
 

 

รหัสทัวร B2 ฺB2000434 

ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นิกโก คินุกาวะ สงกรานต สําราญใจ 5 วัน 3 คืน (TG) 

ศาลเจาโทโชกุ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - วัดอาซากุสะ - พระใหญ อุชคิุ ไดบุทสึ - ซากุระริมแมนํ้าสุมิ
ดะ - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ชอปปم�งชินจูก ุ- คินกุาวะ ออนเซ็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(TG640 22.10 - 06.20+1) 

19.00 
น. 

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาท่ีใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ 

22.10 
น. 

ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  
TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - นิกโก - ศาลเจาโทโชก ุ- นํ้าตกเคงอน - ทะเลสาบชู
เซ็นจิ - คินุกาวะ ออนเซ็น  

06.20 
น. 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 
ชม.) 

 ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปุ�น
หากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

 นิกโก (Nikko) เมืองมรดกโลกที่เต็มไปดวยเอกลักษณของญี่ปุ�น มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 1,200 ป เปนที่ตั้งของสุสานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ 
กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โดดเดนทั้งดานทิวทัศน สถาปตยกรรม 

 ศาลเจาโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจาที่สรางเพื่อเปนสถานที่ฝงศพโชกุนโทกุ
งาวา ที่เกาแกนับ 4 ศตวรรษ ตั้งแตสมัยโชกุนโตกุกาวา อิเยยะสึ อาคารแตละหลังจะ

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1.  กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนารติะ) (TG640 22.10-06.20+1) 
วันที่ 2.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – นิกโก – ศาลเจาโทโชกุ – นํ้าตกเคงอน - ทะเลสาบชูเซ็นจ ิ- คินุกา
วะ ออนเซ็น 
วันที่ 3.  อิบาระกิ - พระใหญ อุชคิุ ไดบุทสึ - Ami Premium Outlets  โอไดบะ – หางไดเวอรซิตี้ – 
อควาซิตี ้– โตเกียว 
วันที่ 4.  วดัอาซากุสะ – ชมซากรุะรมิแมนํ้าสุมิดะ – โตเกียวสกายทรี - ชอปปم�งชนิจูกุ – โตเกียว 
วันที่ 5.  ชมซากรุะสวนอุเอโนะ – ศาลเจาเนซ ุ- อิออน มอลล  -  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – กรุงเทพ 
(สนามบินสุวรรณภมู)ิ (TG677-17.30-22.30) 



 

 

สรางจากไมลงลายสีทอง มีสถาปตยกรรมไมแกะสลักที่วิจิตรตระการตาทั้งสวยงามใน
แงของศิลปะและที่ แฝงแงมุ มทางปรัชญ า ทางเข าจะเป นซุ มประตู โย เมมง 
(Yomeimon) เปนซุมประตูที่สวยงาม มีขนาดใหญ ดานในเปนอาคารไม มีรูปลิง
แกะสลัก 3 ตัว อยูในทา ปดหู ปดปาก ปดตา หมายถึง การไมดู ไมฟง ไมพูดในสิ่ง
ไมดี และบริเวณซุมประตูกอนขึ้นบันไดไปสุสานฯ มีรูปแกะสลักไมที่มีชื่อเสียง เปนรูป
แมวหลับ เปนผลงานของ Hidari Jingoro ที่สําคัญศาลเจาแหงนี้ ไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากองคการยูเนสโก ใหเปนหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 นํ้าตกเคงอน (Kegon Falls) นํ้าตกที่ใหญและยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ�น แถมยังติด

อันดับ 1 ใน 3 ของนํ้าตกที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น โดยนํ้าจากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมา
บรรจบหนาผาสูง 97 เมตรเกิดเปนนํ้าตกขนาดใหญ ซึ่งมีสีสันแตกตางกันตามแตละ
ฤดูกาล แมแตฤดูหนาวก็มีความงามนาชม “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท” ไปชั้นลางที่
ทานสามารถดื่มดํ่ากับภาพของนํ้าตกแหงนี้ไดงดงามมาก พรอมสัมผัสกับสายนํ้าที่เย็น
ชื่นฉํ่าใจ 

 ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เปนทะเลสาบตั้งอยูบริเวณปลายเขาของภูเขา
ไฟนันไต ตัวทะเลสาบแหงนี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปที่
แลว โอบลอมดวยทัศนียภาพทิวเขา อันเปนที่ซึ่งงดงามมีเอกลักษณทุกฤดูกาล 
ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางดานบอนํ้าพุรอน และความหลากกลายทางธรรมชาติ 
โดยมีนํ้าตกหลายแหงในบริเวณรอบๆ 

 คินุกาวะ ออนเซ็น เปนแหลงนํ้าพุรอนเกาแกที่ถูกคนพบเมื่อกวา 300 ปที่แลว ตั้งอยู
ริมแมนํ้าคินุ ใน จ.โทชิกิ อยูใกลกับเมืองนิกโก โดยเต็มไปดวยออนเซ็นเทาและออ
นเซ็นกลางแจงที่สามารถเพลิดเพลินกับทั้งวิวแมนํ้าคินุกาวะและหุบเขาลึกไดมากมาย 
หนึ่งในไฮไลทเด็ดของคินุกาวะออนเซ็นอยูที่ทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขาลึกที่ผันแปร



 

 

ไปตามฤดูกาลทั้ง ไมวาจะเปนซากุระในฤดูใบไมผลิ, ป�าไมอันเขียวขจีในฤดูรอน และ
ใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชนํ้าจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 3 
คินุกาวะออนเซ็น - อิบาระกิ - พระใหญ  อุชิคุ  ไดบุทสึ  - Ami Premium 
Outlets - โอไดบะ - หางไดเวอรซิต้ี - อควาซิตี้ - โตเกียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู อิบาระกิ นําทานชม พระใหญอุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เปน

พระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูกบันทึกไวโดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุค 
(Guinness Book of world records) เมื่อป ค.ศ. 1995 มีความสูง 120 เมตร 
ยืนอยูบนกลีบดอกบัวบาน นํ้าหนักถึง 4,000 ตัน โดยขางใน เปนหองจัดแสดงถึงความ
โลภโกรธหลง คําสั่งสอนของพระพุทธเจา และยังมีหองเก็บพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา หองจําลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองคําองคเล็กๆประดิษฐานอยู
ถึง 3,400 องค และเปนที่เก็บพระไตรปฏกภาษาบาลีอีกดวย ที่สําคัญตรงหนาอก
พระพุทธรูป เปนจุดที่สามารถมองเห็นวิวไดอยางสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขา
ไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ไดอีกดวย (ราคาไมรวมคาเขาพระพุทธรูปดานใน)  
นอกจากจะไดไหวพระแลว ชวงปลายมีนาตนเมษา ที่นี่ก็สามารถชมซากุระได
อยางจุใจอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
 ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม  Ami Premium Outlets เปนหนึ่งในสาขาแบรนดเอาท

เล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปุ�น ใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจกับสินคาหลากหลาย
แบรนดดั ง ทั้ งในประเทศ และ ตางประเทศ เชน MORGAN, ELLE, BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 โอไดบะ (Odaiba) เปนเกาะรวมศูนยกลางความบนัเทิง ยานเมืองใหมที่เกิดจากการ



 

 

ถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ ตั้งแตป ค.ศ. 1850 เกาะนี้เปนที่แสดงใหเห็นถึง วิสัยทัศน และ
ศักยภาพของชาวญี่ปุ�น ที่สามารถสราง สิ่งที่เปนไปไมไดใหเปนไปไดขึ้นมา 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดทีห่างไดเวอรซิต้ี  ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดัม้ตัวใหม RX-0 
Unicorn  ขนาดเทาของจริง ซึ่งมขีนาดใหญมาก ในบริเวณหาง ก็จะมีรานคาสําหรับ
คอกันดัม้ อยางกันดั้มคาเฟ� และใหมลาสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผานมากับ
หางสรรพสินคาแหงอนาคตของโดราเอมอน หรือ Doraemon Future 
Department ขึ้นชื่อวาเปน รานคาของโดราเอมอนแหงแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบดวยโซนรานคาท่ีจําหนายสินคาลิขสิทธ์ิทั้งหมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ 
รวมถึงมีสินคาหายากที่มีวางจําหนายเฉพาะที่นี่เทานั้น เรียกไดวามสีินคาใหแฟนๆ ได
เลือกซื้อกันอยางจุใจเลยทีเดียว  วากันวา นีค่อืสถานที่ที่เหลาสาวก “โดราเอมอน” 
ควรมาเยือนสักครั้งในชวีิต เพราะจะไดสัมผัสกับประสบการณสุดพิเศษ ราวกับยก
ออกมาจากการตูน ไมวาจะเปนโซน “Secret Gadgets Lab” ที่จําลองบรรยากาศ
ภายในใหผูมาเยือนรูสึกราวกบัวากําลังไดสัมผัสกับของวิเศษที่ออกมาจากกระเป�าของ
โดราเอมอนอยางที่ปรากฏอยูในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแฟนๆ 
ของโดราเอมอนได สรางของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเปนของตวัเองอีกดวย 
และหางสรรพสินคาอควาซิตี ้ หางดังของยานนี้ที่ไมควรพลาด เพราะท้ังรานคาไมวา
จะเปนเสื้อผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มถีึง 13 โรงดวยกัน 
จุดเดนของที่นี่อยูที่ชัน้ 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนดิตางๆจากทั่ว
ประเทศญี่ปุ�นมาไวที่นี่ สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถมองเห็นสะพาน
สายรุงไดอยางชัดเจน 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 4 
วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแมนํ้าสุมิดะ - โตเกียวสกายทร ี- ชอปปم�งชินจกู ุ-
โตเกียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา

แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของ
วัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและ
ตบทายดวยรานขายขนมที่คนญี่ปุ�นชื่นชอบ 

 เดินสูริมแมนํ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่
เปดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิติความ
สูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ใน
นครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความสูง 553 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสู ยานชอปปم�งชินจกู ุเพลิดเพลินกับการชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย และ 

เครื่องใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิ งดวย กระเป� า รองเทา เสื้อผา แบรนด เนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน 



 

 

เครื่องสําอางคยี่หอดังของญี่ปุ�นไมวาจะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 
และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 
ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ศาลเจาเนซุ - อิออน มอลล - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
- กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 / 17.30-22.30) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด 

ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ที่
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับความ
นิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทั้งสองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดึงดูดผูคนจํานวนมากมา
เยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) 

 
 ศาลเจาเนซุ (Nezu Shrine) เปนศาลเจาชินโตเกาแกและเปน 1 ใน 10 ศาลเจาที่

สําคัญของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิ่งกอสรางสวนใหญภายในศาลเจาสรางขึ้นในป ค.ศ. 



 

 

1706 และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญแหงชาติ ขางในวัดจะ
มีซุมประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) 
ในเกียวโต วากันวาถาเราไดเดินลอดผานเสาโทริอินี้จากทางเหนือไปทางใต ก็จะทําให
สิ่งชั่วรายถูกขับไลออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปทานจะไดเจอกับศาลเจาเล็กๆ ที่คน
นิยมมาขอพรดานความรัก เนื่องจากศาลเจาแหงนี้มีชื่อเสียงในการอธิษฐานเพื่อให
สมหวังในความรัก 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย 

 นําทานชอปปم�ง อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศ
ญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรมารเก็ตขนาด
ใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบครันเต็มที ่

14.00 
น. 

ออกเดินทางสูสนามบินนาริตะ (ใชเวลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ทําการเชค็อิน และโหลด
สัมภาระ 

17.30 
น. 

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 

22.30 
น. 

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 



 

 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

ราคาวรขางตนยังไมรวมคม ั

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/
ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

ราคาแนะนําเพียง :  TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต สําราญใจ 5วัน 3คืน 
โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต) 

54,900 54,900 52,900 8,900 28,900 

วันที่ 14-18 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต) 

54,900 54,900 52,900 8,900 28,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน

ดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ค

วากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศ
ญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับ
การพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของ
ทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 



 

 

4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไม
วากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปน
แบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสม
ตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 
ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํ้าหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 
20 กิโลเทานั้น  

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  



 

 

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซา
ตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา
ซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 

การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาท
ของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ 



 

 

ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา 
ประเทศญี่ปุ�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบนิและเอกสาร
เรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขา
เมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอื่นๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


