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TOKYO WINTER LIGHT UP 6D 4N 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอก๊ซ ์[XJ] 
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HILIGHT  
 
 เดินเล่นย่านเมืองคาวาโกเอะ หอระฆงัโทคิโนะคาเนะ  ชมงานเทศกาลประดบัไฟซากามิโกะ อิลลมูิเนชั่น 
 อิสระกิจกรรม ลานสกี  ขอพรศาลเจา้ฮิคาวะ 
 ชอ้ปปิ้งไดเวอรซ์ิตี ้โอไดบะ  อิสระชอ้ปปิ้งย่านดงัในโตเกียว 
 วดัอาซากุสะ  พกัโตเกียว 2คืน  
 เมนูขาปยูกัษ์  แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

 

  

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน ค ่า โรงแรมท่ีพัก 

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

    

2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆงัโทคิโนะ
คาเนะ – วัดคิตะอิน – ศาลเจ้าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟ
ซากามิโกะ อิลลมูิเนชั่น – แช่น า้แร่ธรรมชาติ - เมนูขาปยูกัษ์ 

 🍽 🍽 
เมนูขาปู 

SUNFUJI 
YAMANAKAKO 

HOTEL [♨] 

 หรือเทียบเท่า 

3 
อิสระกิจกรรม ลานสกี – หมู่บา้นน ้าใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม 
ชงชาญ่ีปุ่ น – เมืองโตเกียว – ไดเวอรซ์ิตี ้โอไดบะ 🍽 🍽 อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

4 
อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื ้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัว
การตู์นสุดน่ารักสไตลน์อรดิ์ก ที่จังหวดัไซตามะ หรือเลือกซือ้ทัวร์
โตเกียวดิสนี่ยแ์ลนด ์(เดินทางโดยรถไฟ) 

🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 
TOKYO HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

5 
ตลาดปลาซึ กิจิ  - วัดอาซากุสะ  – ช้อปปิ้งถนนนากามิ เสะ – 
ถ่ายรูปวิวแม่น า้สุมิดะโตเกียวสกายทรี – เมืองซาวาระ – อิออน 
มอลล ์– นาริตะ 

🍽 อิสระ อิสระ 
ASIA NARITA 

HOTEL  
 หรือเทียบเท่า 

6 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )  
(XJ601 09.55 – 15.15) 🍽   

 

 เส้นทางการเดินทาง ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 37,900.- 
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โปรแกรมการเดินทาง  

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนมบินนาริตะ) (XJ600 00.30 – 08.40) 
22.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินสวุรรณภูมิ ประตูหมายเลข 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – วัดคิตะอิน – 

ศาลเจ้าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น – แช่น ้าแร่ธรรมชาติ - 

เมนูขาปูยักษ ์
00.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์เที่ยวบินที่ XJ 600 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้  

[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับ

ปรับได้] 

 เดินทางสู่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe) ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นลิตเติลเอโดะ เพราะมีบรรยากาศที่มีความเป็น

เมืองเก่าที่ได้กล่ินอายโบราณ ท าให้รูสึ้กเหมือนได้ย้อนยุค ได้ซึมซับบรรยากาศของโกดังเก่า ที่เรียงรายกันยาวตลอด

ระยะทางกว่า 700เมตร ในสมัยก่อนเป็นสถานที่เก็บกักเสบียงอาหารเพื่อส่งไปให้เมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) แต่ใน

ปัจจุบนัไดถู้กเปล่ียนเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นรา้นขนมที่ท าจากมนัหวานสีเหลืองและสีม่วง

อนัเป็นผลิตภณัฑข์ึน้ชื่อของเมืองนีแ้ละสถานที่ท่องเที่ยวอนัมีชื่อเสียงของเมืองคาวาโกเอะ  
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 หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (Toki no kane) สัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอะเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่ในสมัย

เอโดะสรา้งขึน้มาเพื่อใช้ตีบอกเวลาในสมัยอดีต และในช่วงปีค.ศ 1893 หอระฆังนีถู้กไฟไหมจ้ึงถูกสรา้งขึน้มาใหม่ให้เราได้

ชมกันในปัจจุบัน และใน 1 วันระฆังนีจ้ะถูกตีบอกเวลาถึง 5ครัง้เหมือนในอดีตคือในเวลา 6.00น.12.00น.15.00น. และ 

18.00น.และเราสามารถแวะเขา้ไปชมศาลเจา้ขนาดเล็กในหอระฆังไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย 

 

 
  

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้าฮิคาวะ(Hikawa Shrine) เป็นศาลเจา้เก่าแก่ในของญ่ีปุ่ น ชื่อเสียงเก่ียวกับมาขอเร่ืองความรัก ผู้คนจึงนิยมมาขอ

เร่ืองความรกักันเป็นจ านวนมาก ภายในศาลเจา้ ก็ยงัมีส่ิงที่แปลกตาให้ไดช้มกัน ไม่ว่าจะเป็น เซียมซีรูปปลา ที่ท านายเร่ือง

ความรกัโดยเฉพาะ รวมถึงซุม้แขวนไมอ้ธิฐาน ล าธารศักสิทธิ์ส าหรบัขจัดส่ิงไม่ดี ซุม้กระด่ิงลมส าหรับฤดูรอ้น ตน้ไมศ้ักสิทธิ์

ที่คู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อให้ความรักยืนยาว เสาโทริอิหินอายุหลายรอ้ยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอันใหญ่ยักษ์

รวมถึงเคร่ืองราง ที่เสริมเร่ืองต่างๆ อีกมากมาย 
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เทศกาลประดับไฟท่ีซากามิโกะ อิลลูมิเนช่ัน หนึ่งในงานประดบัไฟที่ใหญ่ที่สดุในคนัโต โดยงานประดับไฟของจงัหวดัคา

นากาวะนี ้จัดขึน้ที่ซากามิโกะ รีสอรท์ เพลชเชอร ์ฟอเรสต ์ซึ่งเป็นรีสอรท์กลางแจ้งที่มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น แคมปิ้ง , 

บารบ์ีคิว, บ่อน า้พุรอ้น และสวนสนุกที่มีพืน้ที่ 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดับไฟซากามิ อิลลูมิเนชั่น ไดร้ับการ

รบัรองให้เป็นหนึ่งในสามงานประดับไฟชั้นน าของคันโต และสามารถเพลิดเพลินไดท้ั้งกลางวันและกลางคืน โดยทั้งสอง

ช่วงเวลาของวันจะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างกัน งานเทศกาลนีเ้ป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย งานนี ้ใช้

หลอดไฟ LED ประมาณหกลา้นดวง และทอดยาวไปทั่วสวนสนุก เพื่อให้แสงสว่างในค ่าคืนที่อากาศหนาวเย็น การประดับ

ไฟจะเร่ิมขึน้หลังพระอาทิตยต์กดิน และดึงดูดผูเ้ย่ียมชมหลายพันคนในทุกปี ตามค าบอกเล่าของผู้คนในท้องถ่ินแนะน าว่า

สถานที่ ที่ดีที่สดุในการชมการประดบัไฟ คือ พืน้ที่ใกลกั้บชิงชา้สวรรคห์รือจากบนกระเชา้ชิงชา้สวรรค ์  
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด** 

ท่ีพัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก SUN FUJI YAMANAKAKO HOTEL  หรือเทียบเท่า  

 
  

วันท่ี 3 
อิสระกิจกรรม ลานสกี – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่ น – เมือง

โตเกียว – ไดเวอรซ์ิตี ้โอไดบะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู่ ลานสกี ใหทุ้กท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลับไปอวดคนทางบา้น  

หากท่านตอ้งการเล่น ถาดเล่ือนหิมะหรือกิจกรรมต่างๆ ในลานสกี **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกีและเคร่ือง

เล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000เยน ** 

**หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนโปรแกรมทัวรเ์ป็น Fuji Visitor 

Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิได ้และยังเป็นจุด

ถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดส้วยงามในช่วงฤดูหนาว 
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น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ที่มีฉากหลัง

เป็น ภูเขาไฟฟูจิ ประกอบดว้ยบ่อน า้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะซึ่ง

เป็นพืน้ที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดู

รอ้น ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ท าให้น า้ใสสะอาดเป็นพิเศษ ถัดไปอีกบ่อ

หนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถด่ืมน า้เย็นจากแหล่งน า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้ังมีรา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึก บางรา้นยัง

ขายมนัเทศหวานย่าง และขนมแซมเบ ้บนเตาเล็กๆ กลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนให้ลิม้รสอีกดว้ย 

 

 
  

สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ กิจกรรมชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มีขั้นตอน

มากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและ

สวยงามเป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝาก

ของที่ระลึกตามอธัยาศยั 

 
 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงให้เห็นถึง วิสัยทศัน์ และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง ส่ิงที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา

ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้หลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้  ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และ

ให้ท่านถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับ

คอกันดัม้ อย่างกันดัม้คาเฟ่ ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ หา้งดังของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า
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ต่างๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีช้ัน 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีม

พารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ที่นี่ ส าคัญดา้นหน้าของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพาน

สายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 
 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง  

ท่ีพัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NEW OTANI INN TOKYO หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร ์ธีมพารก์มูมิน ตัวการตู์นสุดน่ารักสไตลน์อร์

ดิก ท่ีจังหวัดไซตามะ หรือเลือกซือ้ทัวรโ์ตเกียวดิสน่ียแ์ลนด ์(เดินทางโดยรถไฟ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว ไกดแ์นะน าท่านเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวย่านดงัในโตเกียวและแหล่งชอ้ปปิ้ง อาทิ 

ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ 
เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยก์ลางของของย่านนี ้  
คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินคา้, รา้นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่าน
บนัเทิงยามราตรีที่มีรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) เป็นตน้  
ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งช้อปปิ้งมีสไตล ์ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกับเหล่าวัยรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตัวคอสเพลย์ สนุกไปกับ
การแต่งตัวเพลิดเพลินเป็นแฟชั่นของตัวเองที่มีอิสระในการแต่งตัวน่ารักหลากหลายสไตลท์ั้งแนวโลลิตา้สุดคิว้  แนวกอทิก
สดุเท่ หรือแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสนัโดดเด่นแปลกตา อยากไดเ้สือ้ผ้า ถุงเทา้ เคร่ืองประดับสวยๆ ตอ้งห้ามพลาดกับเมืองฮา
ราจูกุประเทศญ่ีปุ่ น 
ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดังในกรุงโตเกียว สร้างขึน้เพื่อเป็นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของ
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จักรพรรดิเมยจ์ิและจักรพรรดินีโชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ศาลเจ้าเมจิไดถู้กท าลายลง แต่ภายหลังได้มี
การบูรณะและสรา้งขึน้มาใหม่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งศาลเจ้านีต้ั้งอยู่ใกลกั้บสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกับสวนโย
โยกิ (Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ดา้นหน้า เมื่อเดินผ่านเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มี
ตน้ไมอ้ยู่มากถึง 1 แสนตน้ หรือที่เรียกกันว่า Meiji Jingu’s forest ร่มร่ืนมาก  
ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่ทันสมัย สถานที่เก่ียวกับวัฒนธรรม คลับ และอื่นๆ อีก
มากมาย นอกจากนั้นยังมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรูจ้ักเป็นอย่างดี อาทิรูปป้ันฮาจิโกะ สุนัขผู้ซื่อสัตยท์ี่กลายเป็นจุดนัด
พบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบูย่าตอ้งแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบูย่าที่มีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่า
เซ็นเตอรไ์ก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปิ้งแหล่งรวมตัวของวัยรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปปิ้งสุด
คึกคกัที่ขึน้ชื่อเร่ืองรา้นขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ที่มีตัง้แต่รา้นเล็กๆ ไปจนถึงศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เช่น หา้งโยโดบาชิ มลัติมีเดีย 
อากิบะ นอกจากนี ้ยังมีรา้นที่เนน้ขายหนังสือการตู์นญ่ีปุ่ น แอนิเมชัน และวิดีโอเกมอย่างรา้น Tokyo Anime Center ซึ่งมี
ทัง้ส่วนนิทรรศการและส่วนขายของที่ระลึก รวมถึงรา้น Radio Kaikan สูง 10 ชั้นที่เต็มไปดว้ยของเล่น เกมการด์ และของ
สะสม ใกล้ๆ  กันยงัมีคาเฟ่ที่พนกังานในรา้นสวมชุดเมดและพ่อบา้นอีกดว้ย 
 

 

 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุ เอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ  (Okachimachi 
Station) นบัเป็นตลาดฮอตฮิตของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดูไดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดที่คึกคักคนเยอะอยู่
ตลอดเวลา จุดเด่นของที่ตลาดแห่งนีก็้นาจะเป็นสินคา้ที่หลากหลายมากๆมีทั้งของสดไปจนถึงข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆอย่าง 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทั้งของญ่ีปุ่ น ของน าเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผักสด รา้นขนมของกิน
เล่น ทาโกะยากิยักษ์ โมจิ ขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไข่มุก และรา้นอาหารญ่ีปุ่ น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลา
ไหล ในย่านนีเ้ป็นที่ตั้งของ ตึกม่วง ทาเคยะ เป็นดิสเคาน์สโตรท์ี่เปิดมานานที่สดุในโตเกียว และจดัจ าหน่ายสินคา้ยอดฮิตที่
ทุกท่านตอ้งการ โดยจ าหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถ่ัว ผลไม้อบแห้ง) ยา วิตามิน 
เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาขอ้มือ เสือ้ผ้ากระเป๋าแบรนดเ์นม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเฟอรน์ิเจอร ์โดยที่ท่านสามารถหาซือ้
ของทั้งหมดไดใ้นที่เดียว ส าหรบัลูกคา้ชาวต่างชาติ ยังสามารถขอคืนภาษีสินคา้ทุกประเภทไดท้ี่เคาน์เตอรข์อยกเว้นภาษี
ภายในรา้น ท าให้สามารถซือ้สินคา้ไดใ้นราคาที่ถูกมากกว่าเดิม นอกจากนี ้ภายในรา้นยงัมีใหบ้ริการ FREE WIFI ทุกอาคาร 
และพนกังานที่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไดค้อยดูแลท่านในระหว่างการเลือกซือ้สินคา้ ท าใหตึ้กม่วง ทาเคยะ
เป็นที่รูจ้กัแพร่หลาย และเป็นรา้นคา้ยอดนิยมในหมู่ลกูคา้ชางต่างชาติเป็นอย่างมาก 
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หรือท่านจะเลือกซื ้อทัวร์เสริม ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ท่ีจังหวัดไซตามะ หมู่บ้านมูมิน 

(Moomin Valley Park) ตั้งอยู่ที่บริเวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮันโนะ (Hanno) 

จังหวัดไซตามะ (Saitama) เป็นแลนดม์าร์กใหม่เปิดเมื่อช่วงวันที่ 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองให้

กลายเป็นหมู่บ้านมูมินที่มีทั้งบ้านสไตล์สูงๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นชื่อว่า Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของ

เหล่ามูมินและผองเพื่อนมาให้ได้ดูเพลิดเพลินกัน ประภาคารที่สามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟ่

รา้นอาหารธีมมนูมินสุดคิว้ หรือถา้อยากหากิจกรรมสนุกๆก็ยังสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมุมที่เคา้จัด

ไวใ้หเ้ราไดเ้ต็มที่กับการถ่ายรูปเหมือนหลดุเขา้ไปในโลกของครอบครวัมมูิน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชอ้ปปิ้งสินคา้มูมินอย่างจุ

ใจ และมีรา้นอาหาร คาเฟ่ธีมมูมินให้ท่านเข้าไปนั่งชิลรบัประทานเคร่ืองด่ืมและของหวาน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท / 

เด็กอายุ4-10 ปี ท่านละ 350  บาท (ราคาน้ีรวมค่าเดินทางโดยรถไฟไป-กลับ) [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] 
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 หรือเลือกซื้อทัวรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ดิสน่ียซี์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกับเคร่ืองเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้น
ผีสิง, ต่ืนเตน้กับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพูห,์ ตะลยุอวกาศไปกับ 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการตู์นที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY 
ส าหรบัท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว เพ่ิมผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการ

เดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]  * เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและ
อาหารค ่า * 

 

 
ท่ีพัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NEW OTANI TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ – ช้อปป้ิงถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวแม่น ้าสุมิดะ

โตเกียวสกายทร ี– เมืองซาวาระ – อิออน มอลล ์– นาริตะ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji market) เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซือ้ขายสินคา้

ทะเลกว่า 2,000 ตนัต่อวัน ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนภายนอกซึ่งมีรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตัง้เรียง

รายเป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่รา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูลปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง 

มีสินคา้จ านวนมากอาทิ ปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผักผลไม ้ท าใหต้ลาดแห่งนีคึ้กคกั อาหารที่ไม่ควรพลาดชิมคือ

ซาชิมิกับซูชิ เพราะวัตถุดิบสด ราคาถูกกว่าขา้งนอกตลาด จนกลายมาเป็นแหล่งรวมรา้นอาหารยอดฮิต คนโตเกียวนิยมมา

ฝากทอ้งที่นี่ สามารถซือ้ของฝากที่เป็นทะเลแหง้ต่างๆไดท้ี่นี่อีกอีกดว้ย 
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 น าท่านเดินทางเข้าสู่ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วดัที่ว่ากันว่า เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซึ่งเคย

เป็นวดัที่เหล่าโชกุนและซามไูรให้ความเล่ือมใสศรทัธาเป็นอย่างมากในอดีต  น าท่านนมสัการ องคเ์จ้าแม่กวนอิมทองค า ที่

ประดิษฐานในวิหารหลงัใหญ่ (อยู่หลงัฉากม่านกั้น)  และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคม

ไฟสีแดงที่ไดช้ื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” มีความสูงใหญ่ถึง 4.5 เมตร  อีกทั้งยังมี “ถนนนากามิเสะ”ถนนรา้นคา้

แหล่งรวมสินคา้ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่ น หรือ ขนมอาเก

มนัจู ขนมขึน้ชื่อของวดัอาซากุสะ 

 

 
  

เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 

(Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ 

ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสงู 553 เมตร 

 

 
 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 เมืองซาวาระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ ซึ่งเคยเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง
ขา้วในช่วงสมยัเอโดะ(1603-1867) เนื่องจากเมืองแห่งนีต้ัง้อยู่ตรงกลางระหว่างคลอง มีช่ือเรียกว่า “เอโดะนอ้ย Little Edo” 
ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม รา้นคา้ต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ  ให้ท่านไดเ้ดินเล่นภายใน 
เมืองซาวาระ ที่มีทัง้รา้นคา้เล็กๆ มากมายใหท้่านไดเ้ก็บภาพสวยๆ ไวเ้ป็นความประทบัใจ และมี สะพานเชื่อมคลองหลาย
แห่ง  หนึ่งในสะพานที่น่าสนใจที่สุดคือ Ja Ja Bridge ซึ่งจะมีน า้ไหลออกมาจากสะพานทั้งสองดา้นคลา้ยน า้ตก ใกล้ๆ กับ
สะพานจาจา เป็นที่ตั้งของพิพิธภณัฑอ์ิโนะทาดาทากะ (Ino Tadataka Museum) และบา้นพักอาศยัเดิมของเขา อิโนะทา
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ดาทากะ คือผูท้ี่บุกเบิกประเทศญ่ีปุ่ น สรา้งแผนที่ที่แม่นย าในสมัยโชกุนโทกุงาวะ ภายในพิพิธภัณฑ์จึงจัดแสดงผลงาน และ
เทคนิคต่างๆที่ใชใ้นการท างานของเขา พรอ้มค าอธิบายภาษาองักฤษ  
** ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และ ค่าเรือล่องล าคลองโอโนะคาวะ  ไม่ได้รวมในรายการ แต่อย่างใด **  
 

 
 

 น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออนมอลล์ (AEON Shopping Mall) ชอ้ปปิ้งเซ็นเตอรข์นาดใหญ่ในเมืองนาริตะ เพียบพรอ้มไป

ดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น ไม่ว่าจะเป็น Muji , Sanrio Store , รา้น100เยน (100 Yen Shop) ,รา้นขายยาและเคร่ืองส าอางค ์

Matsumoto Kiyoshi , เกมส์เซ็นเตอร ์, รา้นหนังสือ , รา้นรองเท้า ฯลฯ  และยังมี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ในส่วนของ 

Jusco ที่รวมของสด ของแหง้ อีกมากมายใหท้่านไดซ้ือ้ติดมือก่อนขึน้เคร่ืองกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ท่ีพัก  น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก  ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

  

วันท่ี 6 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  (XJ601 09.55 – 15.15) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือ SET BOX 

07.30 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

08.00 น. ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

09.55 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เอ๊กซ ์เที่ยวบินที่ XJ601  

15.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

TOKYO WINTER LIGHT UP 6วัน 4คืน โดยสายการบิน แอร ์เอเชีย เอ๊กซ ์

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

10 – 15 ม.ค.66 37,900.- 37,900.- 34,900.- 10,900.- 22,900.- 
17 – 22 ม.ค.66 37,900.- 37,900.- 34,900.- 10,900.- 22,900.- 

31 ม.ค. – 05 ก.พ.66 37,900.- 37,900.- 34,900.- 10,900.- 22,900.- 
14 – 19 ก.พ.66 38,900.- 38,900.- 35,900.- 10,900.- 23,900.- 
07 – 12 มี.ค.66 39,900.- 39,900.- 36,900.- 10,900.- 24,900.- 
14 – 19 มี.ค.66 40,900.- 40,900.- 37,900.- 10,900.- 25,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 8,000 บาท  
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไมม่ีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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เง่ือนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมกันท้ังคณะ     ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี     ค่าจา้งมคัคุเทศกบ์ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน   

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดท่ีน่ัง ต้องด าเนินการท่ีเคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกันเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บเพ่ิมเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเคร่ืองบิน จะเป็นไปตามท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้ง ออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหนา้ทุกครัง้  เพื่อตรวจสอบว่า

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้ และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2 ค่าท่ีพัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพักคู่ ( 
Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชั้นเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพัก
แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร ์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึน้เคร่ืองได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
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มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 
- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ 

ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ่้ายที่สัมภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทุกกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบติัเหตุ 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์  
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกับทางบริษัทได ้ 
เบีย้ประกันเร่ิมตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เฉพาะค่าบริการ 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั  **ถ้ากรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ สถานทูต
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางท่ีสนามบินต้นทาง  
ส าหรบัส่วนที่เพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กับความพึงพอใจในบริการ 
5  .ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง
ญ่ีปุ่น 
 
 
เง่ือนไขการจอง การช าระเงิน และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทุกการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธิ์ส ารองที่นั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมติั ไม่มีเง่ือนไขใดๆ และขออนุญาตใหสิ้ทธิ์การจองแก่ลกูคา้ท่านอื่นที่อยู่ล าดบัถัดไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมท้ังส่งรายช่ือส ารองท่ี
น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด วนัที่ใด ไปกับใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเคร่ืองบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
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**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวันเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วันจันทร์  
ถึงศุกร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวันเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศึกษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้ริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใชบ้ริการของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมัดจ าบางส่วนแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบริการและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบุไวท้ั้งหมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง  นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย(ผูม้ีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบริษัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจ าหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเท่ียว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ือง ค่าบริการแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ือง ค่าบริการแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดดา้นบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ไดจ้่ายจริงเพื่อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่นั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางท่ีบริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามท่ีลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถ่ี
ถ้วนก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส าคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีข้ันต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอื่น
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรา ยินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. อตัราค่าบริการนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรบั
ราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง ค่าประกันภยัสายการ
บิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนักท่องเที่ยวเป็นส าคัญ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจของ
บริษัทก ากับเท่านัน้ 

 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง ( ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ัดเตรียมให้กับลูกคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 



 

   
   
   

                                                                                                                                                                                         หนา้ 19 จาก 19 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหนา้ที่โหลดใตท้้องเคร่ื องบิน
เท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใตท้้อง
เคร่ืองบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 

 

 


