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ก ำหนดกำรเดินทำง 

  11 – 16 เมษายน 2561  
“หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 
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วนัเสารท์ี่ 11 เมษายน 2563 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  
19:30 พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้

หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหนา้ที่ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         
22:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG682 

*** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้
เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

   
วนัอาทิตยท์ี่ 12 เมษายน 2563 (2)       สนามบินฮาเนดะ – นิกโก ้– น ้าตกเคกอน – ทะเลสาบซูเซนจิ 
    นัง่กระเชา้ลอยฟ้าอะเคชิไดระ 
06:55   ถึง สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทติยอุ์ทยั... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เมืองนิกโก”้ เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่ “น ้ าตกเคกอน” ที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของเมืองนิกโก้
ด้วยควำมสูง 97 เมตร ชมควำงำมของน ำ้ตกอย่ำงใกล้ชิดโดย “ลิฟท์” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงหน้ำหนำว น ้ำ
บำงส่วนจะกลำยเป็นน ้ำแข็งตกลงมำยังเบื้ องล่ำง เรียกกันว่ำ “บลูไอซ์” อิสระกับกำรเลือกมุมเกบ็ภำพเป็นที่
ระลึกตำมอัธยำศัย 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG682 22.45-06.55+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินฮาเนดะ – นิกโก ้– น ้าตกเคกอน – ทะเลสาบซูเซนจ ิ
นัง่กระเชา้ลอยฟ้าอะเคชิไดระ 
 SUNSHRINE KINUKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS            

- ✓ HTL 

 

วนัที่สาม 
ศาลเจา้โทโชก ุ– เก็บสตรอเบอรร่ี์ – โตเกียว – ชินจูก ุ 

✓ ✓ - 
 TOKYO HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 

วนัที่สี่ 
อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

✓ - - 
 TOKYO HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 

วนัที่หา้ วดัอาซากสุะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคิจ ิ– โอไดบะ    ✓ - - 

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  TG661 00.20-04.50    
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บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ทะเลสาบชูเซนจิ” อยู่ทำงตะวันตกของเมืองนิกโก้ โดยปกติทะเลสำบกม็ักจะอยู่ต้ังบนพื้น
รำบ แต่กับ ทะเลสำบซูเซนจิ ( Chuzen-ji) น้ันต้ังสูงกว่ำระดับน ้ำทะเลต้ัง 1,269 เมตร นับว่ำเป็นทะเลสำบ
ธรรมชำติที่ต้ังอยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นเลยทีเดียว ในยุคสมัยเมจิ ท่ำนจักรพรรดิได้ขนำนนำมทะเลสำบแห่งน้ีไว้ว่ำ 
“The Lake of Happiness” 

 
 
 

 
 
 
 

 จำกน้ันน ำท่ำนเปล่ียนอิริยบทโดยกำร “นัง่กระเชา้ลอยไฟ้” สู่จุดชมวิว “อะเคชิไดระ” ซึ่งเป็นจุดชมวิวดีที่สุด
ในนิกโก้ สำมำรถมองเห็นวิวที่ยิ่งใหญ่อลังกำร เช่น ทะเลสำบชูเซนจิ น ำ้ตกเคกอน ภูเขำนันไทซัง เป็นต้น ด้ำน
ตะวันออก สำมำรถมองเห็นโขดหินที่สลับซับซ้อนแบบต่อเน่ือง มีหน้ำผำที่สูงชันและเทือกเขำที่ซ้อนพำดกัน
อยู่ในระยะไกลๆ อิสระกับกำรเลือกมุมเกบ็ภำพเป็นที่ระลึกตำมอัธยำศัย 

 
 
 
 

 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟต์อำหำรนำนำชำติ หรือชุดอำหำรไค
  เซกิแบบพื้นเมือง  

 ที่พกั  SUNSHRINE KINUKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า  
**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ทีค่นญี่ปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 
 

วนัจันทรท์ี่ 13 เมษายน 2563 (3)        ศาลเจ้าโทโชกุ – เก็บสตรอเบอรร์ี่ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศาลเจ้าโทโชกุ” ศำลเจ้ำประจ ำตระกูลโทกุงำวะที่โด่งดังในอดีต และยังเป็น “สุสานของโช

กุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้ผลิกพลันชะตำชีวิตของชำวญี่ปุ่ น ... พร้อมสักกำระ “เทพเจ้า” ผู้คุ้มครองและ
ปกปักรักษำลูกหลำนของตระกูลและบรรดำผู้เลื่อมใส 

  
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
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บ่าย น ำท่ำนชม “สวนสตรอเบอรร์ี่” ขนำดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนำนกับกำรชิมลูกสตรอเบอร์ร่ี
สีแดงสดจำกต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรำยเป็นทิวแถว เตม็อิ่มกับกำรเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทำนกันอย่ำงเพลิดเพลิน
พร้อมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง 

 
 
 
 
 
 
 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “กรุงโตเกียว” เพื่อน ำท่ำนสู่ย่ำนช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ท่ำนจะได้พบกับห้ำงสรรพสินค้ำ 
และร้ำนขำยของนับเป็นพันๆ ร้ำน เชิญท่ำนเลือกชมสินค้ำมำกมำย อำทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ, กล้องถ่ำยรูปรุ่น
ล่ำสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นำฬิกำ, เส้ือผ้ำ, รองเท้ำแฟชั่น
ทันสมัย และเคร่ืองส ำอำง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
  ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัองัคารที่ 14 เมษายน 2563 (4)        อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อิสระตามอธัยาศยัทั้งวนัใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงตามย่านดงัของกรุงโตเกียว โดยการนัง่รถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่ำนสำมำรถน่ังรถไฟ JR / SUBWAY เพื่อท่องเที่ยวในสถำนที่ท่ีมีชื่อเสียง และ
แหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตในมหำนครโตเกียว ไม่ว่ำจะเป็น 
 
 
 
 
 
 
 “กินซ่า” ย่ำนที่มีค่ำที่ดินสูงยำกจะประเมินค่ำได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงปี 1980 ที่เศรษฐกิจฟองสบู่
ร้อนแรงถึงขีดสุด แหล่งเริงรมย์ยำมรำตรีรำคำแพงระยิบที่เข้ำได้เฉพำะสมำชิก สนุกกับกำรช้อปป้ิง “ถนนชู
โอ” บำงคร้ังกเ็รียกว่ำ “ถนนกินซ่ำ” หรือเลือกซื้ อของห้ำงดัง มิตสุโกชิและมัตสึยะ ร้ำนบูติค เคร่ืองส ำอำงค์
ช้ันน ำจำกท่ัวโลก นำฬิกำหรู เลือกชมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำยัง “อำคำรโซน่ี” ที่กลำยเป็นจุดนัดพบ ด้ำนนอกเตม็ไป
ด้วยวัยรุ่นที่มำยืนรอคู่นัด ด้ำนในเตม็ไปด้วยเคร่ืองใช้ฟ้ำรุ่นล่ำสุดและยังมีโชว์รูมรถยนต์อีกด้วย 
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“ศาลเจ้าเมจิ” ศำลเจ้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่ น สร้ำงถวำยจักรพรรดิเมจิและจักรพรรดินีโชเคน ศำล
เจ้ำหลังเดิมได้ถูกท ำลำยลงในระหว่ำงสงครำมจึงมีกำรสร้ำงขึ้นมำใหม่ในปี 1958 บริเวณทำงเข้ำจะพบกับโท
ริอิขนำดใหญ่สำมแห่ง หน่ึงในน้ันเป็น “โทริอิใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น” สูงถึง 12 เมตร โดยแต่ละต้นมี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงกว้ำงกว่ำหน่ึงเมตร เดิมเป็นสนอำยุกว่ำ 1,700 ปีที่ตัดมำจำกไต้หวันเพื่อท ำโทริอิโดยเฉพำะ 
“ฮาราจูกุ” แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่ น อิสระกับกำรช้อปป้ิงยัง “ตรอกทำเคชิตะ” สองข้ำงทำง
เรียงรำยไปด้วยร้ำนขำยของวัยรุ่น เส้ือผ้ำ เคร่ืองประดับ รองเท้ำ กระเป๋ำ ร้ำนฟำสท์ฟูดที่วันสุดสัปดำห์จะเป็น
แหล่งนัดพบของพวก “แต่งตัวประหลำด” มักมำแต่งหน้ำและเปล่ียนเส้ือผ้ำกัน ร้ำนเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ
มำกมำย รวมถึงร้ำน 100 เยน 
“โอโมเตะซันโด” ด้วยบรรยำกำศคล้ำยยุโรปกับตึกร้ำนค้ำที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรปและปลูกต้นเซล
โกเวียเป็นทิวแถว แหล่งรวมสินค้ำแบรนด์เนมสุดหรูที่เรียงรำยสองอยู่ข้ำงทำง 
หรือเลือกซื้ อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ โดยท่านสามารถแจง้ไกด์หรือหัวหนา้ทัวร์หนา้งานไดเ้ลย 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
 ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัพุธที่ 15 เมษายน 2563 (5)           วดัอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – ตลาดปลาซึคิจิ - โอไดบะ 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่ำโชกุนและซำมูไรให้ควำมเลื่อมใสศรัทธำเป็นอย่ำง
มำก นมัสกำรองค์เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำที่ประดิษฐำนในวิหำรหลังใหญ่ ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับ “คำมินำริมง
(ประตูฟ้ำค ำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่ำเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนำกำมิ
เสะ” ร้ำนค้ำ แหล่งรวมสินค้ำของที่ระลึกต่ำงๆมำกมำย อำทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตำแมวกวัก ดำบซำมูไร ชุดกิโมโน 
ร่มญี่ปุ่ น หรือ “ขนมอำเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอำซำกุสะ กส็ำมำรถหำซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... จำกนั้นน ำท่ำน
ไปยังจุดถ่ำยรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม) หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่น ้ำ
สุมิดะ ตรงข้ำมบริเวณใกล้กับทำงด้ำนหน้ำของวัดอำซำกุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญำณวิทยุ 
โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ควำมสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย น ำท่ำนเที่ยวชม “ตลาดปลาซึคิจิ” นับเป็นตลำดที่มีชื่อเสียงมำกที่สุดของญี่ปุ่ น มีร้ำนค้ำปลีกและร้ำนอำหำร

ต้ังเรียงรำยเป็นจ ำนวนมำกเปิดกันต้ังแต่เช้ำยำวไปจนบ่ำยๆ มีร้ำนขำยต้ังแต่ปลำทะเลสดๆ ผักผลไม้ตำม
ฤดูกำล ไฮไลท์ ไม่ควรพลำดในกำรชิมเป็นอย่ำงยิ่งกค็ือ ซาชิมิกับซูชิ รำคำถูกแต่คุณภำพดี จนที่น่ีได้กลำยมำ
เป็นแหล่งอำหำรเช้ำยอดฮิตที่คนมำโตเกียวนิยมมำฝำกท้องกัน   

 
 
 
 
 
 

 

จำกน้ันน ำท่ำนช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังริมอ่ำว
โตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้ำนค้ำเสื้อผ้ำแฟชั่นกว่ำ 60 ร้ำน ร้ำนอำหำร แหล่งบันเทิง ร้ำนกำแฟเก๋ไก๋มำกมำย 
ร้ำนขำยของที่ระลึกที่ก ำลังมองหำไว้เป็นของขวัญของฝำกจำกแดนอำทิตย์อุทัย สำมำรถมองเห็น “สะพำนเรน
โบว์” ที่มีควำมยำว 570 เมตรและนับเป็นสะพำนที่มีควำมยำวเป็นอันดับ 50 ของโลก พำดผ่ำนจำกโอไดบะสู่
เมืองโตเกียวในยำมอำทิตย์อัสดง รวมท้ัง “เทพีสันติภำพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่ำว เป็นภำพอัน
งดงำมแสนประทับใจที่จะหำได้เพียงที่น่ีที่เดียว 

 
 
 
 
 

 
 
 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดินทางกลับ 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 

 

วนัพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563 (6)              สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
00:20  ออกเดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 
04:50  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 
 

 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบิน และอัตรำแลกเปล่ียนโดยทำง
บริษัทฯ จะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคัญที่สุด 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปุ่ น ของกองตรวจคนเข้ำเมอืง / กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย 
/ เอกสำรกำรเดินทำงไมถู่กต้อง และควำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
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ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว 

เพ่ิมท่านละ 

11 – 16 เมษายน 2563 50,900.- 47,900.- 44,900.- 6,000.- 

***กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกที่ 25 ท่าน สอบถามข้อมูลส ารองที่น่ังได้ที่ฝ่ายขายบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน*** 
***กรณีมีตั๋วเคร่ืองบินแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท*** 

***กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป*** 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดบัเดียวกนั 
2. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
3. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
4. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
5. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  
   (หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์** 
6. บริการน ้าด่ืมวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จ านวน 3,000.-เยน/ท่าน/ทริป หรือ 1,000.-บาท/ท่าน/ทริป)  
 
เง่ือนไขการช าระเงิน :    

❖ ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท  
❖ ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 
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การยกเลกิ :  

กรุณาแจง้ล่วงหนา้อย่างน้อย 30 วนัท าการ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วนัท าการ ทางบริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ:  
➢ การเดินทางในแต่ละครั้ งจะตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางตามอตัราที่ก าหนด ถา้ผูเ้ดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษทัฯขอสงวน 
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  

➢ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียนโดย
ทางบริษทัฯ 
 จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

➢ ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้ง  
และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประทว้ง, การก่อจลาจล 

➢ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดินทาง 
หรือคืนเงินได้ 

➢ การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบหุร่ีได ้
โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้

➢ กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซ่ึงบางครั้ งอาจจะมี
ไม่เพียงพอ   ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1ห้องพกัคู่ และ 1ห้องพกัเดี่ยว โดยไมเ่สียค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

➢ สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสาร์-อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจจะท าใหเ้วลาในการ
ท่องเที่ยวและ     ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางครั้ งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อให้ไดท้่องเทีย่วครบตามโปรแกรมที่จดัไว ้

➢ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ10-12 ชัว่โมงเท่านั้น อาทิเช่น เร่ิมงาน
เวลา 8.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ในวนันั้น มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม
การเดินทาง 

➢ การประกนัภยั ทางบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการประกนัอุบตัิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ 
การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทาง
บริษทัฯ ถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหว่างการ
เดินทางได้ จากบริษัทประกันทั่วไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุ้มครองให้ละเอียด) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นส าหรับคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่า
จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคุณสมบตัิในการเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
ตัวอย่างของเอกสารมีดังต่อไปน้ี 
1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2.  ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น

ตน้ 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ิดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ 
4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
5.  หลกัฐานการท างานที่สามารถยืนยนัว่าท่านมีการท างานที่ชดัเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสือรับรองการท างาน บตัร

พนกังาน เป็นตน้ 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น(ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.  หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะส้ัน

เท่านั้น 
3.  ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15  วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบตัิที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 
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