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JAPAN 
Tokyo Nikko Edo Wonderland Sakura 7D4N 

 โดยสายการบินไทย (TG)   
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน ท่านละ พกัเดี่ยว เพิ่มท่านละ 

เดือนมนีาคม ราคาเริม่ตัน 55,900.- 10,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต๋ัวเครื่องบิน ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเน
ดะ) (TG682 23.15 – 06.55) 

    

2 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - คามาคุระ – หลวงพ่อโต ไดบุต
สิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ต – แช่
น้าแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์ 

✈  
 

เมนู
ขาป ู

FUJI SUN YAMANAKOKO ONSEN 
หรือเทียบเท่า [♨] 

3 ภูเขาไฟฟูจิ – น่ังกระเช้า คาจิ คาจิ – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะ
ฮักไก – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆัง
โทคิโนะคาเนะ – เมืองนิกโก้ 

   NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า  

4 เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชคุ – เอโดะ วัน
เดอร์แลนด์ – กิจกรรมใส่ชุดกิโมโน – ชมโชว์การแสดงของ
นินจา – ชมโชว์การแสดง โออิรัน – ชมโชว์การแสดงละคร 
เจ้าแมวเนียงมาเกะ –โตเกียว 

  อิสระ 
NEW OTANI INN TOKYO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 อิสระช้อปปิ้ งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัว
การ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อ
ทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 

 อิสระ อิสระ 
NEW OTANI INN TOKYO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 ชมซากุระ สวนอูเอโนะ – วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้ งนากามิเสะ 
– ชมซากุระ ณ สวนสุมิดะ – ถ่ายรูปวิวแม่น้าสุมิดะโตเกียว
สกายทรี –ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

 อิสระ อิสระ  
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7 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณ
ภูม)ิ (TG682 00.20 – 05.25) 

✈    

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) (TG682 23.15 – 06.55) 

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การ

ต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

23.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 682 (สายการบินมี

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วันท่ีสอง โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - คามาคุระ – หลวงพ่อโต ไดบุตสิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โก

เทมบะพรเีมีย่มเอ้าเล็ต – แช่น้าแรธ่รรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์ 

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหาร

สด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรบัได้] 

 เมืองคามาคุระ เป็นเมืองชายฝ่ังเล็กๆในเขตจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa) ที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวให้

แวะมาเยี่ยมเยียน ถูกขนานนามให้เป็น “เกียวโตแห่งฝ่ังตะวันออก” เพราะว่ามีทั้งวัดและศาลเจ้าอัน

เก่าแก่ อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์มากมาย น าท่านสักการะ “หลวงพ่อโต” (Daibutsu) แห่งวัดโค

โตคุอิน (Kotokuin Temple) เป็นรูปหล่อโลหะที่สูง 13.35 เมตรต้ังอยู่กลางลานวัด ใหญ่เป็นอันดับสอง

ของประเทศญี่ปุ่น 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 1) 

 หุบเขาโอวาคุดานิ เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ (Kamiyama) ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเน่ระเบิดปัจจุบัน
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ใต้พื้นผิวยังคงมีความร้อนและมีแร่ก ามะถันในปริมาณมาก ท าให้น้าที่อยู่ข้างใต้ระเหยกลายเป็นไอน้ากลิ่น

ก ามะถันออกมาด้านบน ส่วนของช่ือประจ าหุบเขานี้ ก็คือ“ไข่ดํา (Kuro Tamago)” ซึ่งเป็นการน าไข่ไป

ต้มด้วยน้าแร่ก ามะถันที่ผุดขึ้นมา และสีด าของเปลือกไข่มาจากสีของก ามะถันนั้นเอง คนญี่ปุ่นมีความเช่ือ

ว่าหากได้กินไข่ด า 1 ฟองจะท าให้อายุยืนขึ้นอีก 7 ปเีลยทีเดียว 

 น าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรเีมี่ยม เอาท์เล็ท เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในละแวก ฟูจิ ฮาโกเน่ อยู่ห่างจาก

โตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผ่านส าหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบฮาโกเน่ 

(Hakone) มีบรรยากาศการช้อปปิ้ งแบบกลางแจ้งภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร รวมถึง

ชิงช้าสวรรค์ที่สูง 50 เมตร มีสินค้าแบรน์เนมของญี่ปุ่นหรือของต่างชาติ เช่น Prada,Burburry,Coach 

,Nike ,Adidas ,Dior ,Hugo boss ฯลฯ 

 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญ่ีปุ่น 

 

ที่พัก SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ีสาม ภูเขาไฟฟูจิ  – นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไก  – กิจกรรม ชงชา
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ญีปุ่่น – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – เมืองนิกโก้ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้าทะเล น า

ท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อ

ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้

สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ได้ช่ือว่ามีสัดส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก 

ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึ้นได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและ

เลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว  

 

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

ของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้า ท่านจะได้ชมวิวใกล้ยอด ภูเขาเทนจ (Mount Tenjo) ที่สูงประมาณ 

1,000 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่าง และหากสภาพอากาศดี

ท้องฟ้าเปิดสามารถเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้จากจุดนี้ 
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 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีฉากหลัง

เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบด้วยบ่อน้า 8 บ่อในโอชิโนะ ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยา

มานาคาโกะซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน้าทั้ง 8 นี้

เป็นน้าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุ

กว่า 80 ปี ท าให้น้าใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้าเย็นจากแหล่งน้าได้

โดยตรง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผัก

ดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินอ่ืนๆ บางร้านยังขายมันเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ้ บนเตาเล็กๆ 

กลางแจ้งส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วย 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 4) 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรยีนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ

ญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมต้ังแต่ การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมี

ขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่าน

เองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
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 เดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe) ได้รับการขนานนามว่าเป็นลิตเติลเอโดะ เพราะมีบรรยากาศ

ที่มีความเป็นเมืองเก่าที่ได้กลิ่นอายโบราณ ท าให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนยุค ได้ซึมซับบรรยากาศของโกดังเก่า 

ที่เรียงรายกันยาวตลอดระยะทางกว่า 700เมตร ในสมัยก่อนเป็นสถานที่เก็บกักเสบียงอาหารเพื่อส่งไปให้

เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แต่ในปัจจุบันได้ถูกเปลี่ยนเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกไม่

ว่าจะเป็นร้านขนมที่ท าจากมันหวานสีเหลืองและสีม่วงอันเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นช่ือของเมืองนี้และสถานที่

ท่องเที่ยวอันมีช่ือเสียงของเมืองคาวาโกเอะ 

 

 หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (Toki no kane) สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้าง

ขึ้นมาต้ังแต่ในสมัยเอโดะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ตีบอกเวลาในสมัยอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆังนี้ถูก

ไฟไหม้จึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ให้เราได้ชมกันในปัจจุบัน และใน 1 วันระฆังนี้จะถูกตีบอกเวลาถึง 5คร้ัง

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

ขนาดเล็กในหอระฆังได้ไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 5) 

ที่พัก NIKKO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันท่ีสี่ เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชคุ – เอโดะ วันเดอรแ์ลนด์ – กิจกรรมใส่ชุด

กิโมโน – ชมโชว์การแสดงของนินจา – ชมโชว์การแสดง โออิรัน – ชมโชว์การแสดง

ละคร เจ้าแมวเนียงมาเกะ – โตเกียว 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6 ) 

 น าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลกที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น มีความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นที่ต้ังของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิ

เอะมิสึ โดดเด่นทั้งด้านทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม 

 สะพานชินเคียว ซึ่งเป็น “สะพานศักดิ์สิทธ์ิ” ต้ังอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ สะพานชิน

เคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไต

เคียว (Kintaikyo Bridge) ที่อิวาคูนิ กับสะพานซารุฮาชิ (Saruhashi) ที่ยามานาชิ,โอสึกิ โดยสะพานชิน

เคียวนั้นเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง (Futarasan Shrine) โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างขึ้นในปี 

1636 แต่เร่ิมแรกที่สร้างขึ้นไม่เป็นที่ชัดเจน จนกระทั่งปี 1973 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม และมีการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อปลายปี 1990 และต้นยุค 2000 
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 ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจ้าที่สร้างเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นับ 4 

ศตวรรษ ต้ังแต่สมัยโชกุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ  อาคารแต่ละหลังจะสร้างจากไม้ลงลายสีทอง มี

สถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา 

ทางเข้าจะเป็นซุ้มประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุ้มประตูที่สวยงาม มีขนาดใหญ่ ด้านในเป็นอาคารไม้ 

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

ซุ้มประตูก่อนขึ้นบันไดไปสุสานฯ มีรูปแกะสลักไม้ที่มีช่ือเสียง เป็นรูปแมวหลับ เป็นผลงานของ Hidari 

Jingoro ที่ส าคัญศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร ภายในเอโดะ วันเดอรแ์ลนด์ 
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 เดินทางสู่ เอโดะ วันเดอร์แลนด์ (Edo wonderland) พาทุกท่านท ากิจกรรม ย้อนอดีตสวมชุดกิโมโน 

เดินลัดเลาะไปตามถนนของเอโดะ สัมผัสกับโลกแสนอัศจรรย์ที่เอโดะ วันเดอร์แลนด์ มีหลายสิ่งรอท่านอยู่ 

พร้อมน าท่านชมโชว์การแสดงยอดนิยมภายในหมู่บ้าน อาทิ  การแสดงของนินจาคาราสิโกเท็น, การ

แสดงของบรรดาหญิงคณิกา โออิรัน, โรงละครเจ้าแมวเนียงมาเกะ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่

แปลกใหม่และความประทับใจกลับไป 
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันท่ีห้า อิสระช้อปปิ้ งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร ์ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์

ดิก ท่ีจังหวัดไซตามะ หรอืเลือกซื้อทัวรโ์ตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) 

 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว ไกด์แนะน าท่านเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวย่านดังในโตเกียวและแหล่งช้อป

ปิ้ ง อาทิ ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟช่ันเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือน

ศูนย์กลางของของย่านนี้ 

 คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big 

Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya)  

 ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งช้อปปิ้ งมีสไตล์ ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวคอส

เพลย์ สนุกไปกับการแต่งตัวเพลิดเพลินเป็นแฟช่ันของตัวเองที่มีอิสระในการแต่งตัวน่ารักหลากหลาย
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สไตล์ทั้งแนวโลลิต้าสุดค้ิว แนวกอทิกสุดเท่ หรือแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสันโดดเด่นแปลกตา อยากได้เสื้อผ้า 

ถุงเท้า เคร่ืองประดับสวยๆ ต้องห้ามพลาดกับเมืองฮาราจูกุประเทศญี่ปุ่น 

 ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) หนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บูชาดวง

วิญญาณของจักรพรรดิเมย์จิและจักรพรรดินีโชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกคร้ังที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้

ถูกท าลายลง แต่ภายหลังได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งศาลเจ้านี้ต้ังอยู่ใกล้กับสถานี

ฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโยโยกิ (Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาด

ใหญ่อยู่ด้านหน้า เมื่อเดินผ่านเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้อยู่มากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกันว่า 

Meiji Jingu’s forest ร่มร่ืนมาก คนญี่ปุ่นมักจะมาเดินเล่นและออกก าลังบริเวณนี้ 

 ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหารที่ทันสมัย สถานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม คลับ 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดี อาทิรูปปั้ นฮาจิโกะ สุนัข

ผู้ซื่อสัตย์ที่กลายเป็นจุดนัดพบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบูย่าต้องแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบูย่าที่มีคน

เดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่าเซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปิ้ งแหล่งรวมตัว

ของวัยรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปปิ้ งสุดคึกคักที่ขึ้นช่ือเร่ืองร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ที่มี

ต้ังแต่ร้านเล็กๆ ไปจนถึงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างโยโดบาชิ มัลติมีเดีย อากิบะ นอกจากนี้ ยังมีร้าน

ที่เน้นขายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น แอนิเมชัน  

 

 หรือท่านจะเลือกซื้อทัวร์เสริม ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ 

หมู่ บ้ านมูมิน  (Moomin Valley Park) ต้ังอยู่ที่บ ริเวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake 

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

มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองให้กลายเป็นหมู่บ้านมูมินที่มีทั้งบ้านสไตล์สูงๆเก่ๆ โรงละคร

แบบโอเพ่นช่ือว่า Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของเหล่ามูมินและผองเพื่ อนมาให้ได้ดู

เพลิดเพลินกัน ประภาคารที่สามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟ่ร้านอาหารธีมมูนมินสุด

ค้ิว หรือถ้าอยากหากิจกรรมสนุกๆก็ยังสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมุมที่เค้าจัดไว้ให้

เราได้เต็มที่กับการถ่ายรูปเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของครอบครัวมูมิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิ้ ง
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สินค้ามูมินอย่างจุใจ และมีร้านอาหาร คาเฟ่ธีมมูมินให้ท่านเข้าไปนั่งชิลรับประทานเคร่ืองดื่มและของ

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

รถไฟไป-กลับ) [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 

 

 หรอืเลือกซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสนี่ย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์

แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะ

ได้พบสัมผัสกับเคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE 

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

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

BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เพิ่มผู้ใหญ่

ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท[ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 

 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบรกิารอาหารกลางวันและอาหารค่า * 

ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันที่หก ชมซากุระ สวนอูเอโนะ – วัดอาซากุซะ - ช้อปปิ้ งนากามิเสะ – ชมซากุระ ณ สวนสุมิดะ 

– ถ่ายรูปวิวแม่น้าสุมิดะโตเกียวสกายทร ี–ไดเวอรซ์ิต้ี โอไดบะ – สนามบินฮาเนดะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8) 

 ชมซากุระ ส่วนอูเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า 

ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อน

กัน และในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะ

มีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจ านวนมากกว่า 1,000 ต้น ท าให้

ดึงดูดผู้คนจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ 

(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่

กับสภาพอากาศ) 

 

 วัดอาซากุสะ หรอื วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคยเป็นวัด

ที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิ

มทองค า ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง 

(ประตูฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 

เมตร  อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวง

กุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ ขนมอาเกมันจู ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ 
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 พาท่านเดินสู่ริมแม่น้าสุมิดะเพื่อ ชมซากุระ ที่ต้ังอยู่เรียงราย 2 ฝ่ังริมแม่น้าสุมิดะ ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ 

ที่นี่จัดเป็นสถานที่อีกแห่งที่จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลน์  ที่คนญี่ปุ่นนิยมเดินทางมาถ่ายรูปเก็บภาพ

บรรยากาศและเดินชมดอกซากุระ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไปกับซากุระ และ 

หอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มี

ความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 

เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร (โดยปกติซากุระจะบาน

ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 9) 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็น

เกาะ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1850 เกาะนี้เป็นที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทัศน์ และศักยภาพของชาวญี่ปุ่น ที่สามารถ

สร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิต้ี ซึ่ง

ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn 

ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าส าหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่ 

ห้างสรรพสินค้าอควาซิต้ี ห้างดังของย่านนี้ที่ไม่ควรพลาด เพราะทั้งร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆ 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด 

ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 ได้เวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 

 ถึง สนามบินฮาเนดะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 
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วันที่เจ็ด โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG682 00.20 – 05.25) 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682  

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

05.25 น เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

Tokyo Nikko Edo Wonderland Sakura 

7 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋ว 

15 – 21 ม.ีค. 66 55,900.- 10,900 40,900 

17 – 23 ม.ีค. 66 55,900.- 10,900 40,900 

21 – 27 ม.ีค. 66 56,900.- 10,900 41,900 

22 – 28 ม.ีค. 66 56,900.- 10,900 41,900 

28 ม.ีค – 03 เม.ย. 66 58,900.- 10,900 43,900 
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29 ม.ีค – 04 เม.ย. 66 58,900.- 10,900 43,900 

30 ม.ีค – 05 เม.ย. 66 58,900.- 10,900 43,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต๋ัวเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมีการสลับสบัเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันทั้งคณะ   ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเครื่องบิน   

- กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่นั่ง จาก ช้ันประหยัด (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 
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และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรอืหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกต๋ัว

โดยสาร  

- การจัดที่นั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีที่ลูกค้าต้อง ออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว 

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

ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน 

** 

-   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าที่บรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธิของสายการบิน ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

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

เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

- กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
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        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

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

กว่า 75 ปี **  

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

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้าหนักเกินกว่า

ที่สายการบินนั้นๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

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

ส าหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญ่ีปุ่น 
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เงื่อนไขการให้บรกิาร 

 

เงื่อนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บรษัิทฯ 

     กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองที่นั่ง เมื่อมีการช าระมัดจ า เท่านั้น 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนที่อยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทั้ง

ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใด ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเคร่ืองบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ

มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวันเวลาท าการของ

ทาง บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน
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ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

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

เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการน าเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

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

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการน าเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ือง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองที่พัก  และ 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดั

จ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่า 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
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3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

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

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเทีย่วบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่่น สามารถให้บริการวันละ  10 ช่ัวโมง มอิาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก  จงึขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนกัท่องเที่ยวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง (ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) และ

ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (สําหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราที่สูงมาก 

 


