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ก ำหนดกำรเดินทำง 

09 – 14 / 12 - 17 เมษายน 2563  
“หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 
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วนัแรกของการเดินทาง (1)            สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )  
20.00 พรอ้มกนัที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร ์C (ใกลก้บัประตู

ทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหนา้ที่ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C 

*** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น
เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

23:45  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)           สนามบินชิโตเสะ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ล าธารโอยุนุมะ (ออนเซนแช่เทา้) 
                                                หมู่บา้นนินจาดาเตะ จิไดมูระ   
08:30 ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้า

เมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระ...น าท่านเดินทางสู่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” ชม “บ่อโคลนเดือด” ซึ่ง
เกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด 
เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

 

 

 
 
 
 
 

วนัที่ รายการทวัร ์
มื้ออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.45-0830+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบินชิโตเสะ – หบุเขานรกจโิกกดุานิ – ล าธารโอยุนุมะ (ออนเซนแช่เทา้) 
หมู่บา้นนินจาดาเตะ จไิดมูระ   
 NOBORIBETSU / TOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS  

- ✓ HTL 

วนัที่สาม 
ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอสุุ (กระเชา้) – ฟารม์หมีสนี ้าตาล 

✓ ✓ HTL    
 JOZANKEI HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่สี่ 
 คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี– โรงงานช็อคโกแล็ต – เจอาร ์ทาวเวอร ์
  SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS 

✓ ✓ - 

วนัที่หา้ 
ตลาดโจไก – ศาลเจา้ซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเก่า – หอนาฬิกา – ซูซูกิโนะ 
 SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS  
    “บุฟเฟตป้ิ์งย่าง + ขาปูยกัษ์ เสริฟ์พรอ้มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ม่อ ัน้” 

✓ ✓ ✓ 

วนัที่หก สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ )  TG617 1030-1530 ✓ - - 
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 จากน้ันน าท่านสู่ “ล าธารโอยุนุมะ” ให้ท่านได้ผ่อนคลายโดยการแช่เท้าในแหล่งออนเซนธรรมชาติที่ไหลผ่าน
แม่น า้โอยุนุมะ ซึ่งเป็นออนเซนที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติจริงๆ อิสระทุกท่าน
ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู  
บ่าย  น าท่านย้อนยุคสู่หมู่บ้านนินจา “ดาเตะ จิไดมุระ” ศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอะโดะ ในช่วงค.ศ. 

1603-1867 ต่ืนตากับเหล่านักรบซามูไร และ เหล่านินจา … อิสระให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพ
ความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 

 
 
  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่ นและนานาชาติ หรือชุด

อาหารพื้นเมืองแบบไคเซกิ 
ที่พกั :  NOBORIBETSU HOTEL OR TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 
**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญ่ีปุ่ นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีขึ้ น**  
  

วนัที่สามของการเดินทาง (3) ล่องเรือทะเลสาบโทยะ – ภูเขาไฟอุสุ (กระเชา้) ฟารม์หมี   
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยการล่องเรือ “ทะเลสาบโทยะ” เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบโดยรอบ ใช้เวลา
ในการล่องประมาณ 40-50 นาที โดยเรือจะออกจากท่าและวนรอบเกาะนากาจิมะท่ีอยู่ใจกลางทะเลสาบ และ
ที่น่ียังเป็นสถานตากอากาศที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหน่ึงของเกาะฮอกไก
โด 

  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบ
เซต็เมนู  

บ่าย  น าท่านเปล่ียนอิริยาบถโดยการนัง่กระเช้าขึ้นชม “ภูเขาไฟอุสุ” ที่ได้ชื่อว่า
เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดบ่อยที่สุดในญี่ปุ่ นในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นจุด
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ศูนย์กลางที่ท าให้เกิดทะเลสาบโทย่า และพบว่าภูเขาไฟลูกนี้  จะมีการปะทุขึ้นมาเป็นระยะทุก 20-50 ปี ท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของพื้นที่แถบน้ีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ันน าท่านชม “ฟารม์หมีสีน ้าตาล” ซึ่งมีถิ่นก าเนิดอยู่แถวไซบีเรียและท่ีเกาะฮอกไกโดเท่าน้ัน ปัจจุบันน้ีได้
กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสี
น า้ตาลนับร้อยที่อยู่รวมกันเป็นฝูงในบรรยากาศใกล้เคียงธรรมชาติ  

 

  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่ นและนานาชาติ หรือชุด
อาหารพื้นเมืองแบบไคเซกิ  
ที่พกั :  JOZANKEI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 
**อิสระทุกท่านพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญ่ีปุ่ นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีขึ้ น**  
 

วนัที่สี่ของการเดินทาง (4) คลองโอตารุ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต – เจอาร ์ทาวเวอร ์
  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับ 
ต้นของเมือง มีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง อิสระเกบ็ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย…จากนั้นน า
ท่านสู่ “พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี”อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายใน
ท าด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีสร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่า
แก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

               รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนูขึ้นชื่อ “ปลาฮอกเกะย่าง” 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ 

บิสกิต ที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนม ซึ่งที่น่ีจัดไว้เป็นโซนต้ังแต่ประวัติความเป็นมา 
รวมท้ังวิธีการท าชอ็คโกแลต็แบบสดๆ รวมท้ังยังมีไอศกรีมชอ็คโกแลต็รสชาติด้ังเดิมให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย 
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จากน้ันน าท่านสู่ “JR TOWER” เป็นตึกที่สูงที่ สุดในซัปโปโร ต้ังอยู่ ติดกับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้ง
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จ าหน่ายกล้องดิจิตอล, 
เค ร่ืองใช้ไฟ ฟ้ าและ อิ เล็คทรอนิค ส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเส้ือผ้ าแฟชั่ นวัย รุ่น , ร้าน 
MATSUMOTO KIYOSHI ขาย ยาและเคร่ืองส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวต้ังอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า 
T38 ที่ระดับความสูง 160 เมตร  จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน
กลางคืน (ไม่รวมต๋ัวขึ้นจุดชมวิวราคา ประมาณ 700-1,000 เยน) 

  อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท้่านเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงและเลือกชิมอาหารอร่อยจากรา้นต่างๆ 

ที่พกั : SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 3 ดาว 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง (5) ตลาดปลาโจไก – ศาลเจ้าซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเก่า – หอนาฬิกา 
  ชอ้ปป้ิงซูซูกิโนะ 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดโจไก” ประกอบด้วยร้านค้ามากมายกว่า 80 ร้าน ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดอีกหน่ึง
ตลาดในเมืองซัปโปโร ที่น่ีจ าน่ายอาหารทะเลเป็นหลัก ทั้ง ปูทาราบะ ปูขน ปูสุไว  หอยเม่น ไข่ปลา ปลาหมึก 
และอกีอื่นๆอีกมากมาย นอกจากน้ันยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าซปัโปโร” ศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้สร้างในสมัยเมจิ 
เนื่องมาจากจักรพรรดิในยุคน้ันต้องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้าได้ถูกสร้างขี้นมาเพื่อเป็น
การป้องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย น าท่านชื่นชมบรรยากาศของศาลเจ้าแห่งน้ีที่ปลูกต้นซากุระนานาพันธุ์ไว้
มากมายที่พร้อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร 
 

 รั
บ
ป
ร
ะ
ท
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านอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่ นแบบเซต็เมนู 
บ่าย น าท่านชม “ท าเนียบรฐับาลเก่า” เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง ใช้เป็นที่ท า

การรัฐบาลฮอกไกโดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเน่ืองยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ท าการหลัง
ใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งต้ังอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังน้ี อาคารหลังน้ีจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมส าคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512 อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 

 

จากน้ันให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “หอนาฬิกา” ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของเมืองซัป
โปโรอีกแห่งหน่ึง มีระฆังตีบอกเวลามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันน้ีกย็ังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง 
ด้วย จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญอีกแห่งหน่ึง  

  
 
 
 
 
 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ซูซูกิโนะ” แหล่งช้อปป้ิงอันดับหน่ึงของเมืองซัปโปโร ที่รวบรวมร้าน 
ช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินด่ืม และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 
 

 
 
 

 
 

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร NANDA ร้านชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด สวรรค์ของคนรักอาหารทะเล
สไตล์ป้ิงย่าง บริการท่านดว้ยเมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอันเลือ่งชือ่ ปูทาราบะ ปูสุไวปูขน อาหารทะเลอื่นๆ 
หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุง้ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของหวาน เคก้หนา้ต่างๆ มุมเครือ่งดื่มซอฟ
ดร้ิงและแอลกอฮอลใ์หท้่านไดร้บัประทานอย่างไม่อัน้*** 
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ที่พกั : SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบัเดียวกนั 3 ดาว 
  

วนัที่หกของการเดินทาง  (6)           สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภุมิ 
 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบนิชิโตเสะ 
10:30  เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 
15:30  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 

--- 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 

09 – 14 เมษายน 2563 
12 – 16 เมษายน 2563 60,900.- 57,900.- 54,900.- 8,000.- 

***กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางที่ 20 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  
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   (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. ค่าน ้าหนกัสัมภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติขาไป 20 ก.ก. / ขากลบั 20 ก.ก.) 
6. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ (ยกเวน้หนงัสือเดินทางไทย) 
7. 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 
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➢ 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) 

 
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 
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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 
 
 


