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ก ำหนดกำรเดินทำง 

17 – 22 มีนาคม 2563   
26 – 31 มีนาคม 2563 “เทศกาลชมซากุระ” 

02 – 07 เมษายน 2563 “หยุดวนัจักรี” 
11 – 16 เมษายน 2563 “หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 
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วนัแรกของการเดินทาง  (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
19.00 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 *** 

22.30  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  สนามบินนาริตะ – สวนอูเอะโนะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – วดัอาซากุสะ  
   ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ
06.20 ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเข้าชม “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอันดับหน่ึงในโตเกียว เป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางกรุงโตเกียวที่รอบๆเตม็ไปด้วยสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ เป็นสถานที่
ชมดอกซากุระที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโตเกียว และจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการชมซากุระที่คน
ญี่ปุ่ นเรียกว่า ฮานามิ ที่ผู้คนจะออกมาปูเส่ือล้อมวงชมดอกซากุระรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข 
(เฉพาะพีเรียดวนัที ่17-22 มี.ค. / 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. 63) 

 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.20 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินนาริตะ – สวนอูเอะโนะ – เทศกาลดอกทิวลิป – วดัอาซากสุะ – ชินจูก ุ 
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พิเศษ..บุฟเฟตข์าปูยกัษ์”       - - ✓   

 

วนัที่สาม 
ภูเขาไฟฟูจ ิ– เก็บสตรอเบอรร่ี์ – นาโกย่า – เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ    

✓ ✓ ✓ 
 ROUTE INN HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS 3*        

วนัที่สี่ 
เกียวโต – วดัคินคาคุจ ิ– วดัคิโยมิส ึ– ปราสาทนิโจ ้   

✓ ✓ - 
 SARASA HOTEL NAMBA OR SIMILAR CLASS 3*  

วนัที่หา้ 
สวนสนุกยุนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 
 SARASA HOTEL NAMBA OR SIMILAR CLASS 3* 

✓ - - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ   
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 ✓ - - 
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น าท่านเดินทางสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิปที่เมืองซะคุระ จังหวัดชิบะ ในงานน้ีจะได้ชมกับทุ่ง
ทิวลิปมากกว่า 100 สายพันธุ์รวมกันกว่า 710,000 ต้น อิสระให้ท่านเกบ็ภาพกับดอกทิวลิปตามอัธยาศัย 
(เฉพาะพีเรียดวนัที ่02-07 เม.ย. / 11-16 เม.ย. 63) 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู 
บ่าย น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่าง

มาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง
(ประตูฟ้าค ารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนากามิ
เสะ” ร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน 
ร่มญี่ปุ่ น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี  

 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน 
เชิญท่ านเลือกชมสินค้ามากมาย  อาทิ เช่น  เค ร่ืองใช้ไฟฟ้ า, กล้องถ่ ายรูป รุ่นล่าสุด , IPOD, MP-3, 
NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเคร่ืองส าอาง 
เป็นต้น 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ  
 **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น** 
            ที่พกั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 

**จากน้ันพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญี่ปุ่นเช่ือกันว่าจะช่วยกระตุ้น
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึน้** 

 
 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)       ภูเขาไฟฟูจิ – เก็บสตรอเบอรร์ี่ – นาโกย่า - เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่ เหนือเกาะญี่ปุ่ นด้วย  ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน ้าทะเลและ
รูปทรงกรวยคว ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวี
ผู้ มีช่ือเสียงของญี่ปุ่ น เดิมท่ีชาวญี่ปุ่ นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าจึงเป็น
แดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  
น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้ นไดใ้นวันนั้นๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู 
บ่าย น าท่านชม “สวนสตรอเบอรร์ี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอเบอร์ร่ี

สีแดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทิวแถว เตม็อิ่มกับการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่างเพลิดเพลิน
พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง 

 
 
 
 
 
 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื่อน าท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซา
โตะ” ซึ่งทั่วบริเวณสวนแห่งน้ีจะถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟหลอดเลก็หลอดน้อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้าน
ดวงประดับอยู่ตามต้นพลัม ไม้พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ที่ใช้หลอดไฟเป็นรูปดอกไม้นับหมื่นดวงท าเป็นซุ้ม
สวยงามเหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์ บางคร้ังท าเป็น แสงออโรร่า (Aurora) หรือแสงเหนือ ที่มัก
เกิดขึ้นในฤดูหนาวของประเทศในแถบขั้วโลกสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ามาเยือนเป็นอย่างมาก 
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อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
 ที่พกั  NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว  
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4)   เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – วดัคิโยมิสึ – ปราสาทนิโจ้ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่ นมาก่อน เพื่อน าท่านเข้าชม “วดัคิคาคุ
จิ” หรือ “วดัปราสาททอง” ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนโยชิมิสึ ต้ังตระหง่านกลางสระน ้า โอบ
ล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่ นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่อง
ประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน ้าคล้ายกับมีปราสาทใต้น ้าอีกหน่ึงหลัง ให้
ท่านได้เกบ็ภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู “นาเบะซูโม่” 
บ่าย  น าท่านเข้าชม “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกันและได้รับการยกย่อง

ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง น าท่านนมัสการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและด่ืม “น า้ศักด์ิสิทธ์ิสามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อด่ืมแล้ว
จะประสบความส าเรจ็สามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ” 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ปราสาทแห่งน้ีเคยเป็นปราสาทท่ีประทับของเจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมือง
หลายสมัยด้วยกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก นอกจากความงาม
ของปราสาทนิโจ้แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญี่ปุ่ นให้ได้ชมอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
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            ที่พกั  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (5)  สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่  “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน”(รวมตั๋ว) สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลก
ภาพยนตร์แห่งฮอลลีวู๊ด ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นล ้าสมัยหลากชนิด ต่ืนเต้น ระทึกใจกับภาพยนตร์เร่ือง
ดังที่ท่านชื่นชอบ ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด 
“สเปซ แฟนตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ต่ืนตากับดวงดาวน้อย
ใหญ่ระยิบระยับมากมายเต็มท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็วเหนือแสง พร้อมชื่นชมความงามของ
ดวงอาทิตย์แบบใกล้ชิด  

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านใชเ้วลาในสวนสนุกไดอ้ย่างเต็มที่ 
ต่ืนเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจ
แปน ที่จะน าท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่านชื่นชอบ โซนนิวยอร์ค กับ
เคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” ต่ืนเต้นระทึกใจกับยาน
ไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะน าท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะ
นักข่าวพิเศษของส านักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะท าให้ท่านสัมผัสถึงความ
ต่ืนเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ต่ืนตากับฉากต่อสู้อันยิ่งใหญ่ระหว่างมนุษยชาติกับไซ
บอร์กส ์หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะ
ท าให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความต่ืนเต้นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิดอย่างไม่เคยมีมาก่อน  
พร้อมเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุดในโซน “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ใน
ฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่าน 
ฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง
ไร้ ขีดจ ากัดกับสินค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod 
กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสีสัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
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 ที่พกั  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 
 
 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)         ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ 
      สนามบินสุวรรณภูมิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า  

ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคน
ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่นคนในการก่อสร้าง 
ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, 
กระเป๋า, รองเท้า, เส้ือผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคา
แสนจะถูก  อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้ อ” สินค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทาง
บ้านได้ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดินทางกลับ 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบนิคันไซ 

17.35  ออกเดินทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG673 
21.25  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 



 

~ 8 ~ 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

17 – 22 มีนาคม 2563 53,900.- 50,900.- 47,900.- 

8,000.- 
26 – 31 มีนาคม 2563 54,900.- 51,900.- 48,900.- 

02 – 07 เมษายน 2563 55,900.- 52,900.- 49,900.- 

11 – 16 เมษายน 2563 62,900.- 59,900.- 56,900.- 
 

***กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกที่ 15 ท่าน สอบถามข้อมูลส ารองที่น่ังได้ที่ฝ่ายขายบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน*** 
***กรณีมีตั๋วเคร่ืองบินแล้วลดท่านละ 18,000.-บาท (วนัท่ี 17-22 มี.ค. / 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย.63)*** 

***กรณีมีตั๋วเคร่ืองบินแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท (วนัท่ี 11-16 เม.ย.63)*** 
***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 10,000.- บาท  
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❖ ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท (เฉพาะวันที่ 11-16 เม.ย. 63) 
❖ 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 ามาเล่ือนวนัเดินทาง 
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 
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➢ 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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