
 
 

  



 
 

 

 
 

JAPAN 
Sendai Fukushima ซากุระ สงกรานต์ 6D 5N  

โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ (JL)  
 

กําหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพ่ิมท่านละ 

เมษายน 2566  ราคาเริม่ตัน 67,900.- 12,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไมร่วมค่าทิปมคัคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดแูลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว 
(สนามบินนาริตะ) (JL708 08.05 – 16.20) – 
โตเกียว 

 ✈ อิสระ 
SHINJUKU WASHINTON  หรือ

เทียบเทา่ 

2 เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชคุ – 

หน้าผาโทโนะเฮทสิริ – หมู่บ้าน โออุจิจูคุ – เมืองไอสึ

วากะมัตสึ 

   LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรอื
เทียบเทา่ [♨] 

3 ปราสาทสึรุกะ – กิจกรรมเก็บผลไม้ – หมู่บ้านสุนัข
จ้ิงจอกซาโอะ – เซนได 

  อิสระ 
 HOTEL METROPOLITAN SENDAI 

หรอืเทียบเท่า 



 
 

 

4 ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – ไกไดโดะ – ปราสาทเซนได – 
ช้อปปิ้ ง ถนนอิจิบังโจ 

  อิสระ 
HOTEL METROPOLITAN SENDAI 

หรอืเทียบเท่า 

5 นั่งรถไฟ JR TOHOKU SHINKANSEN LINE – 
โตเกียว – ช้อปปิ้ งฮาราจูก ุ– ชิบูย่า – ชินจูก ุ

 อิสระ อิสระ 
SHINJUKU WASHINTON  หรือ

เทียบเทา่ 

6 วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน – โตเกียว (สนามบินนาริ
ตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูมิ) (JL707 
18.05-23.00) 

 อิสระ ✈  

 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกยีว (สนามบินนารติะ)  

(JL708 08.05 – 16.20) – โตเกยีว  

06.05 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบิน

เจแปนแอร์ไลน์ (JL) พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

07.00 น. วันที่15-20 เม.ย.66 คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 

เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวก

ในการเช็คอิน 

08.05 น. ออกเดินทางสู่ญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 108 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เคร่ือง)  

09.45 น. วันที่15-20 เม.ย.66 ออกเดินทางสู่ญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ JL 108 (บรกิาร

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านข้ันตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหาร

สด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

18.00 น. วันที่15-20 เม.ย.66 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 

2 ชม.) ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่

อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 



 
 

 

ค่า อิสระรบัประทานอาหารค่าตามอัธยาศยั  

ที่พัก SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่อง เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชคุ – หน้าผาโทโนะเฮทสิริ – หมู่บ้าน โออุ

จิจูคุ – เมืองไอสึวากะมัตสึ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เมืองนิกโก้ เป็นเมืองมรดกโลก ท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานต้ังแต่สมัยเอโดะ โชกุนตระกูลโท

คุกาวา (Tokugawa) มีการสร้างวัดและศาลเจ้าสวยงามหลายแห่ง โชกุนก็ได้อาศัยอยู่ในเมือง Nikko 

หลังจากโชกุนได้เสียชีวิตมีการสร้างสุสานโชกุนท่ี Nikko ซึ่งเป็น 1 ในสุสานท่ีสวยงามของญี่ปุ่น 

 

 สะพานชินเคียว ซึ่งเป็น “สะพานศักด์ิสิทธ์ิ” ต้ังอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ สะพานชิน

เคียวนั้นได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 3 ของสะพานท่ีสวยท่ีสุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไต

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

เคียวนั้นเรียกได้ว่าเป็นของศาลเจ้าฟูทาราซัง (Futarasan Shrine) โครงสร้างสะพานปัจจุบันสร้างข้ึนใน



 
 

 

ปี 1636 แต่เร่ิมแรกท่ีสร้างข้ึนไม่เป็นท่ีชัดเจน จนกระท่ังปี 1973 ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม และมีการ

ปรับปรุงซ่อมแซมเม่ือปลายปี 1990 และต้นยุค 2000 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 1) 

 ศาลเจ้าโทโชคุ เป็นศาลเจ้าท่ีเปรียบเสมือนแลนด์มาร์กส าคัญของเมืองนิกโก้ ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้าง

ข้ึนเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกท้ังยังเป็นท่ีพ านักอาศัยท่ีสุดท้ายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu 

ท าให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้ มีความส าคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากท่ีสุด

แห่งหนึ่ง ซึ่งภายในศาลเจ้าแห่งนี้มีการออกแบบและประดับตกแต่งตัวอาคารต่างๆอย่างประณีตงดงาม 

ส่วนมากจะเน้นไปท่ีการตกแต่งด้วยไม้สลักเป็นหลัก เนื่องจากบริเวณท่ีสร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบ

มองไปทางไหนก็เห็นป่าเขาเต็มไปหมด และหนึ่งในจุดท่ีเป็นไฮไลท์และมีชื่อเสียงอย่างมากของท่ีนี่นั่นก็

คือ รูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก เรียกได้ว่าเป็นศาลเจ้าท่ีแม้จะดูเรียบง่ายแต่บรรยากาศดีมาก 



 
 

 

 

 หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ หน้าผาหินท่ีต้ังอยู่ติดกับแม่น้าโอคาวะ โดยเชื่อกันว่า หน้าผาหินแห่งนี้มีอายุ

หลายล้านปี และถูกธรรมชาติกัดเซาะในระยะเวลาท่ีผ่านมา ท าให้หน้าผาแห่งนี้มีรูปร่าง หน้าตาท่ีแปลก

ประหลาดคล้ายๆกับเจดีย์หินขนาดยักษ์ ท่ีนี่มีสะพานแขวน เรียกว่า สะพานฟูจิมิบาชิ ให้เดินชมวิวแม่น้า

สีเขียวมรกตสวยงาม แถมยังได้ดูร่องหินของหน้าผา และสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน

ระยะใกล้ๆอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งจุดชมท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด 



 
 

 

 

 หมู่บ้านโออูจิ จูคุ เป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบมุงหลัง ถูกสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2183 เป็นบ้านพักในสมัยเอ

โดะท่ีต้ังอยู่ในถนนสายส าคัญ ท่ีใช้เชื่อมระหว่างเมืองไอสุวาคามัสสึ กับเมืองนิคโก้ ซึ่งปัจจุบันดัดแปลง

เป็นร้านค้า ร้านอาหารท่ีมีของท้องถ่ินข้ึนชื่อ “โซบะต้นหอม” ท่ีชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทาน นอกจากนี้ยงั

มีศาลเจ้าและวัดประจ าเมืองโออูจิจูคุ โดยวัดต้ังอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก ให้นักท่องเท่ียวจะได้ชม

ทิวทัศน์อันงดงามของเมืองได้จากบริเวณด้านบนของวัด 



 
 

 

 

 เมืองไอสึวากามัตสึ (Aizu-Wakamatsu) เป็นเมืองในจังหวัดฟุคุชิมะท่ีต้ังอยู่ค่อนไปทางตอนเหนือของ

ญี่ปุ่นในภูมิภาคโทโฮคุ มีประชากรราวๆ 125,000 คน ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูเขา

บันไดและทะเลสาบอินาวาชิโระ จึงจัดเป็นสถานท่ีเดินเขาและเล่นสกีท่ีได้รับความนิยมจาก

นักท่องเท่ียวขาลุยสายธรรมชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่ีโดดเด่นด้วยเสน่ห์ของประวัติศาสตร์

ยุคซามูไรต้ังแต่สมัยท่ียังเป็นแคว้นไอสึ จึงเหมาะกับนักท่องเท่ียวท่ีสนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน 

ค่า รบัประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันที่

สาม 
ปราสาทสึรุกะ – กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี ่– หมู่บ้านสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ – เซน

ได – ช้อปปิ้ ง อิออน นาโทร ิ



 
 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 

 ชม ปราสาทสึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรยีน ถูกสร้างข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1384 มีท้ังหมด 5 ชั้น เต็ม

ไปด้วยมนต์ขลัง และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ท าให้โดนท าลายและสร้างข้ึนใหม่

หลายคร้ัง โดยคร้ังล่าสุดถูกสร้างข้ึนใหม่ในปี ค.ศ. 1964 ปัจจุบันปราสาทสึรุกะได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัด

แสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสุ-วาคามัทสุ รวมท้ังเคร่ืองเขินและดาบโบราณต่างๆ โดยเฉพาะในช่วง

ฤดหูนาวท่ีมีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท ย่ิงสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สามารถ

ชมซากุระกว่า 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระท่ีสวยงามท่ีสุดในญี่ปุ่น 

 

 ชม การปลูกสตรอว์เบอร์รีแบบ Organic 100% และยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี อยู่ในระบบปิดท่ีมีการ

ควบคุมสภาพอากาศตลอดเวลา สะอาดมากจนสามารถเก็บทานได้เลย โดยท่ีไม่ต้องล้าง ท่านสามารถ

เก็บสตรอว์เบอรร์ี ่สดๆจากต้นมาทานได้แบบไม่อ้ัน ย่ิงลูกไหนแดงรสชาติก็จะหวานอร่อยถูกใจแน่นอน 

(ในกิจกรรมนี้ ท่านสามารถเก็บสตรอว์เบอร์รีได้นานถึง 30 นาที) 



 
 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 4) 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจ้ิงจอกแห่งซาโอะ หมู่บ้านสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Fox Village) ต้ังอยู่

ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมต้ังแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิด

กว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจ้ิงจอก 6 สายพันธ์ุท่ีว่ิงไปมาได้อย่างอิสระในพื้นท่ีกว้าง ในประเทศญี่ปุ่น สุนัข

จ้ิงจอกเป็นสัตว์ท่ีส าคัญชนิดหนึ่ง ต้ังแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจ้ิงจอกมีวิญญาณของเทพอินาริ

โอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบ

ชา) และความเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักของสุนัขจ้ิงจอก และป้อนอาหารสุนัขจ้ิงจอก 

พร้อมเก็บภาพความประทับใจ 

 

 เดินทางสู่ เมืองเซนได(Sendai) จังหวัดมิยางิ (Miyagi) ของภูมิภาคโทโฮกุ เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ 

และยังเป็นเมืองเกษตรกรรมเป็นแหล่งปลูกข้าวสายพันธ์ุดีในญี่ปุ่น จนมี มุสึบิมารุ (Musubimaru) มาส

คอตสุดคิวท์ประจ าเมืองท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวปั้ นอีกด้วย ช้อปปิ้ ง อิออน นาโทร ิห้างสรรพสินค้า

ท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio 



 
 

 

store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บ

จัดการลิสต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเต็มท่ี 

 

ค่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก METROPOLITAN SENDAI  HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันทีส่ี ่ ล่องเรอือ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ – ปราสาทเซนได – ช้อปป้ิง ถนนอิจิบังโจ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 

 น าท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะ (Matsushima Bay) ถือไฮไลท์ของการมาเท่ียวท่ีมัตสึชิม่า ท่านจะได้

ชมหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะ จากท้ังหมดท่ีมีอยู่มากกว่า 260 เกาะ 

เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆมากมาย อย่างเช่น เกาะท่ีมีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับ

เป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด  เกาะท่ีมีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง เป็นต้น ท าให้เกิดเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม

แปลกตา จนติดอันดับ 1 ใน 3 ท่ีสุด จุดชมวิวประเทศญี่ปุ่น หรือ Nihon Sankei ท่ีจะประกอบไปด้วย 1. 

อามาโนะ ฮาชิดาเตะ สันทรายสู่สวรรค์ท่ีเมืองเกียวโต 2.เสาโทราอิกลางน้าท่ีเกาะมิยาจิม่า จังหวัดฮิโร

ชิม่า และ 3. อ่าวมัตซึชิมะ 



 
 

 

 

 วัดโกไดโดะ (Godaido Temple) เป็นวัดขนาดเล็ก ติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ ต้ังอยู่ในต าแหน่งท่ีโดดเด่น ท า

ให้วัดแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสึชิมะ สร้างข้ึนในปี 807 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูป 

5 องค์ ซึ่งก่อต้ังโดยพระสงฆ์ท่ีก่อต้ังวัดซูอิกันจิ (Zuiganji Temple) โดยรูปปั้ นจะถูกน ามาให้ประชาชนได้

ชมกันทุกๆ 33 ปี (คร้ังสุดท้ายท่ีน าออกมาจัดแสดงคือปี 2006) 



 
 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที่ 7) 

 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเซนได (Sendai Castle) จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่นกัน หรือ ปราสาทอา

โอบะ ซึ่งแปลว่า ปราสาทใบไม้สีเขียว สร้างข้ึนบนยอดเขาอาโอบะ โดยท่านได้ เมียวดาเตะ ซามามุเนะ 

เจ้าผู้ครองเมืองเซนไดคนแรก เม่ือปี ค.ศ.1601 แต่ในช่วง 400 ปีหลัง ยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเม

จิ เกิดไฟไหม้ปราสาทในปี ค.ศ 1882 และโดนระเบิดในปี ค.ศ 1945 จึงท าให้ปัจจุบันเหลือเพียงซาก

ก าแพงหินด้านนอกและหอรักษาความปลอดภัยให้เราได้ชมกัน ย่ิงถ้ามาในฤดูหนาวจะย่ิงฟินกว่านี้ เพราะ

ในบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหิมะสีขาวสะอาดท่ีมองเห็นแบบสุดลูกหูลูกตา 



 
 

 

 

 น าท่านช้อปปิ้ ง ย่านอิจิบันโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้ งในใจกลางเมืองเซนได ท่ีประกอบด้วยถนนช้อปปิ้ งหลาย

สาย จึงได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้ งท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วย

ร้านค้ามากมาย เช่น ของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเคร่ือง ประดับ ร้าน

ขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร ในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาอยา่งย่ิงช่วงเทศกาล

คริสต์มาสท่ีจะมีการจัดแสดงไฟไว้ตลอดเส้นทาง รวมท้ังมีการต้ังต้นคริสต์มาสและประดับไฟเอาไว้ตาม

จุดต่างๆ พร้อมด้วยเสียงเพลงท่ีเข้ากับบรรยากาศ 

 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



 
 

 

วันทีห่้า น่ังรถไฟ JR TOHOKU SHINKANSEN LINE – โตเกียว – ช้อปป้ิงฮาราจูกุ – ชิบูย่า – 

ชินจูกุ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 8) 

 เดินทางสู่สถานีเซนได น าท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น จากเมืองเซนไดมุ่งหน้าสู่เมืองโตเกียว โดยรถไฟชิน

คันเซนท่ีว่ิงเร็วท่ีสุดในโลก ซึ่งน าท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคล่ือนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น 

 

 ช้อปปิ้ งย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนท่ีก าลังมอง

หาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือต้องการหาซื้อเสื้อผ้าแนว Cost Play ท่านยังสามารถหาได้จากท่ีนี่อีกด้วย 

หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ท่ีนี่ได้ จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นน่ารักๆ เดิน

กันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังได้ช้อปปิ้ งสินค้าแบ

รนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER 

ท่ีต้องการหารองเท้าแบบต้นฉบับ MADE IN JAPAN ท่ี SHOP นี้มีแบบให้เลือกสรรมากมาย อีกท้ังยังมี

ร้านขายตุ๊กตา KITTY DORAEMON หรือตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารักไว้คอยเอาใจคุณหนู อีกท้ังยังมี SHOP 

ใหญ่ของ กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกด้วย 



 
 

 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 

 ชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้ งสตรีทท่ีย่ิงใหญ่สุดๆในโตเกียว รายล้อมไปด้วยห้างฯต่างๆและร้านค้าอีกนับพัน ซึ่ง

มีห้างฯ SHIBUYA 109 ท่ีรวบรวมร้านค้าแฟชั่นไว้มากมายรวมท้ังมีรูปปั้ น “ฮาจิโกะ” หรือเจ้าหมาแสน

ซื่อสัตย์ฮาจิ ท่ีเฝ้ารอคอยเจ้านายหน้าสถานีชิบูย่า ตราบจนวันตายของมัน 



 
 

 

 

 ช้อปปิ้ งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว 

เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนย์กลาง

ของของย่านนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ี

ใช้บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีท้ังโรงแรมชั้นน า 

และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้าน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย 

เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 

ค่า อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ที่พัก SHINJUKU WASHINTON HOTEL หรอืเทียบเท่าหรอืเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

วันทีห่ก วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน – โตเกียว (สนามบินนารติะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรร

ภูมิ) (JL707 18.05 - 23.00) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที่ 9) 



 
 

 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่

กวนอิมทองค า ท่านยังจะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวน

อยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลิน

กับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้ งท่ีมี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญี่ปุ่นชื่นชอบ แม้กระท่ังองค์

จักรพรรด์ิองค์ปัจจุบันยังเคยเสด็จอีกด้วย 

 

 ช้อปปิ้ ง อิออน นาโทร ิห้างสรรพสินค้าท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวประเทศญี่ปุ่น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 

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

ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเต็มท่ี 

 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศยั 



 
 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

Sendai Fukushima ซากุระ สงกรานต์ 

6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ (JL) 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่ว ราคาไม่รวมต๋ัว 

13 – 18 เม.ย..2566 67,900.- 12,900.- 47,900.- 

15 – 20 เม.ย.2566 69,900.- 12,900.- 49,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเครื่องบิน 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม  

1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยังสนามบินนาริตะ ถึงสนามบินนาริตะ ท าการเช็คอินและโหลด

กระเป๋าสัมภาระ สมควรแก่เวลาการเดินทาง 

18.05 น. น าท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบิน JL707  (บริการอาหารและน้าด่ืมบนเคร่ือง) 

23.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



 
 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มกันทั้งคณะ   ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 46 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครื่องบิน   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีนั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  

เป็นชั้นธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่นั่ง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋ว

โดยสาร  

- การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อย่างใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

คร้ัง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  



 
 

 

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) , ห้องพักคู่ (Twin / Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน 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)  ซึ่งเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าที่บรษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 

1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / 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 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 

เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับข้อก 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 สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบี้ยประกันเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 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 ผู้ท่ี

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี สถานทูตก าหนด) 

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

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินนั้นๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องช าระ

ส่วนต่างเพิ่ม 

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

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

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

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมัดจ า เท่านั้น 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธ์ิการจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยู่ล าดับถัดไป   

     1.3 เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พรอ้มทั้ง

ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

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

สงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-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 ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท  

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการของท่าน 

เนื่องจาก เม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 

 

 

 

 

 



 
 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

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 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองที่พัก  และ 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิท

ยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการ

เดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 



 
 

 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก

ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่า 10 ท่าน ข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

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

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

8. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ค่า

ต๋ัวเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา



 
 

 

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มี อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกคร้ัง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

4. ชื่อ 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 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหนา้ท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 


