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ก ำหนดกำรเดินทำง 

  10 – 14 เมษายน 2561  
“หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 
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วนัศุกรท์ี่ 10 เมษายน 2563 (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  
19:30 พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้

หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหนา้ที่ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         
22:10  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 

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

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
   
วนัเสารท์ี่ 11 เมษายน 2563 (2)        สนามบินนาริตะ - เทศกาลชมดอกทิวลิป – เก็บสตรอเบอรร์ี่  
    ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ 
06:20   ถึง สนามบนินาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ “เทศกาลชมดอกทิวลิป” ชมดอกทิวลิปที่เมืองซะคุระ จังหวัดชิบะ ในงำนน้ีจะได้ชมกับทุ่ง
ทิวลิปมำกกว่ำ 100 สำยพันธุ์รวมกันกว่ำ 710,000 ต้น อิสระให้ท่ำนเกบ็ภำพกับดอกทิวลิปตำมอัธยำศัย 
 
 
 
 
 
 
 

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

สีแดงสดจำกต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรำยเป็นทิวแถว เตม็อิ่มกับกำรเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทำนกันอย่ำงเพลิดเพลิน
พร้อมถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.10-06.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินนาริตะ – เทศกาลชมดอกทิวลิป – เก็บสตรอเบอรร่ี์ – ล่องเรือโจรสลดั 
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS           “พิเศษ..บุฟเฟตข์าปูยกัษ์” 

- ✓ HTL 
 

วนัที่สาม 
ทะเลสาบคาวาคูจโิกะ – ภูเขาไฟฟูจ ิ– หมู่บา้นอยิาชิโนะ ซาโตะ – โตเกียว – ชินจูก ุ 

✓ ✓ - 
 TOKYO HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 

วนัที่สี่ 
นัง่รถไฟเอโนะเดน – วดัคามาคูระ – ศาลเจา้ซุรุกะ ฮาจมิงัก ุ– โอไดบะ 

✓ ✓ - 
 TOKYO HOTEL OR SIMILAR CLASS 3* 

วนัที่หา้ 
วดัอาซากสุะ – เอออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
TG677 17.25-21.55 ✓ - - 
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จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ฮาโกเน่” แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมท่ีมีภูเขำไฟฟูจิเป็นฉำกหลังและมีบ่อน ำ้พุร้อนซุก
ซ่อนอยู่มำกมำยและเป็นจุดที่แม่น ้ำฮำยำกำวะกับซุคุโมะไหลมำบรรจบกันถึง 16 แห่ง เปล่ียนบรรยำกำศของ
กำรเดินทำงด้วยกำร “ล่องเรือโจรสลดัทะเลสาบอาชิ” ทะเลสำบน ้ำจืดขนำดใหญ่ที่เกิดจำกกำรระเบิดของ
ภูเขำไฟฮำโกเน่เมื่อกว่ำ 3,000 ปีมำแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภูเขำไฟฟูจิได้ดีอีกแห่งหน่ึงด้วย อิสระให้ท่ำนชื่น
ชมควำมงดงำมของธรรมชำติอันแสนบริสุทธ์ิตำมอัธยำศัย 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟต์อำหำรนำนำชำติ หรือชุดอำหำรไค
  เซกิแบบพื้นเมือง เสิร์ฟพร้อมบุฟเฟต์ขำปูยักษ์ฮอกไกโดแบบไม่อั้น 

 ที่พกั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  
**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ทีค่นญี่ปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 
 

วนัอาทิตยท์ี่ 12 เมษายน 2563 (3)       ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บา้นอิยาโนะ ซาโตะ 
   โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น ำท่ำนชม “ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ” คือ ทะเลสำบที่ใหญ่เป็นอับดับสองในบรรดำทะเลสำบทั้ง 5 ที่อยู่รอบ

ภูเขำไฟฟูจิ เป็นจุดชมควำมงำมของภูเขำไฟฟูจิในหลำกหลำยวิว  ซึ่ งบริเวณทะเลสำบจะเน้นชมวิวแนว
ธรรมชำติ และถือเป็นจุดชมวิวซำกุระที่สวยงำมอีกแหล่งหน่ึงด้วย 

  
 
 
 
 

 
จำกนั้นน ำท่ำนชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่ำนอยู่เหนือเกำะญี่ปุ่ นด้วย  ควำมสูง 3,776 เมตรจำกระดับน ำ้ทะเล
และรูปทรงกรวยคว ่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดำลใจให้กับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปินทั้งนักประพันธ์
และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น เดิมที่ชำวญี่ปุ่ นเชื่อกันว่ำภูเขำไฟฟูจิเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้ำจึง
เป็นแดนต้องห้ำมส ำหรับสตรีมำนำนนับร้อยๆปี และเกิดกำรระเบิดคร้ังสุดท้ำยเมื่อกว่ำสำมร้อยปีมำแล้ว  
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น ำท่ำนขึ้นชมควำมงำมกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขำไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้ นไดใ้นวันนั้นๆ) 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู “หมูย่ำงหินภูเขำไฟ” 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่ “หมู่บา้นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ” ต้ังอยู่บนพื้นที่ของหมู่บ้ำนเกษตรกรรม ซึ่งในอดีตได้ถูก

พำยุไต้ฝุ่นถล่มในปี 1966 และอีก 40 ต่อมำจึงได้มีกำรสร้ำงหมู่บ้ำนขึ้นใหม่โดยเลียนแบบมำจำกของเดิมที่
เป็นบ้ำนหลังคำมุงจำก และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และหมู่บ้ำนหัตถกรรมแบบด้ังเดิม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มำ
เรียนรู้กับวัฒนธรรมพื้นบ้ำนอันเก่ำแก่ และยังมีร้ำนอำหำรไว้คอยบริกำรอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

วนัจันทรท์ี่ 13 เมษายน 2563 (4)       นัง่รถไฟเอโนะเดน – วดัคามาคูระ – ศาลเจ้าซุรุกะโอะกะ ฮาจิมงักุ – โอไดบะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสัมผัสกำรน่ัง “รถไฟสายเอโนะเดน” เพื่อชมควำมงำมริมอ่ำวซำงำมิของเมืองคำมำคุระและยัง
เป็นรถไฟสำยที่มีชื่อเสียงสำยหนึ่งซึ่งทำงรถไฟวิ่งขนำนไปกับมหำสมุทรแปรซิฟิค ชมบรรยำกำศของเมืองคำมำ
คุระจำกสองสองฝ่ังทำง เมืองขนำดเลก็แต่เตม็ไปด้วยสถำนที่น่ำสนใจ และส ำคัญต่ำงๆ 
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จำกนั้นน ำท่ำนสู่ “คามาคูระ” ที่โอบล้อมด้วยขุนเขำและป่ำไม้ทั้งสำมด้ำน ส่วนด้ำนหน้ำน้ันติดกับมหำสมุทร
แปซิฟิก น ำท่ำนนมัสกำร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปไดบุทสึที่มีควำมสูงถึง 11 เมตร หนักกว่ำ 93 ตัน โดย
ช่ำงหล่อต้ังใจให้องค์พระน้ันผิดรูปมำต้ังแต่ต้นเพื่อที่เมื่อมองจำกด้ำนหน้ำองค์พระห่ำงออกมำรำว 4-5 เมตร
จะเห็นสัดส่วนขององค์พระรับกันทั้งองค์ ในสมัยก่อนองค์พระน้ันประดิษฐำนอยู่ในวิหำรไม้ทั้งหลัง แต่ได้ถูก
แผ่นดินไหวและคล่ืนยักษ์สึนำมิกวำดหำยไปเมื่อปี 1495 แต่น่ำอัศจรรย์ที่องค์พระน้ันไม่ได้รับควำมเสียหำย
แต่อย่ำงใด  
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศาลเจ้าซุรุกะโอะกะ ฮาจิมงักุ” ถือเป็นศำลเจ้ำที่มีควำมส ำคัญแห่งหน่ึงของเมืองคำมำคูระ 

สร้ำงขึ้นต้ังแต่ปีค.ศ.1063 ประตูทำงเข้ำศำลเจ้ำมีโทริอิขนำดใหญ่ต้ังเรียงรำยไปตำมเส้นทำงของบันไดที่ขึ้นสู่
วิหำรด้ำนบนของศำลเจ้ำ นอกจำกน้ันยังมีต้นแปะกว๊ยอำยุกว่ำพันปีอยู่ด้วย ให้ท่ำนได้นมัสกำรศำลเจ้ำและเดิน
เลือกซื้ อของที่ระลึกกันได้ที่ถนนหน้ำศำลเจ้ำในบรรยำกำศแบบโบรำณที่เต็มไปด้วยร้ำนค้ำเล็กๆ ต้ังอยู่เรียง
รำยให้เดินจับจ่ำยซื้อของพื้นเมืองกัน 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

 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 
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อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
 ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัองัคารที่ 14 เมษายน 2563 (5)       วดัอาซากุสะ – เอออน พลาซ่า - สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น ำท่ำนเข้ำชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่ำโชกุนและซำมูไรให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำเป็น
อย่ำงมำก นมัสกำรองค์เจ้ำแม่กวนอิมทองค ำที่ประดิษฐำนในวิหำรหลังใหญ่ ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึกกับ “คำมินำ
ริมง(ประตูฟ้ำค ำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่ำเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนำ
กำมิเสะ” ถนนร้ำนค้ำ แหล่งรวมสินค้ำของที่ระลึกต่ำงๆมำกมำย อำทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตำแมวกวัก ดำบซำมูไร 
ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่ น หรือ “ขนมอำเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอำซำกุสะ กส็ำมำรถหำซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้ำช้ันน ำต่ำงๆ มำกมำย อำทิ นำฬิกำ, กล้อง, 
กระเป๋ำ, รองเท้ำ, เสื้อผ้ำ เป็นต้น รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้ำคุณภำพดีรำคำแสนถูก ... อิสระให้ท่ำนได้
เพลินเพลินกับกำร “เลือกชมและซ้ือ” สินค้ำถูกใจฝำกคนทำงบ้ำนตำมอัธยำศัยอย่ำงจุใจ 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดนิทางกลับ 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบนินาริตะ 

17:25  ออกเดินทางจากสนามบนินาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG677 
21:55  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  
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว 

เพ่ิมท่านละ 

10 – 14 เมษายน 2563 53,900.- 50,900.- 47,900.- 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 
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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 าหรับผู ้สูบบุหร่ี / 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
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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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