
 
 
 

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

 
 

 



 
 
 

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

 

JAPAN 
TOKYO SHIRAKAWAGO OSAKA PINK MOSS 6D4N

โดยสายการบินแอรเ์อเซยี เอ็กซ์ (XJ) 

กําหนดวันเดินทาง ผูใ้หญ่พัก 2-3 ท่าน ท่านละ พักเดีย่ว เพิ่มท่านละ 

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

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

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเครื่องบนิ ไม่มรีาคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนมบินนาริตะ)
(XJ 600 00.30 – 08.40) 

    

2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – โตเกียว – วัดอาซากุซะ - ช้อป
ป้ิงนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้าสุมิดะ – 
ช้อปป้ิงชินจูกุ – บุฟเฟ่ ขาปูยักษ์ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ 

✈  

 

เมนู
ขาปู 

SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN 
[♨] หรือเทียบเท่า 

3 ภูเขาไฟฟุจิ – หมู่บ้านน้าใส โอชิโนะฮักไก –ชมชิบะ ซากุระ
(พิ้งมอส) (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมอืงมตัสึโมโต้    

MATSUMOTO HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

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

  อิสระ 
MY STAY NAGOYA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

5 เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรม ชงชา
ญี่ปุ่น – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโดตงโบริ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

  อิสระ 
KANSAI AIRPORT HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

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

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

21.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร ์U สายการบินแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ 

ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

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

โตเกียวสกายทร ีรมิแม่น้าสุมิดะ – ช้อปป้ิงชินจูกุ – แช่น้าแรธ่รรมชาติ – บุฟเฟ่ ขาปู

ยักษ์ 

00.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 600  

(มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  

[สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่่นหากฝ่าฝืนมี

โทษจับปรบัได้] 

 เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) มหานครเมืองหลวงของญี่ปุ่นและยังเป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีท่องเทียวดังๆ 

ฮิตๆของญี่ปุ่น มีระบบการขนส่งทางรางท่ีทันสมัยท่ีมีเครือข่ายกระจายครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ี และยังเป็น

แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ ง สวนสนุกดังๆ นอกจากนี้โตเกียวยังมีแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมด้วย มีพระราชวัง ศาลเจ้าและวัดต้ังอยูม่ากมาย มีแม่น้า และภูเขาท่ีสวยงาม 

 เดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรอื วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดท่ีว่ากันว่า เก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว 

ซ่ึงเคยเป็นวัดท่ีเหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมัสการ องค์

เจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่ีประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ (อยู่หลังฉากม่านก้ัน)  และ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ 

“คามินาริมง (ประตฟู้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงท่ีได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก มีความสูงใหญ่

ถึง 4.5 เมตร อีกท้ังยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนรา้นค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ 

พวงกญุแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน รม่ญีปุ่่น หรอื ขนมอาเกมันจู ขนมขึน้ชื่อของวัดอาซา

กุสะ 
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 เดินสู่ริมแม่น้าสุมิดะ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก หอคอย

โตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) ท่ีเปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถ

ท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโต

รอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสูง 553 เมตร 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่1) 

 ช้อปป้ิงที ่ย่านชินจูก ุ(Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็น

ศูนย์รวมแฟช่ัน เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนย์กลางของ

ของย่านนี้ ซ่ึงเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญี่ปุ่น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้

บริการสถานีแห่งนี้ ทางด้านตะวันตกย่านนี้ท่ีเต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีท้ังโรงแรมช้ันน า และใน

ส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย 

เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 
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ค่า บรกิารอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญีปุ่่น พรอ้มน้าจ้ิมรส

เด็ด** 

ทีพ่ัก SUNFUJI YAMANAKAKO ONSEN หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

หลังจากทานอาหารค่า ให้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแรธ่รรมชาติสไตล์ญีปุ่่น 

วันที่

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

อากาศ) – เมืองมัตสึโมโต้ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่3) 

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

ท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชม

ทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี สามารถมองเห็นทะเลสาบท้ังห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัส

อากาศอันบริสุทธิบ์นยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซ่ึงเป็น

ภูเขาไฟท่ียังดับไม่สนทิ และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น  

หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึ้นได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและ

เลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้ และยังเป็นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดู

หนาว 
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 น าท่านสู ่หมู่บา้นน้าใส โอชิโนะฮัคไก (Oshino Hakkai) ซ่ึงเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามท่ีสุดอีกจุด

หนึ่ง ซ่ึงได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก และท่ีนี่ยังมีบ่อน้าศักด์ิสิทธิ์อันแสน

บริสุทธิซ่ึ์งเกิดจากหิมะบนยอดเขาละลายและไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิลงสู่พื้นเบื้องล่างผุดขึ้นเป็นตาน้าและบ่อ

น้าขนาดเล็กใหญ่มากมาย ซ่ึงใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซ่ึงชาวบ้านเช่ือกันว่าถ้าน าน้าในบ่อนี้มาด่ืม

นอกจากจะได้ความสดชื่นจากการล้ิมรสน้าอันบริสุทธิ์ ยังจะท าให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอีกด้วย 

ท่ีนีท่่านสามารถซ้ือของท่ีระลึกจากร้านค้าท่ีต้ังอยูภ่ายในบริเวณนีอ้ยา่งส าราญใจ 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่4) 

 พาท่านชม ชิบะซากุระ Chiba Sakura หรอื พิงค์มอสส์ Pink Moss เป็นดอกไม้เล็กๆ ท่ีขึ้นตามพื้นดิน 
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ถึงแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าซากุระ แต่เจ้าดอกไม้ชนดินีก็้ไม่ใช่ดอกซากุระแต่อย่างใด เพราะเป็นพืชตระกูลมอส

นั่นเอง ดอกชิบะซากุระมีหลายสี ท้ังชมพ,ู แดง, ม่วง และขาว ซ่ึงในพื้นท่ีของงานเทศกาลท่ีต่างๆ ก็จะมีการ

ปลูกแต่ละสีสลับกันไป ท าให้ดูสดใสมีชีวิตชีวา ในขณะท่ีดอกซากุระแบบปกตินั้นจะเป็นสีชมพูอ่อนท่ีดูสวย

แบบนุ่มนวล บอบบาง น่าทะนุถนอม ถ้าให้เปรียบกับผู้หญิง“ซากุระ”คงจะเป็น ผู้หญิงเรียบร้อย อ่อนโยน 

อ่อนหวาน ส่วน “ชิบะซากุระ”ก็น่าจะเป็นสาวมั่น แต่งตัวเก่ง จุดเด่นของเทศกาล ชิบะซากุระ ท่ีคาวากูจิ

โกะ ก็คือวิวภูเขาไฟฟูจินั่นเอง เราจะได้เห็นท้ังภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของญี่ปุ่น พร้อมๆ กับดอกชิบะซากุระ

สีชมพูสวยหวาน ถ่ายรูปมุมไหนก็สวย และนอกจากการชมดอกไม้แล้ว ในงานยังมีจุดขายอาหารและของ

หวานเมนพูิเศษท่ีท าขึ้นในช่วงนีโ้ดยเฉพาะอีกด้วย  

 

 หลังจากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เป็นเมืองท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ทุกฤดูกาล ต้ังอยู่ตอนกลาง

ของจังหวัดนากาโน ่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดหูนาวปี 1998 มัตสึโมโต้ต้ังอยู่บริเวณเชิงเขา

ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จึงท าให้เมืองท้ังเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขานอ้ยใหญ่ใจกลางประเทศญี่ปุ่น 

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

ราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที ่6) 

 น าท่านชมด้านนอกของ ทาคายาม่า จินยะ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซ่ึงเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคา

ยาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครอง

ของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าท่ียังคงอนุรักษ์บ้านเรือนสมัย

เอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตัวเมืองล้อมรอบด้วยคูน้าและถนน 3 สายเล็กๆ ท่ีมีประวัติความเป็นมา

อันยาวนาน ซ่ึงในช่วงท่ีไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซ้ือสินค้าพื้นเมือง ของท่ีระลึก รวมท้ังสาเกท่ีขึ้น

ชื่อด้วย คนท่ีอาศัยอยู่แถวนี้ ดัดแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ (traditional shop)เพื่อรับนักท่องเท่ียว 

และยงัมีการขายสินค้าพื้นเมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญี่ปุ่น (washi) ของท่ีระลึก 

 

 น าท่านเดินทางสู่ LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ เสน่ห์เมืองเก่าท่ีมีมาแต่โบราณกาล ยาวนานถึง 300 ปี ได้

อารมณ์ความเป็นญี่ปุ๊นญี่ปุ่น บ้านไม้โบราณโทนสีน้าตาลด า เรียงรายไปตามทางเดิน มีคูน้าอยู่รอบเมือง 

ต้นไม้ร่มรื่นอยู่เป็นระยะๆ ยิ่งถ้าไปช่วงซากุระบานจะสวยขึ้นไปอีก บรรยากาศดีมาก มีมุมพักผ่อนหย่อนใจ 

เดินเท่ียวได้แบบไม่เหนื่อย รวมไปถึงวัดและศาลเจ้าแบบด้ังเดิมก็มีให้เห็นกัน อย่าลืมไปถ่ายรูปท่ีสะพาน

แดง เป็นจุดถ่ายรูปท่ีเห็นท้ังวิวแม่น้า ต้นไม้ และบ้านเรือนเป็นฉากหลัง ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นร้านค้า 

ร้านอาหาร ของท่ีระลึก ส าหรับนักเดินทาง ของพื้นเมืองก็จะมีผ้าแฮนด์เมด ชุดยูกาตะ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ 

และของกระจุกกระจิกท่ีซื้อไปเป็นของฝากได้ รวมไปถึงงานไม้งานกระเบื้องจากช่างฝีมือ ท้ังจาน ชาม 

กระเบื้อง ก็สวยเก๋น่าซื้อ 

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

ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช - สึคุริ จะมีความ

ยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดู

หนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” 

และมีผูค้นจากท่ัวทกุมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 

 จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า เป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคจูบุ 

ซ่ึงอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ น าท่านเยี่ยมชมงาน เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงาน

ประดับไฟท่ีสุดอลังการของญี่ปุ่น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง” วิวดอกไม้นานาพันธุ์ ซ่ึงดอกไม้

เป็นสิ่งดึงดูดใจหลักของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพันธุ ์

ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ท่ีมีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี 

ส่วนในอาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพันธุไ์ม้ท่ีปลูกในกระถางท้ังสวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia 
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เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก MY STAY NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่

หา้ 

เมืองเกยีวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรม ชงชาญีปุ่่น – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโด

ตงโบร ิ– ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (มื้อที ่8) 

 น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต (Kyoto) ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และยาวนาน

ท่ีสุด คือต้ังแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม ๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เมืองเกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ี

ส าคัญ ๆ ท่ีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น 

 น าท่านชม วัดคิโยะมิสึ (Kiyomizu) หรือ วัดน้าใส เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังท่ีสุดในญี่ปุ่น เนื่องจากวัดนี้มี

สถาปัตยกรรมโบราณท่ีงดงามชวนตะลึงจนยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world 

heritage sites) ซ่ึงท่ีมาของช่ือวัดน้าใสก็มาจากการท่ีวัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้าท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้าตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านตัววัด จุดท่ีถือว่าเป็นไฮไลท์ของ

ท่ีนี่ คือ อาคารไม้ขนาดใหญ่ท่ีการสร้างท้ังหมดนี้ไม่มีการใช้ตะปูใด ๆ ท้ังสิ้น ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของคน

โบราณท่ียอดเยี่ยม และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม 

มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่าง ๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงท่ีขึ้นช่ือของเกียวโตอีกด้วย 
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จากนั้นช้อปปิ้ ง ณ ถนนกาน้าชา ซ่ึงต้ังอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัย

เฮอัน ซ่ึงมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเก๊ียะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ า

ญี่ปุ่น 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (มื้อที ่9) 

 น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน เป็นศาลเจ้าท่ีถูกสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปี 1100 ของเมืองเกียวโตเมื่อร้อย

กว่าปีก่อน โดยจุดไฮไลท์ของท่ีนี่ คือ ประตูโทริอิยักษ์สีแดงท่ีต้ังอยู่ด้านหน้าของวัดท่ีสามารถเห็นแต่ไกล 

ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุ และจักรพรรด์ิโคเมอิท่ีเป็นจักรพรรดิองค์แรก

และองค์สุดท้ายของเกียวโต นอกจากนี้ตัวศาลเจ้าเองก็มีดีไม่แพ้จุดอ่ืน ๆ เช่นกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม 

ตัวอาคารหลัก ๆ นั้นมีต้นแบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอัน บริเวณสวนท่ีรายรอบวัดนั้นก็แลดูร่มรื่น เต็ม

ไปด้วยต้นไม้หลากหลายสายพันธุเ์นน้การตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นด้ังเดิม 

 

 น าท่านร่วมท า กิจกรรมชงชา โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มต้ังแต่การชงชา การ

จับถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่างมาก 
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และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซ่ึงก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ี

ระลึกตามอัธยาศยั 

 น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า (Osaka) เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอับดับสอง และมีประชากรมากเป็น

อันดับสามของประเทศญี่ปุ่น ต้ังอยู่ในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนซู ในเขตจังหวัดโอซากะ พาท่านช้อปปิ้ ง ช้

อปป้ิงโดตงโบร ิ(Dotonbori) นั้น ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ งท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดโนจังหวัดโอซาก้า และยังถือ

เป็นแหล่งช้อปปิ้ งท่ีมีความโรแมนติกอีกด้วย เพราะย่านโดตงโบริท่ีเป็นแหล่งช้อปปิ้ งนั้น ไม่ได้มีขนาดใหญ่

เหมือนกับแหล่งช้อปปิ้ งท่ีอ่ืนๆ จะเป็นเพียงถนนสายเล็กๆ ท่ีอยู่เลียบคลองโดตงโบริ ในช่วงเย็นๆของถนน

สายนี้จะดูคึกคัก เต็มไปด้วยแสงสี และเสียงจากป้ายไฟโฆษณาต่างๆ ท่ีอยู่ท้ังบนตึกและริมแม่น้า ผู้คนส่วน

ใหญ่ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ และชาวญี่ ปุ่นเอง จะมาเดินช้อปปิ้ ง มาทานอาหารเพื่ อด่ืมด่ากับ

บรรยากาศแบบนี้กันเป็นจ านวนมาก จุดท่ีพลาดไม่ได้ ของย่านโดตงโบรินี้ ก็คือ ป้ายไฟกูลิโก ซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก

กันอย่างมากมายบริเวณสะพานเอบิซู เรียกได้ว่า หากใครท่ีได้มาช้อปปิ้ งท่ีนี่ นอกจากจะได้บรรยากาศ

ชิลล์ๆแล้ว ยังได้บรรยากาศสุดโรแมนติกริมแม่น้าอีกด้วย 

 

 ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายต้ังอยู่ปะปนไปกับร้านค้า

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

เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุกยี่ห้อดังท่ัวโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าจ าพวกอาหารและ
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เครื่องด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารัก ๆ ก็มีให้เลือกซื้อเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่าง ๆ 

แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็ก ๆ มารวมไว้ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาว

ประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบด้ังเดิม,อัญมณีเครื่องประดับและร้าน

หนังสือ เป็นแหล่งท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าช่ือดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้ งได้จุใจ และยังมี

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญ ๆ ต่าง ๆ มากมาย เช่น วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณ์สัตว์น้าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน ชิงช้า

สวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด์ หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 

 

ค่า  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศยั 

ทีพ่ัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

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

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

 น าทกุท่านท าการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ613  

(มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัต

ราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

TOKYO SHIRAKAWAGO TOKYO PINK MOSS 6 วัน 4 คืน  

โดยสายการบินแอร ์เอเชยี เอ๊กซ์ (XJ) 

วันเดินทาง 
ผูใ้หญ่พัก 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 ์ต๋ัวเครื่องบนิ 

 
**โปรแกรมอาจมกีารสลับสับเปลีย่นหน้างานโดยคํานึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสําคัญ** 

 

 
ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถ่ินและคนขับรถรวม 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ 

หวัหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

อัตราค่าบรกิารรวม 

 

1.อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มกันท้ังคณะ   ค่าอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งท่ีมี  ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
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ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

1.1 ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ ต๋ัวเครื่องบนิ   

- กรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับช้ันท่ีนั่ง จาก ช้ันประหยดั (Economy Class)  

เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 

วัน 

และ หากมีต้องการชําระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องดําเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง 

ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน 

(หรอืหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกต๋ัว

โดยสาร  

- การจัดท่ีนั่งบนเครื่องบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการ

ได้แต่อยา่งใด  

- ในกรณีท่ีลูกค้าต้อง ออกต๋ัวโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯล่วงหน้าทุก

ครั้ง  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ป

ไม่สามารถเดินทางได้ และท่านได้ออกต๋ัวไปแล้ว   

1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญี่ปุ่นแตกต่างกัน 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)  ซ่ึงเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในตัวเมือง

เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนดิ ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

1.4 เจ้าหน้าทีบ่รษัิท ฯ หรอืมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่าน้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเครื่องบนิ) โดยท่ัวไป 20 กิโลกรัม 
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1.6 

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบนิ ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ  

         -   ส าหรับน้าหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม  

(ส าหรับผู้โดยสารช้ันประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็น

สิทธขิองสายการบิน ท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)  

         - ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้าหนกัไม่เกิน 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 นิว้) 

- กรณีท่ีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ 

ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายท่ี

สัมภาระน้าหนักเกิน (ท่านต้องช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบติัเหตุ คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใด สนใจซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  

เบี้ยประกันเริ่มต้น 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 สถานทตูก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนอืจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิ

บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุในรายการ รวมท้ังค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน้าหนักเกินกว่า

ท่ีสายการบินนั้นๆ ก าหนด หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
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3.  

ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ได้ออกต๋ัวเครื่องบินไปแล้ว ซ่ึงลูกค้าต้องช าระส่วน

ต่างเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน ซึง่ต้องชําระ ณ วันเดินทางทีส่นามบนิต้นทาง 

ส าหรับส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจใน

บริการ 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่น 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บรกิาร 

 

เง่ือนไขการจอง การชําระเงิน และการยกเลิก 
 

1.  การทําการจอง และ การชําระค่าบรกิาร 

      1.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทําการจอง พรอ้มจัดส่งเอกสารการจองมายงั

บรษัิทฯ 

     กรณลีูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

     โดยทกุการจองจะได้รับการยนืยนัสิทธิส์ ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมัดจ า เท่านั้น 

      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สิทธิก์ารจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีอยูล่ าดับถัดไป   

     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุชื่อพนักงานขายมาทางอเีมลล์ พรอ้มท้ัง

ส่งรายชื่อสํารองทีน่ั่ง ผูเ้ดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทาง

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

สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจอง

ต๋ัวเครื่องบิน 

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

มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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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 เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีได้ ระบุไว้ท้ังหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหนา่ยต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

ตัวแทนจ าหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท อย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง

โทรศพัท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มี

ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท า

เรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงิน

ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 

“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดอัตราการจ่ายเงิน

ค่าบรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้

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

เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 

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

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการน าเท่ียว ท้ังหมด เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็น

ต้น” 

4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเท่ียวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหักเงินในบางส่วนน้ัน เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย

ท่ีได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดน าเท่ียวไปแล้ว เช่น การมัดจ าท่ีน่ังบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองท่ีพัก  และ 

ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการ

การันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด

จ า หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมดท่ีช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
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**ในกรณ ีมเีหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บรษัิทได้โฆษณาไว้  ซึง่มิใช่ความผิดของบรษัิทเอง  ทางบรษัิทยินดีคืน

เงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชําระมาแล้ว เต็มจํานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

โปรดอ่านขอ้ความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย

และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกค้าทุก

ท่านต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น ** 

4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ เดินทางต้องมีขั้นต่า 10 ท่าน ขึ้นไปต่อกรุ๊ป มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ

เล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 

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

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิ่งของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหนา้  
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8. 

อัตราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิใ์นการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

9. การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฏหมายประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลา

ได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนีข้ึ้นอยูกั่บสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ 

เป็นหลัก  จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกท้ังโปรแกรม

อาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลท้ังนีเ้พื่อความปลอดภัยของนกัท่องเท่ียวเป็น

ส าคัญ 

10. มัคคุเทศก์ พนกังาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ี อ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกับมาตรการยกเว้นวซีา่เข้าประเทศญีปุ่่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

** เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออก จากประเทศญี่ปุ่น   

2. เอกสารชื่อโรงแรมท่ีพักตลอดการเดินทาง (ท้ัง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น อีกครั้ง)  

3. สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 

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

ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่น (สําหรบักรณกีารเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซีา่) 

1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู ่ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ านัก

ระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วัน 
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4. 

เป็นผูท่ี้ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ  

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทกุช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหนา้ท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหนา้ท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่  

เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อท่ีจะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน

อัตราท่ีสูงมาก 

 


