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TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต ์ส าราญใจ 5วัน 3คนื 

เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพยีง  53,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบินนารติะ) (TG640 22.10-06.20+1) 
วนัท่ี 2.  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – นิกโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– น า้ตกเคง่อน - ทะเลสาบชเูซ็นจิ - คนิกุาวะ ออนเซ็น 

วนัท่ี 3.  อิบาระกิ - พระใหญ่ อชิุค ุไดบทุส ึ- Ami Premium Outlets  โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้– โตเกียว 

วนัท่ี 4.  วดัอาซากสุะ – ชมซากรุะรมิแมน่ า้สมุดิะ – โตเกียวสกายทร ี- ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ– โตเกียว 

วนัท่ี 5.  ชมซากรุะสวนอเุอโนะ – ศาลเจา้เนซุ - อิออน มอลล ์ -  โตเกียว (สนามบินนารติะ) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภมูิ)  

(TG677-17.30-22.30) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) - โตเกียว (สนามบนินาริตะ)  
(TG640 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น ้าตกเคง่อน - ทะเลสาบชู
เซ็นจ ิ- คนุิกาวะ ออนเซ็น  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นิกโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลกที่เต็มไปดว้ยเอกลกัษณข์องญ่ีปุ่ น มีความส าคญัทางประวตัิศาสตรย์าวนานกวา่ 1,200 ปี เป็น

ที่ตัง้ของสสุานของโชกนุโทะกงุะวะ อิเอะยะซุ กบัโทะกงุะวะ อิเอะมิส ึโดดเดน่ทัง้ดา้นทิวทศัน ์สถาปัตยกรรม 
 ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจา้ที่สรา้งเพื่อเป็นสถานท่ีฝังศพโชกุนโทกงุาวา่ ที่เก่าแก่นบั 4 ศตวรรษ ตัง้แตส่มยัโช

กนุโตกกุาวา่ อิเยยะส ึอาคารแตล่ะหลงัจะสรา้งจากไมล้งลายสทีอง มีสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัที่วิจิตรตระการตาทัง้สวยงาม
ในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรชัญา ทางเขา้จะเป็นซุม้ประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุม้ประตทูี่สวยงาม มีขนาด
ใหญ่ ดา้นในเป็นอาคารไม ้มีรูปลิงแกะสลัก 3 ตัว อยูใ่นท่า ปิดหู ปิดปาก ปิดตา หมายถึง การไมด่ ูไมฟั่ง ไมพ่ดูในสิง่ไมด่ี 
และบริเวณซุม้ประตกู่อนขึน้บนัไดไปสสุานฯ มีรูปแกะสลกัไมท้ี่มีช่ือเสียง เป็นรูปแมวหลบั เป็นผลงานของ Hidari Jingoro ที่
ส  าคญัศาลเจา้แหง่นีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยเูนสโก ใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางวฒันธรรม 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น ้าตกเคง่อน (Kegon Falls) น า้ตกที่ใหญ่และยาวที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น แถมยงัติดอนัดบั 1 ใน 3 ของน า้ตกที่สวยที่สดุใน
ญ่ีปุ่ น โดยน า้จากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหนา้ผาสงู 97 เมตรเกิดเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ ซึง่มีสสีนัแตกตา่งกนัตามแต่
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ละฤดกูาล แมแ้ตฤ่ดหูนาวก็มีความงามนา่ชม “จดุชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท”์ ไปชัน้ลา่งที่ทา่นสามารถดื่มด ่ากบัภาพของน า้ตก
แหง่นีไ้ดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผสักบัสายน า้ที่เย็นช่ืนฉ ่าใจ 

 ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบตัง้อยู่บริเวณปลายเขาของภเูขาไฟนนัไต ตวัทะเลสาบแห่งนีเ้กิดจากการ
ระเบิดของภเูขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แลว้ โอบลอ้มดว้ยทศันียภาพทิวเขา อนัเป็นที่ซึ่งงดงามมีเอกลกัษณท์ุกฤดกูาล 
ทะเลสาบชเูซนจิมีช่ือเสยีงทางดา้นบอ่น า้พรุอ้น และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน า้ตกหลายแหง่ในบรเิวณรอบๆ 

 คินุกาวะ ออนเซ็น เป็นแหลง่น า้พรุอ้นเก่าแก่ที่ถกูคน้พบเมื่อกวา่ 300 ปีที่แลว้ ตัง้อยูร่มิแมน่ า้คิน ุใน จ.โทชิกิ อยูใ่กลก้บัเมือง
นิกโก้ โดยเต็มไปดว้ยออนเซ็นเทา้และออนเซ็นกลางแจ้งที่สามารถเพลิดเพลินกับทัง้วิวแม่น า้คินุกาวะและหุบเขาลึกได้
มากมาย หนึ่งในไฮไลทเ์ด็ดของคินกุาวะออนเซ็นอยูท่ี่ทศันียภาพอนังดงามของหบุเขาลกึที่ผนัแปรไปตามฤดกูาลทัง้ ไม่ว่าจะ
เป็นซากรุะในฤดใูบไมผ้ลิ, ป่าไมอ้นัเขียวขจีในฤดรูอ้น และใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้ว่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 
คินุกาวะออนเซ็น - อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ - Ami Premium Outlets - 
โอไดบะ - ห้างไดเวอรซ์ิตี ้- อควาซิตี ้- โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ อิบาระกิ น าท่านชม พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพทุธรูปที่สงูที่สดุในโลก ถูกบนัทึกไว้

โดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสงู 120 เมตร ยืนอยู่บน
กลบีดอกบวับาน น า้หนกัถึง 4,000 ตนั โดยขา้งใน เป็นหอ้งจดัแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพทุธเจา้ และยงั
มีหอ้งเก็บพระบรมสารีริกธาตขุองพระพุทธเจา้ หอ้งจ าลองดินแดนสขุาวดีมีพระพทุธรุปทองค าองคเ์ล็กๆประดิษฐานอยู่ถึง 
3,400 องค ์และเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดว้ย ที่ส  าคญัตรงหนา้อกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวได้
อย่างสวยงาม และยงัสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ได้อีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเขา้พระพุทธรูปดา้นใน)  
นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ที่น่ีก็สามารถชมซากุระได้อย่างจุใจอีกด้วย (ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) 

 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  Ami Premium Outlets เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทที่กระจายครอบคลมุประเทศญ่ีปุ่ น ให้

ท่านไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจกับสินคา้หลากหลายแบรนดด์งั ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทงิ ยา่นเมอืงใหมท่ีเ่กิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถงึ วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 
ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนดิที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้
ทา่นถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  ขนาดเทา่ของจรงิ ซึง่มีขนาดใหญ่มาก ในบรเิวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอ
กนัดัม้ อยา่งกนัดัม้คาเฟ่ และใหมล่า่สดุ เมื่อวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมากบัห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
มอน หรอื Doraemon Future Department ขึน้ช่ือวา่เป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแหง่แรกของโลก ภายในจงึ
ประกอบดว้ยโซนรา้นคา้ท่ีจ าหนา่ยสนิคา้ลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสนิคา้หายากท่ีมวีางจ าหนา่ย
เฉพาะที่นี่เทา่นัน้ เรยีกไดว้า่มีสนิคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลอืกซือ้กนัอยา่งจใุจเลยทีเดียว  วา่กนัวา่ น่ีคือสถานท่ีที่เหลา่สาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสกัครัง้ในชีวติ เพราะจะไดส้มัผสักบัประสบการณส์ดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์นู ไมว่า่จะเป็นโซน 
“Secret Gadgets Lab” ที่จ าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัวา่ก าลงัไดส้มัผสักบัของวิเศษที่ออกมาจาก
กระเป๋าของโดราเอมอ่นอยา่งที่ปรากฏอยูใ่นเรือ่ง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอมอ่นได ้สรา้งของวิเศษ 
ที่จะมีเพยีงหนึง่เดยีวเป็นของตวัเองอีกดว้ย 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของยา่นนีท้ี่ไมค่วรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถงึ 13 โรงดว้ยกนั จุดเดน่ของทีน่ี่อยูท่ี่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ รวบรวมราเมง็ชนิด
ตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสนิคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 
วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น ้าสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - ช้อปป้ิงชนิจูกุ -
โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า ท่านยงัจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งราง
ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสยีงของวดั มีรา้นขายของที่ระลกึมากมาย
ไมว่า่จะเป็นเครือ่งรางของขลงั ของเลน่โบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ 
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 เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก 

หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติ
ความสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ่งมีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มีความ
สงู 553 เมตร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู ่ยา่นช้อปป้ิงชินจูกุ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เครือ่งใชไ้ฟฟา้ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เครื่องเลน่เกมส ์หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ 
เครือ่งส  าอางคย์ี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 
ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ศาลเจ้าเนซุ - อิออน มอลล ์- โตเกียว (สนามบินนาริ
ตะ) - กรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG677 / 17.30-22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมทีัง้วดั ศาลเจา้ ทะเลสาบ และสวนสตัว ์มีตน้ไม้

มากมาย ใหบ้รรยากาศรม่รืน่จึงเป็นสถานท่ีที่ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผอ่นกนั และในฤดใูบไมผ้ลขิองทกุๆปีสวนอเุอโนะจะไดร้บั
ความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทัง้สองขา้งยาวไปตามทางเดินภายในสวน มี
จ านวนมากกวา่ 1,000 ตน้ ท าใหด้งึดดูผูค้นจ านวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากรุะ หรอืที่เรยีกกนัวา่ งานฮานามิ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถงึต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยูก่ับสภาพ
อากาศ) 

 
 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส  าคญัของกรุงโตเกียว (Tokyo) สิง่ก่อสรา้ง

สว่นใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมที่ส  าคญัแหง่ชาติ ขา้งใน
วดัจะมีซุม้ประตสูเีสาโทรสิแีดงเรยีงรายสวยงาม เหมือนกบัท่ีฟชิุมิ อินาร ิ(Fushimi Inari) ในเกียวโต วา่กนัวา่ถา้เราไดเ้ดินลอด
ผา่นเสาโทรอิินีจ้ากทางเหนือไปทางใต ้ก็จะท าใหส้ิง่ชั่วรา้ยถกูขบัไลอ่อกไป เดินตามเสาโทรอิิสแีดงไปทา่นจะไดเ้จอกบัศาลเจา้
เลก็ๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความรกั เนื่องจากศาลเจา้แหง่นีม้ีช่ือเสยีงในการอธิษฐานเพื่อใหส้มหวงัในความรกั 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวัน  ตามอัธยาศัย 

 น าทา่นชอ้ปป้ิง อิออน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสนิคา้ที่มีสาขาอยูท่ั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกวา่ 150 
รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาด
ใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 
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14.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินนาริตะ (ใชเ้วลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG677 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่มั 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

ราคาแนะน าเพยีง :  TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต ์ส าราญใจ 5วัน 3คนื 
โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที ่11-15 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

53,900 53,900 51,900 8,900 28,900 

วันที ่14-18 เม.ย. 63 
(วันสงกรานต)์ 

53,900 53,900 51,900 8,900 28,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอรข์องสายการบิน ณ วัน
เดินทาง ด้วยตัวท่านเอง เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อยา่งใด  
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- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่
สามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพกัคู่ ( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ 
อยู่ติดกัน  **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ]  แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถ
จัดหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งพกัแบบ แยก 2 หอ้ง คือ [ 1 TWN + 1 
SGL ]   แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมือง
เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 30 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็น
สทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนติเมตร (18 นิว้)   

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายที่สมัภาระน า้หนกั
เกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ   

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทาง
บรษัิทได ้ 
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เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ย
กวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลกิวีซา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์
จะพ านกัระยะสัน้ใน ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้ง
เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่มินิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่
สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้ง
ช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมอืงไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายงับริษัทฯ  
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
 ***  ส าหรับช่วงการเดินทางที่ติดวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการ
ทัวรน้ั์น *** 
      1.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่นยกเลกิ
การเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อม
ทั้งส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยันว่า ตอ้งการ
เดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจอง
ตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
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**  การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บริษัท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่
รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
**  กรุณาศึกษารายการทัวร ์และเง่ือนไขการใหบ้ริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์ูงสุดในการใช้บริการของท่าน 
เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและ
ขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 
   

เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง  นกัท่องเที่ยวหรอื

ตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบริษัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือ
ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อท าเรือ่งขอรบั
เงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศ
คณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคนื
ให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารท่ีช าระแลว้ 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงนิคืนแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงนิในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่
ไดจ่้ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้าย
ทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า 
หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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** ส ำคัญ !!  บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ
ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้ง
ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่
ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่น
การเดินทางไปในวนัอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
คา่บรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋ว
เครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็น
หลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ี อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
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จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั ไมว่า่
จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 
เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) และ
ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะ
สัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่องบินเทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไมส้ด ไข่ 
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัรา
ที่สงูมาก 

 

 


