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ศาลเจา้โทโชก ุ| ทะเลสาบชเูซ็นจิ | วดัอาซากสุะ | พระใหญ่ อชุิค ุไดบทุส ึ
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TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต ์ส าราญใจ 5วนั 3คนื 
เดินทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง  54,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 22.10-06.20+1) 
วนัที่ 2.  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – นิกโก ้– ศาลเจ้าโทโชกุ – น า้ตกเคง่อน - ทะเลสาบชูเซ็นจิ - คินุกาวะ ออนเซ็น 

วนัที่ 3.  อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ - Ami Premium Outlets  โอไดบะ – หา้งไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซิตี ้– โตเกียว 

วนัที่ 4.  วดัอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่น า้สุมิดะ – โตเกียวสกายทรี - ชอ้ปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว 

วนัที่ 5.  ชมซากุระสวนอุเอโนะ – ศาลเจ้าเนซ ุ- อิออน มอลล ์ -  โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพ (สนามบินสวุรรณภูมิ)  

(TG677-17.30-22.30) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)  
(TG640 22.10 - 06.20+1) 

19.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - น ้าตกเคง่อน - ทะเลสาบชู
เซ็นจิ - คินุกาวะ ออนเซ็น  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นิกโก้ (Nikko) เมืองมรดกโลกที่เต็มไปดว้ยเอกลักษณข์องญ่ีปุ่ น มีความส าคญัทางประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 1,200 ปี เป็น

ที่ตัง้ของสสุานของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ กับโทะกุงะวะ อิเอะมิสึ โดดเด่นทัง้ดา้นทิวทศัน ์สถาปัตยกรรม 
 ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) ศาลเจา้ที่สรา้งเพื่อเป็นสถานที่ฝังศพโชกุนโทกุงาว่า ที่เก่าแก่นบั 4 ศตวรรษ ตัง้แต่สมัยโช

กุนโตกุกาว่า อิเยยะสึ อาคารแต่ละหลงัจะสรา้งจากไม้ลงลายสีทอง มีสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลักที่วิจิตรตระการตาทัง้สวยงาม
ในแง่ของศิลปะและที่แฝงแง่มุมทางปรัชญา ทางเข้าจะเป็นซุม้ประตูโยเมมง (Yomeimon) เป็นซุม้ประตูที่สวยงาม มีขนาด
ใหญ่ ดา้นในเป็นอาคารไม ้มีรูปลิงแกะสลัก 3 ตัว อยู่ในท่า ปิดหู ปิดปาก ปิดตา หมายถึง การไม่ดู ไม่ฟัง ไม่พูดในส่ิงไม่ดี 
และบริเวณซุม้ประตูก่อนขึน้บันไดไปสุสานฯ มีรูปแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียง เป็นรูปแมวหลับ เป็นผลงานของ Hidari Jingoro ที่
ส าคญัศาลเจา้แห่งนีไ้ดร้บัการขึน้ทะเบียนจากองคก์ารยูเนสโก ใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวฒันธรรม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น ้าตกเคง่อน (Kegon Falls) น า้ตกที่ใหญ่และยาวที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น แถมยงัติดอันดับ 1 ใน 3 ของน า้ตกที่สวยที่สุดใน
ญ่ีปุ่ น โดยน า้จากทะเลสาบซูเซนจิ จะไหลมาบรรจบหนา้ผาสูง 97 เมตรเกิดเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ ซึ่งมีสีสนัแตกต่างกันตามแต่
ละฤดูกาล แมแ้ต่ฤดูหนาวก็มีความงามน่าชม “จุดชมวิว” โดยการ “ลงลิฟท”์ ไปชัน้ล่างที่ท่านสามารถด่ืมด ่ากับภาพของน า้ตก
แห่งนีไ้ดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผสักับสายน า้ที่เย็นชื่นฉ ่าใจ 
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 ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Lake Chuzenji) เป็นทะเลสาบตั้งอยู่บริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนนัไต ตวัทะเลสาบแห่งนีเ้กิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แลว้ โอบลอ้มดว้ยทัศนียภาพทิวเขา อันเป็นที่ซึ่งงดงามมีเอกลักษณ์ทุกฤดูกาล 
ทะเลสาบชูเซนจิมีชื่อเสียงทางดา้นบ่อน า้พุรอ้น และความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน า้ตกหลายแห่งในบริเวณรอบๆ 

 คินุกาวะ ออนเซ็น เป็นแหล่งน า้พุรอ้นเก่าแก่ที่ถูกคน้พบเมื่อกว่า 300 ปีที่แลว้ ตัง้อยู่ริมแม่น า้คินุ ใน จ.โทชิกิ อยู่ใกลกั้บเมือง
นิกโก้ โดยเต็มไปด้วยออนเซ็นเท้าและออนเซ็นกลางแจ้งที่สามารถเพลิดเพลินกับทั้งวิวแม่น ้าคินุกาวะและหุบเขาลึกได้
มากมาย หนึ่งในไฮไลทเ์ด็ดของคินุกาวะออนเซ็นอยู่ที่ทศันียภาพอนังดงามของหุบเขาลึกที่ผนัแปรไปตามฤดูกาลทั้ง ไม่ว่าจะ
เป็นซากุระในฤดูใบไมผ้ลิ, ป่าไมอ้นัเขียวขจีในฤดูรอ้น และใบไมเ้ปล่ียนสีในฤดูใบไมร่้วง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
คินุกาวะออนเซ็น - อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ - Ami Premium Outlets - 
โอไดบะ - ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ -  อควาซิตี ้- โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ อิบาระกิ น าท่านชม พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ถูกบันทึกไว้

โดยหนงัสือบนัทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 มีความสงู 120 เมตร ยืนอยู่บน
กลีบดอกบวับาน น า้หนกัถึง 4,000 ตนั โดยขา้งใน เป็นหอ้งจดัแสดงถึงความโลภโกรธหลง ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ และยัง
มีห้องเก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ห้องจ าลองดินแดนสุขาวดีมีพระพุทธรุปทองค าองคเ์ล็กๆประดิษฐานอยู่ถึง 
3,400 องค ์และเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกภาษาบาลีอีกดว้ย ที่ส าคัญตรงหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวได้
อย่างสวยงาม และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิและโตเกียวสกายทรี ไดอ้ีกดว้ย (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปดา้นใน)   
นอกจากจะได้ไหว้พระแล้ว ช่วงปลายมีนาต้นเมษา ท่ีน่ีก็สามารถชมซากุระได้อย่างจุใจอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) 

 
 ช้อปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นม  Ami Premium Outlets เป็นหนึ่งในสาขาแบรนดเ์อาทเ์ล็ทที่กระจายครอบคลุมประเทศญ่ีปุ่ น ให้

ท่านไดช้้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนดด์ัง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, 
PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDASฯลฯ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศูนยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นที่แสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทัศน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง ส่ิงที่เป็นไปไม่ไดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มา 
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ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งสินคา้หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และให้
ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 Unicorn  ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรบัคอ
กันดัม้ อย่างกันดัม้คาเฟ่ และใหม่ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอ
มอน หรือ Doraemon Future Department ขึน้ชื่อว่าเป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึง
ประกอบดว้ยโซนรา้นคา้ที่จ าหน่ายสินคา้ลิขสิทธิ์ทัง้หมดของโดราเอมอนและเพื่อนๆ รวมถึงมีสินคา้หายากที่มีวางจ าหน่าย
เฉพาะที่นี่เท่านัน้ เรียกไดว้่ามีสินคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลือกซือ้กันอย่างจุใจเลยทีเดียว  ว่ากันว่า นี่คือสถานที่ที่เหล่าสาวก “โดราเอ
ม่อน” ควรมาเยือนสักครัง้ในชีวิต เพราะจะไดส้มัผัสกับประสบการณ์สดุพิเศษ ราวกับยกออกมาจากการตู์น ไม่ว่าจะเป็นโซน 
“Secret Gadgets Lab” ที่จ าลองบรรยากาศภายในใหผู้้มาเยือนรูสึ้กราวกับว่าก าลงัไดส้ัมผัสกับของวิเศษที่ออกมาจาก
กระเป๋าของโดราเอม่อนอย่างที่ปรากฏอยู่ในเร่ือง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอม่อนได ้สรา้งของวิเศษ 
ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นของตวัเองอีกดว้ย 
และห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้าต่างๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกัน จุดเด่นของท่ีน่ีอยู่ท่ีช้ัน 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิด
ต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชัดเจน 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่น ้าสุมิดะ – โตเกียวสกายทรี  - ช้อปป้ิงชินจูกุ  -
โตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยังจะไดเ้ก็บภาพ

ประทบัใจกับโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเขา้วัด และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองราง
ของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอ้ปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวดั มีรา้นขายของที่ระลึกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเล่นโบราณและตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่ นชื่นชอบ 
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 เดินสู่ริมแม่น ้าสุมิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระให้ท่านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่สูงที่สุดใน โลก 

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

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอ้ปปิ้งสินคา้แบรนดเ์นมมากมาย และ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผู้หญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวัยรุ่น 
เคร่ืองส าอางคย่ี์หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 5 
ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ศาลเจ้าเนซุ - อิออน มอลล ์- โตเกียว (สนามบินนาริ
ตะ) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 / 17.30-22.30) 

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

มากมาย ใหบ้รรยากาศร่มร่ืนจึงเป็นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพกัผ่อนกัน และในฤดูใบไมผ้ลิของทุกๆปีสวนอุเอโนะจะได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มี
จ านวนมากกว่า 1,000 ตน้ ท าใหดึ้งดูดผูค้นจ านวนมากมาเย่ียมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮานามิ  
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับสภาพ
อากาศ) 

 
 ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine) เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่และเป็น 1 ใน 10 ศาลเจา้ที่ส าคัญของกรุงโตเกียว (Tokyo) ส่ิงก่อสรา้ง

ส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 และไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ส าคัญแห่งชาติ ขา้งใน
วดัจะมีซุม้ประตูสีเสาโทริสีแดงเรียงรายสวยงาม เหมือนกับที่ฟุชิมิ อินาริ (Fushimi Inari) ในเกียวโต ว่ากันว่าถา้เราไดเ้ดินลอด
ผ่านเสาโทริอินีจ้ากทางเหนือไปทางใต ้ ก็จะท าใหส่ิ้งชั่วรา้ยถูกขบัไล่ออกไป เดินตามเสาโทริอิสีแดงไปท่านจะไดเ้จอกับศาลเจ้า
เล็กๆ ที่คนนิยมมาขอพรดา้นความรกั เนื่องจากศาลเจา้แห่งนีม้ีช่ือเสียงในการอธิษฐานเพื่อให้สมหวงัในความรกั 

 
 น าท่านชอ้ปปิ้ง อิออน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 

รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาด
ใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนที่บา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 

http://www.goholidaycenter.com/


 

ทัวร์ญี่ปุ่ น TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต์ ส าราญใจ 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

 
14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ (ใชเ้วลาราวๆ 1 ชั่วโมง) ท าการเช็คอิน และโหลดสมัภาระ 
17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG677 

(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
ราคาวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่มั 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

ราคาแนะน าเพียง :  TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต ์ส าราญใจ 5วัน 3คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันท่ี 11-15 เม.ย. 63 54,900 54,900 52,900 8,900 28,900 
วันท่ี 14-18 เม.ย. 63 54,900 54,900 52,900 8,900 28,900 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
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4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
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ทัวร์ญี่ปุ่ น TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต์ ส าราญใจ 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
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ทัวร์ญี่ปุ่ น TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต์ ส าราญใจ 5 วนั 3 คืน (TG) 
 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 
และอ่ืนๆ) 

 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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