกมากมาย 

 เทศกาลประดับไฟที่ซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น หนึง่ในงานประดบัไฟท่ีใหญ่ที่สดุในคนัโต โดยงานประดบัไฟของจงัหวดัคา
นากาวะนีจ้ดัขึน้ที่ซากามิโกะ รีสอรท์ เพลชเชอร ์ฟอเรสต ์ซึ่งเป็นรีสอรท์กลางแจง้ที่มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แคมป้ิง , 
บารบ์ีคิว, บ่อน า้พุรอ้น และสวนสนุกที่มีพืน้ที่ 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดบัไฟซากามิ อิลลมูิเนชั่น ไดร้บัการ
รบัรองใหเ้ป็นหนึ่งในสามงานประดบัไฟชัน้น าของคนัโต และสามารถเพลิดเพลินไดท้ัง้กลางวนัและกลางคืน โดยทัง้สอง
ช่วงเวลาของวนัจะมอบประสบการณท์ี่แตกต่างกัน งานเทศกาลนีเ้ป็นที่ช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั งานนีใ้ช้
หลอดไฟ LED ประมาณหกลา้นดวง และทอดยาวไปทั่วสวนสนกุ เพื่อใหแ้สงสวา่งในค ่าคืนท่ีอากาศหนาวเย็น การประดบั
ไฟจะเริ่มขึน้หลงัพระอาทิตยต์กดิน และดึงดดูผูเ้ยี่ยมชมหลายพนัคนในทกุปี ตามค าบอกเลา่ของผูค้นในทอ้งถ่ินแนะน าวา่
สถานท่ี ที่ดีที่สดุในการชมการประดบัไฟ คือ พืน้ท่ีใกลก้บัชิงชา้สวรรคห์รอืจากบนกระเชา้ชิงชา้สวรรค์ 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยกัษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด** 

 

 
ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรือเทียบเท่า 

หลังจากทานอาหารค ่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่3  อิสระกิจกรรม ลานสกี – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮักไก – ทะเลสาบคาวากุจิโกะ – น่ัง
กระเช้า คาจ ิคาจิ – กจิกรรม ชงชาญี่ปุ่น – เมืองโตเกยีว – ไดเวอรซ์ติี ้โอไดบะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่ลานสกี ใหท้กุทา่นไดอ้ิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  

หากทา่นตอ้งการเลน่ ถาดเลือ่นหิมะหรอืกิจกรรมตา่งๆ ในลานสกี **สามารถเช่าอุปกรณ,์ ชุดส าหรับเล่นสกีและเคร่ือง

เล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000เยน ** 

**หมายเหตุ: ในกรณีท่ีลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor 

Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกบัภูเขาไฟฟูจิได ้และยงัเป็นจุด

ถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 

 
  

 น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจดุทอ่งเที่ยวที่สรา้งเป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ที่มีฉากหลงั

เป็น ภเูขาไฟฟูจิ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกบัทะเลสาบยามานาคาโกะซึง่

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

รอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภเูขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถดัไปอีกบอ่

หนึ่ง นกัท่องเที่ยวสามารถดื่มน า้เย็นจากแหลง่น า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ และซุม้

รอบๆบ่อ ที่ขายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอื่นๆ บางรา้นยงัขายมนัเทศหวานย่าง และขนม

แซมเบ ้บนเตาเลก็ๆ กลางแจง้สง่กลิน่หอมชวนใหล้ิม้รสอีกดว้ย 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าทา่นเดินทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึง่ในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟจิู ซึง่ทะเลสาบแหง่

นีเ้ป็นที่นิยมส าหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม  มักจะมาหาที่พักผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่า

ทะเลสาบท่ีเหลอือีกสีแ่หง่ โดยรอบบรเิวณนีจ้ึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย น าทา่นขึน้ 

กระเช้าคาจิคาจิ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ่ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากจิูโกะ กบั

ดาดฟา้ ทา่นจะไดช้มวิวใกลย้อด ภเูขาเทนโจ (Mount Tenjo) ที่สงูประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ที่มีทศันียภาพ

อนังดงามของทะเลสาบดา้นลา่ง และหากสภาพอากาศดีทอ้งฟา้เปิดสามารถเห็นวิวภเูขาไฟฟจิูไดจ้ากจดุนี ้

  

 

 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและ

สวยงามเป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัทา่นเองอีกดว้ย ซึง่ก่อนกลบัใหท้า่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝาก

ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 
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 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิง่ที่เป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา

ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และ

ใหท้่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบั

คอกนัดัม้ อยา่งกนัดัม้คาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้หา้งดงัของยา่นนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้

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

พารค์ รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพาน

สายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
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วันที ่4  ตลาดปลาซึกิจิ –  วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวแม่น ้าสุมิดะ

โตเกยีวสกายทรี – ช้อปป้ิงชินจูกุ – ช้อปป้ิงชิบูย่า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดปลาซกึจิิ (Tsukiji market) เป็นหนึง่ในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สดุในโลกจากการท่ีมีการซือ้ขายสนิคา้

ทะเลกวา่ 2,000 ตนัตอ่วนั ภายในตลาดแบง่ออกเป็น 2สว่นใหญ่ๆ คือสว่นภายนอกซึง่มีรา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีง
รายเป็นจ านวนมาก และสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณที่รา้นคา้สง่ใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจดุที่มกีารประมลูปลาทนูา่ที่มช่ืีอเสยีง 
มีสนิคา้จ านวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกัผลไม ้ท าใหต้ลาดแหง่นีค้กึคกั อาหารที่ไมค่วรพลาดชิมคือ
ซาชิมิกบัซชิู เพราะวตัถดุิบสด ราคาถกูกวา่ขา้งนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหลง่รวมรา้นอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมา
ฝากทอ้งที่นี่ สามารถซือ้ของฝากที่เป็นทะเลแหง้ตา่งๆไดท้ี่น่ีอีกอีกดว้ย 

 
 

 น าท่านเดินทางเขา้สู ่วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วดัที่ว่ากนัว่า เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ซึ่งเคย
เป็นวดัที่เหลา่โชกุนและซามไูรใหค้วามเลื่อมใสศรทัธาเป็นอยา่งมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องคเ์จา้แมก่วนอิมทองค า ที่
ประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากม่านกัน้)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั “คามินาริมง (ประตฟู้าค ารณ)” ซึ่งมีโคม
ไฟสีแดงที่ไดช่ื้อวา่เป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” มีความสงูใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทัง้ยงัมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนรา้นคา้
แหลง่รวมสินคา้ของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวกั ดาบซามไูร ชุดกิโมโน รม่ญ่ีปุ่ น หรือ ขนมอาเก
มนัจ ูขนมขึน้ช่ือของวดัอาซากสุะ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง  

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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 เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 

(Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ 
ในมณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 
กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  

 จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู ่ย่านชินจุกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 
เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูยก์ลางของของยา่นนี ้ซึง่เป็น
หนึ่งในสถานีที่คึกคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ ใชบ้ริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้นตะวนัตก
ยา่นนีท้ี่เต็มไปดว้ยตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า  และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-jo) เป็น
ยา่นท่ีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้, รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ขนาดใหญ่อยา่ง Big Camera และยา่นบนัเทิงยามราตรทีี่มีรา้นอาหาร
เยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) เป็นตน้ 
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 ยา่นชิบูยา่ (Shibuya) เต็มไปดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหารที่ทนัสมยั สถานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม คลบั และอื่นๆ อีกมากมาย 

นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรูจ้ักเป็นอย่างดี อาทิรูปป้ันฮาจิโกะ สุนขัผูซ้ื่อสตัยท์ี่กลายเป็นจุดนดัพบและ
สถานท่ีที่หากใครมาเยือนชิบยูา่ตอ้งแวะมาถ่ายรูป หา้แยกชิบยูา่ที่มีคนเดินสวนกนัไปมาจนตาลายบรเิวณ ชิบยูา่เซ็นเตอรไ์ก 
(Shibuya Center-gai) ถนนชอ้ปป้ิงแหลง่รวมตวัของวยัรุน่ 

 

 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย  

ที่พกั   น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5  วัดนาริตะซัง – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (TG677 17.30 – 22.30) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู ่วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตรอ์นัเก่าแก ่มีอายยุาวนานมากกวา่ 

1,000 ปี (สมยัเฮอนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ไดส้รา้งขึน้อทุิศแดศ่าสนาพทุธใหก้บัเทพ

เจา้ฟดูเูมียวโอะ วดันีถื้อไดว้า่เป็นวดัท่ีศกัดิส์ทิธ์ิมากทางดา้นการขอพรเรือ่งความปลอดภยั แคลว้คลาดจากภยัอนัตรายและ

อบุตัิเหตตุา่งๆ รวมทัง้เรือ่งความรกั หนา้ที่การงาน 

 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออนมอลล ์(AEON Shopping Mall) ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพรอ้มไป

ดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , รา้น100เยน (100 Yen Shop) ,รา้นขายยาและเครือ่งส  าอางค ์

Matsumoto Kiyoshi , เกมสเ์ซ็นเตอร ์, รา้นหนงัสือ , รา้นรองเทา้  ฯลฯ  และยงัมี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ 

Jusco ที่รวมของสด ของแหง้ อีกมากมายใหท้า่นไดซ้ือ้ติดมือก่อนขึน้เครือ่งกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

 

กลางวนั   อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ใน อิออน มอลล ์

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าทา่นเดินทางสูส่นามบินนารติะ 

 ถึง สนามบินนารติะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

17.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 (สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.30 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน   

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

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อยา่งใด  

TOKYO LIGHT UP SNOW 5วัน 3คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 
ไม่รวมตั๋ว 

ท่านละ 

26 – 30 ม.ค. 66 44,900.- 44,900.- 41,900 55,800 29,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้ง ออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบวา่
กรุป๊มีการออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพกัคู ่( Twin 
/ Double ) และหอ้งพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ิดกนั **ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 
หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ 
ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั 
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
สว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ 
 
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตู
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ทา่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่น 
 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่

น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษัิท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิารและขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
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เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรอืเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอยา่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรยีมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรยีมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงเพือ่การ
เตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 
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***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบั
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
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9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี อ  านาจของ
บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหวา่งที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
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1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 
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                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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