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JAPAN 
Beautiful Tokyo Nikko Sakura 6D 4N  

โดยสายการบนิไทย (TG)  
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

มนีาคม 2566  ราคาเริม่ตัน 53,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (TG642 23.55 – 07.40)     

2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – จังหวัดยามานาชิ –ทะเลสาบ
คาวากูจิโกะ – กระเช้าคาจิคาจิ –  ภูเขาไฟ ฟูจิ ชั้น5 -  พิธี
ชงชาญี่ ปุ่น  –  สวนสาธารณะโออิชิพาร์ค  – แช่น้าแร่
ธรรมชาติ 

✈   FUJI SUN YAMANAKAKO หรือ
เทียบเท่า [♨] 

3 เมอืงเก่าคาวาโคเอะ – หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ – ศาลเจ้าคา
วาโกเอะ ฮิคาวะ - เมืองนิกโก้ – สะพานแดงชนิเคียว – ศาล
เจ้านกิโก้โทโชกุ  

   NIKKO HOTEL หรอืเทียบเท่า 

4 น้าตกเคง่อน - ทะเลสาบชูเซนจิ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุ
สะ - ถนนนากามิเสะ - ชมซากุระริมแม่น้าสุมิดะ ถ่ายรูปวิ
โตเกียวสกายทรี – ชอ้ปปิ้ งยา่นชนิจูกุ 

  อิสระ 
NEW OTANI INN TOKYO หรอื

เทียบเท่า 

5 อิสระชอ้ปปิ้ งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมมูนิ ตัว
การ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ท่ีจังหวัดไซตามะ หรือเลือก
ซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย่แ์ลนด์ 

 อิสระ อิสระ 
NEW OTANI INN TOKYO หรอื

เทียบเท่า 

6 วัดนาริตะซงั ชนิโชจิ - นาริตะอิออน มอลล์ - โตเกียว 
(สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ  
(TG677 17.30– 22.30) 

 อิสระ ✈  
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG642 23.55 – 07.40) 

21.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

23.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 642 (สายการบินมี

บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันทีส่อง โตเกยีว (สนามบินนารติะ) – จังหวัดยามานาชิ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – กระเช้าคาจิ

คาจิ –  ภูเขาไฟฟุจิ ช้ัน5 -  พิธีชงชาญี่ปุ่น – สวนสาธารณะโออิชิพาร์ค – แช่น้าแร่

ธรรมชาติ 

07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนารติะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหาร

สด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรบัได้] 

 เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ท่ีเป็นหน่ึงในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึง

ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือต่างชาติก็ตาม มักจะมาหาท่ี

พักผ่อนในบริเวณน้ีมากกว่าทะเลสาบท่ีเหลืออีกสี่แห่ง ดังน้ันรอบๆ บริเวณน้ีจึงเต็มไปด้วยโรงแรม, 

ร้านอาหาร, และร้านขายของท่ีระลึกมากมาย  

 

 น าท่านข้ึน กระเช้าคาจิคาจิ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมต่อชายฝ่ังตะวันออก

ของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้า ท่านจะได้ชมวิวใกล้ยอด ภูเขาเทนโจ (Mount Tenjo) ท่ีสูง

ประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ท่ีมีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับ ภูเขา

ไฟฟูจิ ท่ีเป็นแบคกราวน์ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1) 

 น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (Mt.Fuji ) ถือกันว่าเป็นภูเขาท่ีสวยท่ีสุดและมีความศักด์ิสิทธ์ิส าหรับ

ชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยจะมีความสูงอยู่ท่ี 3,776 เมตร และรถบัสสามารถพาท่านข้ึนไปยังช้ัน 5 

(ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากท้ังหมด 10 ช้ัน  เพื่อข้ึนไปชมศาลเจ้าฟูจิ และได้ถ่ายรูปจากบนน้ัน พร้อมกับ

ยังมีร้านค้าขายของท่ีระลึกให้ท่านได้เลือกซ้ืออีกมากมาย 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถข้ึนได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center ซ่ึงท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและ

เลือกซ้ือของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงาม 
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 น าท่านเรียนพิธีชงชาญีปุ่่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นน้ัน มีข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต่การชง

ชา การจับถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกข้ันตอนน้ันล้วนมีข้ันตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็น

อย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซ่ึงก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของ

ฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

 

 สวนโออิชิ (Oishi Park) สวนสาธารณะริมทะเลสาบคาวากูจิโกะด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural 

Living Center ท่ีสามารถซ้ือของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถ่ินมากมาย อีกท้ังในหน้าร้อนยังสามารถช่ืน

ชมความงามของลาเวนเดอร์ โดยมีภูเขาไฟฟูจิในหน้าร้อนเป็นฉากหลัง ยามท่ีสีม่วงของลาเวนเดอร์ตัดกับ

วิวเงาสะท้อนของฟูจิซัง ช่างเป็นเวลาสุดประทับใจ นับเป็นอีกหน่ึงจุดถ่ายรูปยอดฮิตเลย  

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่2) เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญีปุ่่น 

 

ทีพ่ัก FUJI SUN PLAZA YAMANAKAKO  หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว  

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 
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วันที่

สาม 
เมืองเก่าคาวาโคเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ - เมือง

นิกโก้ – สะพานแดงชินเคยีว – ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe) เมืองเล็กๆในจังหวัดไซตามะ มีพื้นท่ีติดกับโตเกียว

ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติลเอโดะ เพราะมีบรรยากาศท่ีมีความเป็นเมืองเก่าท่ีได้กล่ินอายโบราณ 

ท าให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนยุค ได้ซึมซับบรรยากาศของโกดังเก่า ท่ีเรียงรายกันยาวตลอดระยะทางกว่า 700

เมตร ในสมัยก่อนเป็นสถานท่ีเก็บกักเสบียงอาหารเพื่อส่งไปให้เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แต่ใน

ปัจจุบันได้ถูกเปล่ียนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกไม่ว่าจะเป็นร้านขนมท่ีท าจากมันหวานสี

เหลืองและสีม่วงอันเป็นผลิตภัณฑ์ข้ึนช่ือของเมืองน้ีและสถานท่ีท่องเท่ียวอันมีช่ือเสียงของเมืองคาวาโก

เอะ  

 

 หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (Toki no kane) สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะเป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้าง

ข้ึนมาต้ังแต่ในสมัยเอโดะสร้างข้ึนมาเพื่อใช้ตีบอกเวลาในสมัยอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆังน้ีถูก

ไฟไหม้จึงถูกสร้างข้ึนมาใหม่ให้เราได้ชมกันในปัจจุบัน และใน 1 วันระฆังน้ีจะถูกตีบอกเวลาถึง 5คร้ัง

เหมือนในอดีตคือในเวลา 6.00น.12.00น.15.00น. และ 18.00น.และเราสามารถแวะเข้าไปชมศาลเจ้า

ขนาดเล็กในหอระฆังได้ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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 น าท่านชม ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ ศาลเจ้าเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,500 ปี อาคารหลัก

ได้รับการแกะสลักอย่างประณีต ถูกก าหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของจังหวัดไซตามะ ศาล

เจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะเป็นท่ีประทับของเทพเจ้าห้าองค์ เทพเจ้าเหล่าน้ีเป็นสมาชิกภายในครอบครัว

ท้ังหมดและมีเทพเจ้าท่ีเป็นคู่สามี ภรรยาอยู่สองคู่ จึงท าให้มีการกล่าวกันว่าศาลเจ้าแห่งน้ีช่วยในเร่ือง 

ความกลมเกลียวในชีวิตสมรสและการผูกดวง-ความรัก 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่4) 

 น าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลกท่ีเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นท่ีต้ังของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิ

เอะมิสึ โดดเด่นท้ังด้านทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม 

 

 สะพานแดงชินเคยีว ซ่ึงเป็น “สะพานศักด์ิสิทธ์ิ” ต้ังอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ สะพาน

ชินเคียวน้ันได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคิน

ไตเคียว(Kintaikyo Bridge) ท่ีอิวาคูนิกับสะพานซารุฮาชิ(Saruhashi) ท่ียามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชิน

เคียวน้ันเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง(Futarasan Shrine) โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างข้ึนในปี 

1636 แต่เร่ิมแรกท่ีสร้างข้ึนไม่เป็นท่ีชัดเจน จนกระท่ังปี 1973 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม และมีการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเม่ือปลายปี 1990 และต้นยุค 2000 

 ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจ้าท่ีสร้างเพื่อเป็นสถานท่ีฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ท่ีเก่าแก่นับ 4 

ศตวรรษ ต้ังแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ  อาคารแต่ละหลังจะสร้างจากไม้ลงลายสีทอง มี

สถาปัตยกรรมไม้แกะสลักท่ีวิจิตรตระการตาท้ังสวยงามในแง่ของศิลปะและท่ีแฝงแง่มุมทางปรัชญา 

ทางเข้าจะเป็นซุ้มประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุ้มประตูท่ีสวยงาม มีขนาดใหญ่ ด้านในเป็นอาคารไม้ 

มีรูปลิงแกะสลัก 3 ตัว อยู่ในท่า ปิดหู ปิดปาก ปิดตา หมายถึง การไม่ดู ไม่ฟัง ไม่พูดในสิ่งไม่ดี และบริเวณ

ซุ้มประตูก่อนข้ึนบันไดไปสุสานฯ มีรูปแกะสลักไม้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นรูปแมวหลับ เป็นผลงานของ Hidari 

Jingoro ท่ีส าคัญศาลเจ้าแห่งน้ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่5) 

ทีพ่ัก NIKKO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่ี ่ น้าตกเคง่อน - ทะเลสาบชูเซนจิ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเสะ - ชม

ซากุระรมิแม่น้าสุมิดะ ถ่ายรูปวิโตเกยีวสกายทร ี– ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 

 น้าตกเคง่อน (Kegon Falls) น้าตกท่ีใหญ่และยาวท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่น แถมยังติดอันดับ 1 ใน 3 ของ

น้าตกท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น โดยน้าจากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหน้าผาสูง 97 เมตรเกิดเป็นน้าตก

ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีสีสันแตกต่างกันตามแต่ละฤดูกาล แม้แต่ฤดูหนาวก็มีความงามน่าชม “จุดชมวิว” โดยการ 

“ลงลิฟท์” ไปช้ันล่างท่ีท่านสามารถด่ืมด่ากับภาพของน้าตกแห่งน้ีได้งดงามมาก พร้อมสัมผัสกับสายน้าท่ี

เย็นช่ืนฉ่าใจ 
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 ทะเลสาบชูเซน็จิ (Lake Chuzenji) เปน็ทะเลสาบต้ังอยู่บริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนนัไต ตัวทะเลสาบแห่งนีเ้กิด

จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีท่ีแล้ว โอบล้อมด้วยทัศนียภาพทิวเขา อันเป็นท่ีซึ่งงดงามมี

เอกลักษณ์ทุกฤดูกาล ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางด้านบ่อน้าพุร้อน และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมี

น้าตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่7) 
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 น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจาก

พระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 

4.5 เมตรซ่ึงแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซ้ือเคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่า

จะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญี่ปุ่นช่ืนชอบ 

 

 พาท่านเดิน ชมความงามของซากุระริมแม่น้าสุมิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ

หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเม่ือ 22 พฤษภาคม 2555 มี

ความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 

600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร  
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 น าท่านเดินทางสู่  ย่านช้อปปิ้ งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า 

รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 
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ทีพ่ัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่

ห้า 

อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรอื เลือกซื้อทัวร์ ธมีพารก์มูมิน ตัวการตู์นสุดน่ารกัสไตล์นอร์

ดิก ทีจั่งหวัดไซตามะ หรอืเลือกซื้อทัวรโ์ตเกยีวดิสนีย์่แลนด์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที ่8) 

 อิสระช้อปปิ้ งในโตเกียว ไกด์แนะน าท่านเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเท่ียวย่านดังในโตเกียวและแหล่งช้อป

ป้ิง อาทิ เช่น 

ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบันเทิงและแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็น

ศูนย์รวมแฟช่ันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนย์กลางของ

ย่านน้ี  

คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big 

Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya)  

ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งช้อปป้ิงมีสไตล์ ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวคอส

เพลย์ สนุกไปกับการแต่งตัวเพลิดเพลินเป็นแฟช่ันของตัวเองท่ีมีอิสระในการแต่งตัวน่ารักหลากหลาย

สไตล์ท้ังแนวโลลิต้าสุดค้ิว แนวกอทิกสุดเท่ หรือแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสันโดดเด่นแปลกตา อยากได้เสื้อผ้า 

ถุงเท้า เคร่ืองประดับสวยๆ ต้องห้ามพลาดกับเมืองฮาราจูกุประเทศญี่ปุ่น 

ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นหน่ึงในศาลเจ้าท่ีโด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีบูชาดวง

วิญญาณของจักรพรรดิเมย์จิและจักรพรรดินีโชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ศาลเจ้าเมจิได้

ถูกท าลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างข้ึนมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงศาลเจ้าน้ีต้ังอยู่ใกล้กับสถานี

ฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาด

ใหญ่อยู่ด้านหน้า เม่ือเดินผ่านเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือท่ีเรียกกันว่า 

Meiji Jingu’s forest ร่มร่ืนมาก คนญี่ปุ่นมักจะมาเดินเล่นและออกก าลังบริเวณน้ี  

ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปป้ิง ร้านอาหารท่ีทันสมัย สถานท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม คลับ 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ันยังมีสถานท่ีต่างๆ ท่ีคนต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี อาทิรูปป้ันฮาจิโกะ 

สุนัขผู้ซ่ือสัตย์ท่ีกลายเป็นจุดนัดพบและสถานท่ีท่ีหากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบูย่า

ท่ีมีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่าเซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปป้ิงแหล่ง

รวมตัวของวัยรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปป้ิงสุดคึกคักท่ี ข้ึนช่ือเ ร่ืองร้านขาย

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ท่ีมีต้ังแต่ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างโยโดบาชิ มัลติมีเดีย อากิบะ 

นอกจากน้ี ยังมีร้านท่ีเน้นขายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น แอนิเมชัน และวิดีโอเกมอย่างร้าน Tokyo Anime 

Center ซ่ึงมีท้ังส่วนนิทรรศการและส่วนขายของท่ีระลึก รวมถึงร้าน Radio Kaikan สูง 10 ช้ันท่ีเต็มไป
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ด้วยของเล่น เกมการ์ด และของสะสม ใกล้ๆ กันยังมีคาเฟ่ท่ีพนักงานในร้านสวมชุดเมดและพ่อบ้านอีก

ด้วย 

 

 หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสนี่ย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์

แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะ

ได้พบสัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE 

MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ต่ืนเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือ

ผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เท่ียวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เพิ่มผู้ใหญ่

ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 
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 หรือท่านจะเลือกซ้ือทัวร์เสริม ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก  ท่ีจังหวัดไซตามะ 

หมู่บ้านมูมิน (Moomin Valley Park) ต้ังอยู่ท่ีบริเวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake 

Miyazawa) เมืองฮันโนะ (Hanno) จังหวัดไซตามะ (Saitama) เป็นแลนด์มาร์กใหม่เปิดเม่ือช่วงวันท่ี 16 

มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองให้กลายเป็นหมู่บ้านมูมินท่ีมีท้ังบ้านสไตล์สูงๆเก่ๆ โรง

ละครแบบโอเพ่นช่ือว่า Oshun Oxtra theatre ท่ีจะมีการแสดงของเหล่ามูมินและผองเพื่อนมาให้ได้ดู

เพลิดเพลินกัน ประภาคารท่ีสามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟ่ร้านอาหารธีมมูนมินสุด

ค้ิว หรือถ้าอยากหากิจกรรมสนุกๆก็ยังสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมุมท่ีเค้าจัดไว้ให้

เราได้เต็มท่ีกับการถ่ายรูปเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของครอบครัวมูมิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปป้ิง

สินค้ามูมินอย่างจุใจ และมีร้านอาหาร คาเฟ่ธีมมูมินให้ท่านเข้าไปน่ังชิลรับประทานเคร่ืองด่ืมและของ

หวาน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท / เด็กอายุ4-10 ปี ท่านละ 350 บาท (ราคานี้รวมค่าเดินทางโดย

รถไฟไป-กลับ) [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 

 * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มบีรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า * 

ทีพ่ัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่

หก 

วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - นาริตะอิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ 

(สนามบินสุวรรณภูมิ)  (TG677 17.30– 22.30) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที ่9) 

 วัดนารติะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ มีอายุยาวนานมากกว่า 

1,000 ปี (สมัยเฮอัน ช่วงปลายศตวรรษท่ี 8) ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตท่ีได้สร้างข้ึนอุทิศแด่

ศาสนาพุทธให้กับเทพเจ้าฟูดูเมียวโอะ วัดน้ีถือได้ว่าเป็นวัดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความ

ปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ รวมท้ังเร่ืองความรัก หน้าท่ีการงาน 
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 น าท่านช้อปป้ิง Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 

150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และ

ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเต็มท่ี 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17.30 

น. 

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 (สายการบินมีบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

22.30 

น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

Beautiful Day Tokyo Nikko Sakura 

6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

24-29 ม.ีค.2566 53,900.- 10,900.- 38,900.- 

25-30 ม.ีค.2566 53,900.- 10,900.- 38,900.- 

26-31 ม.ีค.2566 53,900.- 10,900.- 38,900.- 

27 ม.ีค – 01 เม.ย.2566 53,900.- 10,900.- 38,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันท้ังคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีน่ัง จาก ช้ันประหยัด (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกต๋ัว

โดยสาร  

- การจัดท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในช้ันเดียวกัน หรือ อยู่

ติดกัน **ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
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ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซ่ึงเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าทีบ่รษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 

เซนติเมตร (18 น้ิว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบ้ียประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อย

กว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 
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อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินน้ันๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซ่ึงลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซ่ึงต้องชําระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 
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เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีน่ัง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่าน้ัน 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอเีมลล์ พรอ้มท้ัง

ส่งรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเท่ียวทริปใด วันท่ีใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมอีายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 

6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังน้ี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่าน้ัน นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เน่ืองจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางน้ันๆ 
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เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังน้ี 

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ท้ังหมด ยกเว้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามขอ้ก าหนดด้านบน ซึ่งมกีารหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบรษัิทมค่ีาใช้จ่าย

ท่ีได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีนั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองท่ีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีน่ังกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่รษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงด้วยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังน้ีเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 



GQ2NRT-TG024 -- BEAUTIFUL TOKYO NIKKO SAKURA 6D 4N  

                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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