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JAPAN 
TOKYO SHIRAKAWAGO OSAKA PINK MOSS 6D4N

โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ ์(XJ) 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

เมษายน 2566  ราคาเริม่ต้น 47,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หวัหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – โตเกียว (สนมบนินาริตะ)
(XJ 600 00.30 – 08.40) 

    

2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – โตเกียว – วัดอาซากุซะ - ช้อป
ปิ้ งนากามเิสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแมน่้าสมุดิะ – 
ชอ้ปปิ้ งชนิจูกุ – บุฟเฟ ่ขาปูยกัษ์ – แชน่้าแร่ธรรมชาติ 

✈  

 

เมนู
ขาปู 

SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN 
[♨] หรือเทียบเท่า 

3 ภูเขาไฟฟุจิ – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไก –ชมชิบะ ซากุระ
(พิง้มอส) (ขึน้อยูกั่บสภาพอากาศ) – เมอืงมตัสโึมโต้    

MATSUMOTO HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

4 ทาคายามา่ จินยะ (ชมด้านนอก) – LITTLE KYOTO ซนัมาซ ิ
ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชม
งานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination 

  อิสระ 
MY STAY NAGOYA HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

5 เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรม ชงชา
ญีปุ่่น – โอซาก้า – ชอ้ปปิ้ งโดตงโบริ – ชอ้ปปิ้ งชนิไซบาช ิ

  อิสระ 
KANSAI AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

6 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
(XJ613 09.15 – 13.50) 

✈    
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วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกยีว (สนมบินนารติะ) (XJ600 00.30 – 08.40) 

21.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบนิสวุรรณภูม ิประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร ์U สายการบินแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เจ้าหน้าที ่ให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันทีส่อง โตเกยีว (สนามบินนารติะ) – โตเกยีว – วัดอาซากุซะ - ช้อปป้ิงนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิว

โตเกียวสกายทร ีริมแม่น้าสุมิดะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ – บุฟเฟ่ ขาปู

ยักษ์ 

00.30 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนารติะ ประเทศญีปุ่น่ โดย สายการบนิแอรเ์อเซยี เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ 600  

(มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนารติะ ประเทศญี่ปุน่ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเข้าเมอืง ด่านศลุกากร และรับกระเปา๋เรียบร้อยแล้ว  

[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมโีทษจับ

ปรบัได้] 

 เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) มหานครเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังเป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีท่องเทียวดังๆ ฮิตๆของ

ญีปุ่น่ มรีะบบการขนสง่ทางรางท่ีทันสมยัท่ีมเีครือขา่ยกระจายครอบคลมุท่ัวทกุพ้ืนท่ี และยังเปน็แหล่งรวมร้านค้า 

ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ ง สวนสนุกดังๆ นอกจากนี้โตเกียวยังมแีหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมด้วย 

มพีระราชวัง ศาลเจ้าและวัดต้ังอยู่มากมาย มแีมน่้า และภูเขาท่ีสวยงาม 

 เดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรอื วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดท่ีว่ากันว่า เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคย

เป็นวัดท่ีเหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิ

มทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากมา่นก้ัน)  และ ถ่ายภาพเปน็ท่ีระลึกกับ “คามนิาริมง (ประตู

ฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงท่ีได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร อีกท้ังยังมี 

“ถนนนากามิเสะ”ถนนรา้นค้าแหล่งรวมสินค้าของทีร่ะลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบ

ซามูไร ชุดกิโมโน รม่ญีปุ่่น หรอื ขนมอาเกมันจู ขนมข้ึนชื่อของวัดอาซากุสะ 
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 เดินสูร่ิมแมน่้าสมุดิะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยท่ีสงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกยีวสกาย 

ทร ี(Tokyo Sky tree) ท่ีเปดิเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มคีวามสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของ

หอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 

553 เมตร 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1) 

 ช้อปปิ้ งที ่ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์

รวมแฟชั่น เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี้ ซึ่ง

เป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี้  

ทางด้านตะวันตกย่านนี้ท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟา้หลายอาคาร มท้ัีงโรงแรมชั้นน า และในสว่นทางด้านตะวันออกนั้นคือ 

คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และ

ย่านบนัเทิงยามราตรีท่ีมรี้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 

 

ค่า บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้าจ้ิมรส

เด็ด** 

ทีพ่ัก SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
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หลังจากทานอาหารค่า ใหผ้่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันที่

สาม 
ภูเขาไฟฟุจิ – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไก –ชมชิบะ ซากุระ(พ้ิงมอส) (ข้ึนอยู่กับสภาพ

อากาศ) – เมืองมัตสึโมโต้ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้าทะเล น าท่านขึ้น

ชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพ

โดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บน

ยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีได้ชื่อว่ามสีัดสว่นสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่งเปน็ภูเขาไฟท่ียังดับไมส่นิท และ

มคีวามสงูที่สดุในประเทศญีปุ่น่  

หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถข้ึนได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน

โปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่

ระลึกเกีย่วกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 

 น าท่านสู ่หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเปน็จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามท่ีสดุอีกจุดหนึ่ง ซึ่ง

ได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และท่ีนี่ยังมีบ่อน้าศักด์ิสิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจาก

หิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสูพ้ื่นเบื้องล่างผุดขึ้นเปน็ตาน้าและบอ่น้าขนาดเล็กใหญม่ากมาย 

ซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าน าน้าในบ่อนี้มาด่ืมนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการล้ิมรส

น้าอันบริสทุธิ ์ยังจะท าให้สขุภาพแข็งแรง และจะมโีชคดีอีกด้วย ท่ีนี่ท่านสามารถซื้อของท่ีระลึกจากร้านค้าท่ีต้ังอยู่

ภายในบริเวณนี้อย่างส าราญใจ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่4) 

 พาท่านชม ชิบะซากุระ Chiba Sakura หรอื พิงค์มอสส ์Pink Moss เปน็ดอกไมเ้ล็กๆ ท่ีขึ้นตามพ้ืนดิน ถึงแมว่้าจะ

มีชื่อเรียกว่าซากุระ แต่เจ้าดอกไม้ชนิดนี้ก็ไม่ใช่ดอกซากุระแต่อย่างใด เพราะเป็นพืชตระกูลมอสนั่นเอง ดอกชิบะ

ซากุระมีหลายสี ท้ังชมพู, แดง, ม่วง และขาว ซึ่งในพ้ืนท่ีของงานเทศกาลท่ีต่างๆ ก็จะมีการปลูกแต่ละสีสลับกันไป 

ท าให้ดูสดใสมชีีวิตชีวา ในขณะท่ีดอกซากุระแบบปกตินั้นจะเปน็สีชมพูอ่อนท่ีดูสวยแบบนุ่มนวล บอบบาง น่าทะนุ

ถนอม ถ้าให้เปรียบกับผู้หญิง“ซากุระ”คงจะเป็น ผู้หญิงเรียบร้อย อ่อนโยน อ่อนหวาน ส่วน “ชิบะซากุระ”ก็

น่าจะเปน็สาวมั่น แต่งตัวเก่ง จุดเด่นของเทศกาล ชิบะซากุระ ท่ีคาวากูจิโกะ ก็คือวิวภูเขาไฟฟูจินั่นเอง เราจะได้เหน็

ท้ังภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น พร้อมๆ กับดอกชิบะซากุระสีชมพูสวยหวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และ

นอกจากการชมดอกไมแ้ล้ว ในงานยังมจุีดขายอาหารและของหวานเมนูพิเศษท่ีท าขึ้นในช่วงนี้โดยเฉพาะอีกด้วย  
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 หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เป็นเมืองท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ทุกฤดูกาล ต้ังอยู่ตอนกลางของ

จังหวัดนากาโน่ เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี 1998 มัตสึโมโต้ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาของ

เทือกเขาแอลปญ์ีปุ่น่ จึงท าให้เมอืงท้ังเมอืงถกูโอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญใ่จกลางประเทศญีปุ่น่ 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่5) 

ทีพ่ัก MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว  
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วันทีส่ี ่ ทาคายาม่า จินยะ (ชมด้านนอก) – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิ

ร า ค า ว า โ ก ะ  –  เ มื อ ง น า โ ก ย่ า  – ช ม ง า น ป ร ะ ดั บ ไ ฟ  Nabana no sato Winter 

Illumination 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 

 น าท่านชมด้านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า 

เปน็ท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เปน็เวลากว่า 176 ป ีภายใต้การปกครองของโชกุนตระกลู

กุกาวา ในสมัยเอโดะ ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าท่ียังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้

เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน้าและถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงท่ีไม่มี

หิมะตกร้านค้าจะเปดิให้เลือกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ของที่ระลึก รวมท้ังสาเกท่ีขึ้นชื่อด้วย คนท่ีอาศยัอยู่แถวนี้ ดัดแปลง

บ้านเป็นร้านขายของต่างๆ (traditional shop)เพื่อรับนักท่องเท่ียว และยังมีการขายสินค้าพื้นเมืองหลายอย่าง 

เช่น เก๊ียะ กระดาษญีปุ่น่ (washi) ของที่ระลึก 

 

 น าท่านเดินทางสู่ LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ เสน่ห์เมืองเก่าท่ีมีมาแต่โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี ได้อารมณ์

ความเป็นญี่ปุ๊นญี่ปุ่น บ้านไม้โบราณโทนสีน้าตาลด า เรียงรายไปตามทางเดิน มีคูน้าอยู่รอบเมือง ต้นไม้ร่มรื่นอยู่

เป็นระยะๆ ยิ่งถ้าไปช่วงซากุระบานจะสวยขึ้นไปอีก บรรยากาศดีมาก มีมุมพักผ่อนหย่อนใจ เดินเท่ียวได้แบบไม่

เหนื่อย รวมไปถึงวัดและศาลเจ้าแบบด้ังเดิมก็มใีห้เห็นกัน อย่าลืมไปถ่ายรูปท่ีสะพานแดง เปน็จุดถ่ายรูปท่ีเห็นท้ังวิว

แม่น้า ต้นไม้ และบ้านเรือนเป็นฉากหลัง ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ของท่ีระลึก ส าหรับนัก

เดินทาง ของพื้นเมอืงก็จะมผี้าแฮนด์เมด ชุดยูกาตะ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ และของกระจุกกระจิกท่ีซื้อไปเปน็ของฝาก

ได้ รวมไปถึงงานไมง้านกระเบื้องจากช่างฝมีอื ท้ังจาน ชาม กระเบื้อง ก็สวยเก๋น่าซื้อ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่7) 
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 น าท่านมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ด้ังเดิม และยังได้รับเลือก

จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช - สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 

เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของ

หลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมูบ่า้นสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมผู้ีคนจากท่ัวทกุมมุโลกหล่ังไหล

ไปชมความงามในแต่ละปไีมต่่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 

 จากนั้นเดินทางต่อสู ่เมืองนาโกย่า เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่

ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และสถานท่ี

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ น าท่านเยี่ยมชมงาน เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดับไฟท่ีสุด

อลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง” วิวดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งดอกไม้เป็นสิ่งดึงดูดใจหลัก

ของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia 

ขนาดใหญ่ท่ีมีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยักษ์มี

พันธุ์ไมท่ี้ปลกูในกระถางท้ังสวนดอกไม ้Andes และสวนดอกไม ้Begonia 
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก MY STAY NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่

ห้า 

เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรม ชงชาญีปุ่่น – โอซาก้า – ช้อปป้ิง

โดตงโบร ิ– ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที ่8) 

 น าท่านออกเดินทางสู ่เมืองเกยีวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเปน็เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่น่ และยาวนานท่ีสดุ คือ

ต้ังแต่ป ีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปเีลยทีเดียว เมอืงเกียวโตจึงเปน็เมอืงที่มสีถานท่ีส าคัญ ๆ ท่ีเต็มไป

ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญีปุ่น่ 

 น าท่านชม วัดคิโยะมิสึ (Kiyomizu) หรือ วัดน้าใส เป็นวัดท่ีมีชื่ อเสียงโด่งดังท่ีสุดในญี่ปุ่น  เนื่ องจากวัดนี้มี

สถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world 

heritage sites) ซึ่งท่ีมาของชื่อวัดน้าใสก็มาจากการท่ีวัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้าท่ีเกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติจากน้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดท่ีถือว่าเปน็ไฮไลท์ของที่นี่ คือ อาคารไม้

ขนาดใหญท่ี่การสร้างท้ังหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ท้ังสิ้น ถือว่าเป็นภูมปิัญญาของคนโบราณท่ียอดเยี่ยม และโถง

อาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่าง ๆ และ

เป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงท่ีขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย จากนั้นช้อปปิ้ ง ณ ถนนกาน้าชา ซึ่งต้ังอยู่ระหว่าง

ทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพ้ืนเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ

(รองเท้าเก๊ียะแบบญีปุ่น่), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่น่ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่9) 

 น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อยกว่าปี

ก่อน โดยจุดไฮไลท์ของท่ีนี่ คือ ประตูโทริอิยักษ์สีแดงท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าของวัดท่ีสามารถเห็นแต่ไกล ศาลเจ้าแห่งนี้

นั้นถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรด์ิโคเมอิท่ีเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของ

เกียวโต นอกจากนี้ตัวศาลเจ้าเองก็มีดีไม่แพ้จุดอ่ืน ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม ตัวอาคารหลัก ๆ นั้นมี

ต้นแบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอัน บริเวณสวนท่ีรายรอบวัดนั้นก็แลดูร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายสาย

พันธุ์เน้นการตกแต่งสไตล์ญีปุ่น่ด้ังเดิม 

 

 น าท่านร่วมท า กิจกรรมชงชา โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มต้ังแต่การชงชา การจับถ้วย

ชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมี

โอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอับดับสอง และมีประชากรมากเป็นอันดับ

สามของประเทศญีปุ่น่ ต้ังอยู่ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนซู ในเขตจังหวัดโอซากะ พาท่านช้อปปิ้ ง ช้อปปิ้ งโดตงโบร ิ

(Dotonbori) นั้น ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ งท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดโนจังหวัดโอซาก้า และยังถือเป็นแหล่งช้อปปิ้ งท่ีมี

ความโรแมนติกอีกด้วย เพราะย่านโดตงโบริท่ีเป็นแหล่งช้อปปิ้ งนั้น ไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนกับแหล่งช้อปปิ้ งท่ี

อ่ืนๆ จะเป็นเพียงถนนสายเล็กๆ ท่ีอยู่เลียบคลองโดตงโบริ ในช่วงเย็นๆของถนนสายนี้จะดูคึกคัก เต็มไปด้วยแสงส ี
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และเสียงจากป้ายไฟโฆษณาต่างๆ ท่ีอยู่ท้ังบนตึกและริมแม่น้า ผู้คนส่วนใหญ่ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ และชาว

ญี่ปุ่นเอง จะมาเดินช้อปปิ้ ง มาทานอาหารเพื่อด่ืมด่ากับบรรยากาศแบบนี้กันเปน็จ านวนมาก จุดท่ีพลาดไม่ได้ ของ

ย่านโดตงโบรินี้ ก็คือ ป้ายไฟกูลิโก ซึ่งเปน็ท่ีรู้จักกันอย่างมากมายบริเวณสะพานเอบซูิ เรียกได้ว่า หากใครที่ได้มาช้

อปปิ้ งท่ีนี ่นอกจากจะได้บรรยากาศชิลล์ๆแล้ว ยังได้บรรยากาศสดุโรแมนติกริมแมน่้าอีกด้วย 

 

 ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายต้ังอยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบ

ด้ังเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืน ๆ เรียกได้ว่า

เป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังท่ัวโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าจ าพวกอาหารและเครื่องด่ืมหรือตุ๊กตา

น่ารัก ๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่าง ๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี 

Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันมเีสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีนิค้าให้

เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบด้ังเดิม,อัญมณีเครื่ องประดับและร้านหนังสือ  เป็นแหล่งท่ีต้ังของ

ห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ งได้จุใจ และยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ๆ ต่าง ๆ 

มากมาย เช่น วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณ์สัตว์น้าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก

แลนด์ หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสจิึน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 
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ค่า  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีห่ก โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ613 09.15 – 13.50) 

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสูส่นามบนิคันไซ 

 น าทกุท่านท าการ CHECK IN และโหลดสมัภาระ เพื่อเดินทางกลับสูป่ระเทศไทย 

09.15 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร์เอเซีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ613  

(มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

TOKYO SHIRAKAWAGO TOKYO PINK MOSS 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบินแอร ์เอเชยี เอ๊กซ์ (XJ) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเด็กไม่

เสริมเตียง 
พักเดีย่ว 

ราคาไม่รวม

ต๋ัว 

21 - 26 เม.ย.2566 49,900.- 46,900.- 10,900.- 36,900.- 

23 - 28 พ.ค.2566 47,900.- 44,900.- 10,900.- 34,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

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 



GQ2NRT-XJ015 -- TOKYO SHIRAKAWAGO OSAKA PINK MOSS 6D 4N  

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

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 
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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 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ 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 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หน่ึง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อท า
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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 เนื่องจากทางบรษัิทมคี่าใช้จ่าย

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 

 

 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 
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** 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 
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