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ก ำหนดกำรเดินทำง 

             13 – 19 เมษายน 2563 “หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 
 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG642 23.50-08.10+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินนาริตะ – วดัอาซากสุะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) 
พระราชวงัอมิพีเรียล – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ  

- ✓ -   
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วนัจันทรท์ี่ 13 เมษายน 2563  (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
20.30 พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

  *** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้
เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

23.50  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัองัคารที่ 14 เมษายน 2563 (2) สนามบินนาริตะ – วดัอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) 
พระราชวงัอิมพีเรียล – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ  

07.30 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย  ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม
ตรวจเชค็สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร
ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ 
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนากามิเสะ” ร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ 
ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่ น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ กส็ามารถ
หาซื้ อได้ที่ถนนแห่งน้ี ... จากน้ันน าท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม) 
หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่น ้าสุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วย
รูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็น
จุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ 

 
 
 
 

 TOKYO HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*  

วนัที่สาม 
ภูเขาไฟฟูจ ิ– เก็บสตรอเบอรร่ี์ – ปราสาทมตัสโึมโต ้(ดา้นนอก) 

✓ ✓ ✓ 
 KUROBE KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS          

วนัที่สี่ 
 เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมก าแพงหิมะ) 

✓ ✓ ✓ 
 TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3*             

วนัที่หา้ 
หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจ ิ– นาโกย่า  
ชอ้ปป้ิงซากาอะ  
 NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 

✓ ✓ - 

วนัที่หก 
ศาลเจา้อตัสตึะ – วดัโอสุคนันอน – แจซ๊ ดรีม เอา้ทเ์ล็ต – เทศกาลประดบัไฟ 
นาบานะ โนะ ซาโตะ   ✓ ✓ - 

วนัที่เจด็ สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG647 00.30-04.30 - - - 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย น าท่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญี่ปุ่ น  ต้ังอยู่

ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อคร้ังสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ ด้วยเน้ือที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยก าแพงหินขนาดมหึมาและคูน ้าสมัยเอโดะ ... ชม
สวน “โคเคียวไกเอน” ที่เตม็ไปด้วยสนดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สะพานนิจู
บาชิ” ที่เชื่อมลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิมิ) 
เป็นฉากหลัง 

 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ
ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบ
ยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, 
MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เส้ือผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และ
เคร่ืองส าอาง เป็นต้น 
 
 
 
 
 

 
อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

            ที่พกั   TOKYO 3 STAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
 
 

วนัพุธที่ 15 เมษายน 2563 (3)   ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอรร์ี่ – ปราสาทมตัสึโมโต ้
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นด้วย   ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน ้าทะเลและ
รูปทรงกรวยคว ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวี
ผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น เดิมที่ชาวญี่ปุ่ นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟู จิเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าจึงเป็น
แดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  
น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้ นไดใ้นวันนั้นๆ) 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย น าท่านชม “สวนสตรอเบอรร์ี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ี

สีแดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทิวแถว เตม็อิ่มกับการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลิน
พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง 

 
 
 
 

 

จ
า
กน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสึโมโต”้ (ดา้นนอก) ปราสาทแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 ซึ่งใช้
เป็นที่พ านักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่คร้ังอดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม และในปัจจุบันที่น่ีได้
กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่ น และเนื่องจากตัวปราสาทมีผนังเป็นสีด าทั้งหลัง
และส่วนของหลังคากดู็คล้ายๆกับอีกาที่ก าลังกางปีกอยู่ จึงนิยมเรียกปราสาทน้ีอีกชื่อหน่ึงว่า ปราสาทอีกาด า 
น่ันเอง 

 
 
 
 
 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ หรือชุดอาหาร

พื้นเมืองแบบไคเซกิ 
            ที่พกั  KUROBE KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 

**จากน้ันพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญี่ปุ่นเช่ือกันว่าจะช่วยกระตุ้น
การ ไหลเวียนของโลหติและช่วยให้ผิวพรรณดีขึน้** 

 

วนัพฤหสับดีที่ 16 เมษายน 2563 (4)   เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมก าแพงหิมะ) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม 

ทาเทยาม่า...น าท่านนัง่รถรางไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่ อ เปล่ียนรถโค้ชสายธรรมชาติ             
สู่ ยอดดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น ้าตก
เมียวโจ เป็นน า้ตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตาม
ซอกก าแพงหิมะท่ีสูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุด
ชมวิวสูงสุดของเส้นทางน้ีบริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสด
ตลอดทั้งวันทั้งคืน  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนูบนเทือกเขาเจแปนแอลป์ 
 น าท่านโดยสาร รถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า”ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สอง

รองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา คุโรเบะไดร่า ท่ีราบสูงบนไหล่เขาที่
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน น าท่าน
โดยสารกระเชา้ ข้ามเหวลึก ซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค ้าคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 
1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า...จากน้ันน าท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อีกคร้ังเพื่อ
ลดระดับลงสู่สัน เข่ือนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชม
วิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน ้าที่ปล่อยออกจากแอ่งน ้าสีเขียวมรกตที่
พวยพุ่งส่งเสียงดังสน่ันสู่เบื้ องล่าง ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษ
ทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุณจะได้มีโอกาสสัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ 
นอกจากน้ีส่ิงที่น่าทึ่งที่สุดคือหิมะที่ปกคลุมบนยอดเขา เป็นภาพอันงดงามต่ืนตาต่ืนใจ เกินค าบรรยายใดๆ 
ทั้งส้ิน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญี่ปุ่ น 
            ที่พกั TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัศุกรท์ี่ 17 เมษายน 2563 (5) หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ถนนซนัมาชิซูจิ – นาโกย่า 
  ชอ้ปป้ิงซากาเอะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ี 
ต้ังอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้าย
การพนมมือ และยังได้รับการขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสินค้า
พื้นบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลงซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู “โทบังยากิ” 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเติ้ ล เกียวโต” เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบ

เขาที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดม
สมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม...จากน้ันน าท่าน
เดินทางสู่ “ซนัมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสาย
เลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว กย็ังเตม็ไปด้วยร้านขาย
ของต่างๆมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื่อน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ซากาเอะ” ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมือง
นาโกย่า สัญลักษณ์ที่โดเด่นของที่น่ีคือ “Nagoya TV Tower” ซึ่งมีความสูง180 เมตร และท่ีสะดุดสายตาทุกคู่
ที่มาช้อปป้ิงที่น่ีน่ันคือ “Oasis 21” ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแปลกตาด้วยหลังคารูปโค้งมนท าจากกระจกใส และ 
Giant Swing ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อิสระกับการเลือกซื้ อของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้าน 
อาท ิเสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง ของแบรนด์เนม สินค้าแฟชั่นต่างๆ 
 
อิ
ส
ร
ะ
อ
าหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
ที่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
 
 

 

วนัเสารท์ี่ 18 เมษายน 2563 (6)      ศาลเจ้าอตัสึตะ – วดัโอสุคนันอน – แจ๊ซ ดรีม เอา้ทเ์ล็ต – เทศกาลประดบัไฟ 
      นาบานะ โนะ ซาโตะ   
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าอตัสึตะ” เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตและถือเป็นศาลเจ้าที่ส าคัญและศักด์ิสิทธ์ิท่ีสุด
แห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น สร้างถวายแด่พระเจ้าจักรพรรดิ มีความส าคัญเป็นอันดับสองรองจากศาลเจ้าอิเสะในเขต
จังหวัดมิเอะ และเป็นที่เกบ็รักษาพระแสงดาบคุซานางิ ซึ่งเป็นหน่ึงในสมบัติประจ าราชวงศ์ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 จากน้ันน าท่านสู่ “วดัโอสุคนันอน” เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในตอนกลางของนาโกย่า แรกเร่ิม

สร้างขึ้นในสมัยคามาคุระ(Kamakura Period 1192-1333) ในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาต้ัง ณ ปัจจุบันในปี 
1612 และมีถนนทางเดินที่อยู่เยื้ องกับบริเวณวัด คือ ย่านช้อปป้ิงโอสุที่มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 400 ร้าน
เรียงรายอยู่สองข้างทาง  

 
 
 
 
 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย น าท่านช้องปป้ิงยัง “แจ๊ซ ดรีม เอา้ทเ์ล็ต” แหล่งรวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย

กับคอลเลคชั่นเส้ือผ้าล่าสุด ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Gucci, Armani Chloe’ Nike 
Tumi, Long Champ, Vicky, Vis, Attic ฯ ลฯ  เลื อ ก ซื้  อ ก ระ เ ป๋ าไฮ ไซ  Bally, Prada ฯ ลฯ  เลื อ ก ดู
เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

  
จ
า
ก
น้ั
น
น าท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ซึ่งทั่วบริเวณสวนแห่งน้ีจะถูกประดับประดาด้วย
หลอดไฟหลอดเลก็หลอดน้อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้านดวงประดับอยู่ตามต้นพลัม ไม้พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ที่
ใช้หลอดไฟเป็นรูปดอกไม้นับหมื่นดวงท าเป็นซุ้มสวยงามเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์ บางคร้ังท าเป็น 
แสงออโรร่า (Aurora) หรือแสงเหนือ ที่มักเกิดขึ้ นในฤดูหนาวของประเทศในแถบขั้วโลกสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้เข้ามาเยือนเป็นอย่างมาก 
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 สระอาหารค ่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับงานเทศกาล ซึ่งภายในงานมีร้านอาหารอร่อยๆ
มากมายใหท้่านไดเ้ลือกชิมก่อนเดินทางกลับ 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบนินาโกย่า 
 

วนัอาทิตยท์ี่ 19 เมษายน 2563 (7)   สนามบินนาโกย่า – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
00.30  ออกเดินทางจากสนามบนินาโกย่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG647 
04.30  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียนโดยทาง
บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่ น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 
/ เอกสารการเดินทางไมถู่กต้อง และความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว 

เพ่ิมท่านละ 

13 – 19 เมษายน 2563 62,900.- 59,900.- 56,900.- 8,000.- 

***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 
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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 

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 ้
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➢ 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) 

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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