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ก ำหนดกำรเดินทำง 

26 – 31 มีนาคม 2563 “เทศกาลชมซากุระ” 
12 – 17 เมษายน 2563 “หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 
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วนัแรกของการเดินทาง  (1)  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ
21.00 พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกับเจ้าหน้าที่ท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         
  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครื่อง ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึน

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 
23.59  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  สนามบินคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ  
   เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ 
07.20 ถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ
เมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสาม
แม่ทัพคนส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว ในการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัย
น้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป 
มีมุมที่น่ังส าหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับชาวเมืองโอซาก้า 
 
 
 
 
 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.59-07.20 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ
เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ - ✓ - 
 ROUTE INN HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS         

วนัที่สาม 
ทะเลสาบฮามานะ – เก็บสตรอเบอรร่ี์ – ภูเขาโอมูโระ (นัง่กระเชา้)  

✓ ✓ ✓ 
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS         “พิเศษ..บุฟเฟตข์าปูยกัษ์”         

วนัที่สี่ 
หมู่บา้นอยิาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจ ิ– โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ
 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS  

✓ ✓ - 

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

วนัที่หก สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50 - - - 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู “นาเบะซูโม”่ 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อน

ซุงน ามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ท าให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการ
ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น า้ตกโอตะวะ” ซึ่งเป็นสายน า้ 3 สายไหลลงสู่บ่อ
น า้ และยังเชื่อกันว่าการด่ืมน า้จากสายน า้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความส าเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความ
รัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ต้ังของศาลเจ้าอื่นๆจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพื่อน าท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ซึ่ง
ทั่วบริเวณสวนแห่งน้ีจะถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟหลอดเล็กหลอดน้อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้านดวง
ประดับอยู่ตามต้นพลัม ไม้พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ที่ใช้หลอดไฟเป็นรูปดอกไม้นับหมื่นดวงท าเป็นซุ้มสวยงาม
เหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์ บางคร้ังท าเป็น แสงออโรร่า (Aurora) หรือแสงเหนือ ที่มักเกิดขึ้นในฤดู
หนาวของประเทศในแถบขั้วโลกสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้ามาเยือนเป็นอย่างมาก 

 
 
 
 
 
 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
            ที่พกั  YOKKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  ทะเลสาบฮามานะ – เก็บสตรอเบอรร์ี่ – ภูเขาโอมูโระ (กระเชา้)  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบน า้กร่อยขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น อิสระให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย อาทิ พายปลาไหล คุ๊กกี้ปลาไหล 
ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือชื่นชมความงามของทะเลสาบตามอัธยาศัย  
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จากน้ันน าท่านชม “สวนสตรอเบอรร์ี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอ
เบอร์ร่ีสีแดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทิวแถว เต็มอิ่มกับการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่าง
เพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสีแดงสดตัดกับใบสีเขียวเป็นพื้นหลัง 

 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย  น าท่าน นั่งกระเชา้ ชม “ภูเขาโอมูระ” ต้ังอยู่ใกล้ชายฝ่ังตะวันออกของคาบสมุทรอิซุ ทางทิศใต้ของเมืองอิโตะ 

ภายในจังหวัดชิซูโอกะ ภูเขาแห่งน้ีนับเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีลักษณะเหมือนชามข้าวคว ่าอยู่  เป็นภาพที่
สวยงามเมื่อเกิดแสงและเงา สูง 580 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 เมตร ใช้
เวลาในการเดินเป็นวงกลมประมาณ 15-30 นาท ีและยังมีศาลเจ้าที่เก่าแก่ให้ทุกท่านได้ท าบุญและไหว้พระขอ
พรอีกด้วย อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ  
 **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบฟุเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อั้น** 
            ที่พกั  MOTOSU VIEW HOTEL หรอืเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ทีค่นญี่ปุ่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4) หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ” หมู่บ้านน้ีต้ังอยู่บริเวณทะเลสาบไซโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบ 

ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ บ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งน้ีจะเป็นบ้านทรงกัสโช่สุคุริ แบบเดียวกับที่ทาคายาม่า 
นอกจากน้ันแล้วยังขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรมอีกด้วย เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา เป็นต้น ให้ท่านได้
เพลิดเพลินเกบ็ภาพบรรยากาศความสวยงามเป็นที่ระลึก    

 
 
 
 
 

จากน้ันน า
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ท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นด้วย  ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน ้าทะเลและรูปทรง
กรวยคว ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มี
ช่ือเสียงของญี่ปุ่ น เดิมท่ีชาวญี่ปุ่ นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีสถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดน
ต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  
น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้ นไดใ้นวันนั้นๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภูเขาไฟ” 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เพื่ อน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของ

กรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้อง
ถ่ าย รูป รุ่นล่าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิ ก า, เส้ือ ผ้ า , 
รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 
 ที่พกั T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)         สวนอูเอะโนะ – วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)  - โอไดบะ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเข้าชม “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอันดับหน่ึงในโตเกียว  เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลาง
กรุงโตเกียวที่รอบๆเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ เป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุดในโตเกียว และจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการชมซากุระที่คนญี่ปุ่ นเรียกว่า ฮานามิ ที่ผู้คน
จะออกมาปูเสื่อล้อมวงชมดอกซากุระรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข (เฉพาะวนัที ่26-31 มี.ค. 63) 

 
 
 
 
 
 



 

~ 6 ~ 
 

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 กส็ามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งน้ี ... จากน้ันน าท่าน
ไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม) หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่น ้า
สุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณ
วิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย น าท่านช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังริมอ่าวโตเกียว 

แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเส้ือผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขาย
ของที่ระลึกที่ก าลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่
มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมือง
โตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่ นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว  เป็นภาพอัน
งดงามแสนประทับใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียว 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดินทางกลับ 
สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 
 

วนัที่หกของการเดินทาง (6)   สนามบินฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
00.20  ออกเดินทางจากสนามบนิฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 
04.50  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

- - - Always with You - - - 
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หมายเหตุ  :   
 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน และอัตราแลกเปล่ียนโดยทาง
บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

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

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 
ท่านละ 

26 – 31 มีนาคม 2563 48,900.- 45,900.- 42,900.- 
6,000.- 

12 – 17 เมษายน 2563 55,900.- 52,900.- 49,900.- 
 

***กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกที่ 15 ท่าน สอบถามข้อมูลส ารองที่น่ังได้ที่ฝ่ายขายบริษัททัวร์ใกล้บ้านท่าน*** 
***กรณีมีตั๋วเคร่ืองบินแล้วลดท่านละ 18,000.-บาท (วนัท่ี 26-31 มีนาคม 2563)*** 
***กรณีมีตั๋วเคร่ืองบินแล้วลดท่านละ 25,000.-บาท (วนัท่ี 12 – 17 เมษายน 2563)*** 

***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 ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการหรือระดับเดียวกนั 
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)  
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เง่ือนไขการช าระเงิน :    
❖ ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท (ส ารับเดินทาง วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2563) 

                                         ท่านละ 20,000.- บาท (ส ารับเดินทาง วันที่ 12 – 17 เมษายน 2563) 
❖ 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 

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