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เดินทาง26 – 31 มีนาคม 2563 “เทศกาลชมซากุระ” 

12 – 17 เมษายน 2563 “หยุดเทศกาลวนัสงกรานต”์ 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

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

วนัที่สอง 

สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกยีวโต – วดัคโิยมิส ึ

เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ - ✓ - 
 ROUTE INN HOTEL NAGOYA OR SIMILAR CLASS         

วนัที่สาม 
ทะเลสาบฮามานะ – เกบ็สตรอเบอรร์ี่ – ภเูขาโอมูโระ (นัง่กระเชา้)  

✓ ✓ ✓ 
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS         “พเิศษ..บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์         

วนัที่สี ่
หมู่บา้นอยิาชิโนะ ซาโตะ – ภเูขาไฟฟจู ิ– โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

 T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI OR SIMILAR CLASS  
✓ ✓ - 
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วนัแรกของการเดินทาง  (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารขึ้ นเครื่อง ดงัน ั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ น

เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

23.59  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  สนามบินคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ  

   เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ 

07.20 ถึง สนามบนิคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ

เมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสาม

แม่ทัพคนส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว ในการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึง

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัย

น้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป 

มีมุมที่น่ังส าหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่

พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับชาวเมืองโอซาก้า 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “นาเบะซูโม่” 

บ่าย น าทา่นเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เพ่ือน าทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อน

ซุงน ามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ท าให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการ

ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอกีแห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น า้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายน า้ 3 สายไหลลงสู่บ่อ

น า้ และยังเช่ือกนัว่าการดื่มน า้จากสายน า้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความส าเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความ

รัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ต้ังของศาลเจ้าอื่นๆจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้ สวนอเูอะโนะ – วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(แวะถา่ยรูป) – โอไดบะ    ✓ - - 

วนัที่หก สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50 - - - 
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 จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” เพ่ือน าทา่นเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ซ่ึง

ทั่วบริเวณสวนแห่งน้ีจะถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟหลอดเล็กหลอดน้อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้านดวง

ประดับอยู่ตามต้นพลัม ไม้พุ่ม โดยเฉพาะอุโมงค์ที่ใช้หลอดไฟเป็นรูปดอกไม้นับหม่ืนดวงท าเป็นซุ้มสวยงาม

เหมือนเดินอยู่ในอุโมงค์มหัศจรรย์ บางคร้ังท าเป็น แสงออโรร่า (Aurora) หรือแสงเหนือ ที่มักเกิดข้ึนในฤดู

หนาวของประเทศในแถบขั้วโลกสร้างความประทบัใจให้กบัผู้เข้ามาเยือนเป็นอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารค า่ตาาออธยาา ธัาเพื่อ่หหท่ าาเพืิเิพืิเิ ธักัาร้ทอปปิง แลิะพิอ่ั้ิออาหารอราอาาาัรทาเตาาาแ  

            ทีพ่กั  YOKKAICHI HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)  ทะเลสาบฮามานะ – เก็บสตรอเบอรรี์ ่– ภูเขาโอมูโระ (กระเชา้)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” ทะเลสาบน า้กร่อยขนาดใหญ่และเป็นแหล่งเพาะเล้ียงปลาไหลที่ใหญ่

ที่สุดในประเทศญ่ีปุ่น อิสระให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จากปลาไหลมากมาย อาท ิพายปลาไหล คุก๊กี้ปลาไหล 

ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือช่ืนชมความงามของทะเลสาบตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าทา่นชม “สวนสตรอเบอรรี์่” ขนาดใหญ่และมีช่ือเสยีงติดอันดับต้นๆ สนุกสนานกับการชิมลูกสตรอ

เบอร์ร่ีสีแดงสดจากต้นสตรอเบอร์ร่ีที่เรียงรายเป็นทิวแถว เตม็อิ่มกับการเกบ็ลูกสตรอเบอร์ร่ีทานกันอย่าง

เพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆที่มีลูกสตรอเบอร์ร่ีสแีดงสดตัดกบัใบสเีขียวเป็นพ้ืนหลัง 

 

 

 

 

 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู  

บ่าย  น าทา่น นัง่กระเชา้ ชม “ภูเขาโอมูระ” ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรอิซุ ทางทศิใต้ของเมืองอิโตะ 

ภายในจังหวัดชิซูโอกะ ภเูขาแห่งน้ีนับเป็นภเูขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีลักษณะเหมือนชามข้าวคว ่าอยู่ เป็นภาพที่

สวยงามเมื่อเกิดแสงและเงา สูง 580 เมตรเหนือระดับน า้ทะเล มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 เมตร ใช้
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เวลาในการเดินเป็นวงกลมประมาณ 15-30 นาท ีและยังมีศาลเจ้าที่เก่าแกใ่ห้ทุกท่านได้ท าบุญและไหว้พระขอ

พรอกีด้วย อสิระทุกทา่นตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริการทา่นด้วยบุฟเฟต์อาหารนานาชาติ  

 **พิเศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น** 

            ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้าแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกนัว่าจะช่วยกระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีขึ้ น** 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4) หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ “หมู่บา้นอิยาชิโนะ ซาโตะ” หมู่บ้านน้ีตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบไซโกะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบ 

ที่ล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ บ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งน้ีจะเป็นบ้านทรงกสัโช่สุคุริ แบบเดียวกบัที่ทาคายาม่า 

นอกจากน้ันแล้วยังขึ้นช่ือว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรมอีกด้วย เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา เป็นต้น ให้ทา่นได้

เพลิดเพลินเกบ็ภาพบรรยากาศความสวยงามเป็นที่ระลึก    

 

 

 

 

 

จากน้ันน า

ทา่นชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วย  ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน า้ทะเลและรูปทรง

กรวยคว ่าที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มี

ช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดน

ต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกดิการระเบิดคร้ังสดุท้ายเม่ือกว่าสามร้อยปีมาแล้ว  

น าท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หร่อ้ธงเสูแสุเ่ี่่าแอุ่าาเฯอเุญาตา

หหทขึง เไเทหเวธเเธงเ ) 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หมูย่างหินภเูขาไฟ” 
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “กรุงโตเกียว” เพ่ือน าท่านสู่ย่านช้อปป้ิง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของ

กรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกัน

ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทเิช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้อง

ถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, 

รองเท้าแฟช่ันทนัสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

อิสระอาหารค า่ตาาออธยาา ธัาเพื่อ่หหท่ าาเพืิเิพืิิเ ธักัาร้ทอปปิง แลิะพิอ่ั้ิออาหารอราอาาาัรทาเตาาาแ  

 ทีพ่กั T MARK CITY HOTEL TOKYO OMORI หรือเทียบเท่า  
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)         สวนอูเอะโนะ – วดัอาซากุสะ – หอคอยโตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป)  - โอไดบะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเข้าชม “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอันดับหน่ึงในโตเกียว เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลาง

กรุงโตเกียวที่รอบๆเตม็ไปด้วยสวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์และสวนสัตว์ เป็นสถานที่ชมดอกซากุระที่ได้รับความ

นิยมมากที่สุดในโตเกียว และจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการชมซากุระที่คนญ่ีปุ่นเรียกว่า ฮานามิ ที่ผู้คน

จะออกมาปูเสื่อล้อมวงชมดอกซากุระรับประทานอาหารกนัอย่างมีความสขุ (เฉพาะวนัที ่26-31 มี.ค. 63) 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่าง

มาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง

(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ มี “ถนนนากามิ

เสะ” ร้านค้า แหล่งรวมสนิค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน 

ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ... จากน้ันน าท่าน

ไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ขึ้นชม) หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่น า้

สุมิดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณ

วิทยุ โทรทศัน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสงู 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสงูของกรุงโตเกยีวแห่งใหม่ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู  

บ่าย น าทา่นช้อปป้ิงยัง “โอไดบะ ซีไซดม์อลล”์ ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังริมอ่าวโตเกียว 

แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขาย

ของที่ระลึกที่ก  าลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทติย์อุทยั สามารถมองเหน็ “สะพานเรนโบว์” ที่

มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมือง

โตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอัน

งดงามแสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียว 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 อิสระอาหารค า่ตาาออธยาา ธัาเพื่อ่หหท่ าาเไเทพืิเิพืิเิ ธักัาร้ทอปปิง แ าัอเพเิเ่าแัิธก 

สอควรล าัพวิาเ า า่าเพเิเ่าแสูาสเาอกิเฮาพเเะ 
 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6)   สนามบินฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

00.20  ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG661 

04.50  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

 

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.- 
 

***กรุ๊ปคอนเฟิรม์ออกที ่ 15 ทา่น สอบถามข้อมลูส ารองทีน่ั่งไดท้ีฝ่่ายขายบรษิัททวัรใ์กลบ้้านทา่น*** 
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***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท (วนัที ่ 26-31 มนีาคม 2563)*** 
***กรณีมตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 25,000.-บาท (วนัที ่ 12 – 17 เมษายน 2563)*** 

***กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 
***ราคาทวัรข์า้งต้นยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน/ทา่น/ทรปิ หรอื 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ*** 

 
อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับทา่นในตลอดการเดินทาง 

4. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **พป็เไปตาาอพแ่่อเไขขอแัรอยรรอ*์* 

6. บริการน ้าดืม่วนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดืม่ นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%    

3. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก 

5.เคาา่ปิไัเ์ลิะคเขธกรถเ(า าเวเเ3,000.-พาเ/ า่าเ/่ริปเหร่อเ1,000.-กา่/ า่าเ/่ริป)เ 

 

เงือ่นไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท (ส ารบัเดินทาง วนัที ่26 – 31 มีนาคม 2563) 

                                         ท่านละ 20,000.- บาท (ส ารบัเดินทาง วนัที ่12 – 17 เมษายน 2563) 

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 25 วนั 

การยกเลิก :  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้เดินทางตามอัตราที่ก าหนด ถ้าผู้เดินทางมีจ านวนไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 
สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 
 จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง  
และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากทา่นไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดกต็าม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวันเดินทาง หรือคนืเงินได้ 
 การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความ

พร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

 กรณลุีกค้าต้องการพักเป็นห้องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) เน่ืองจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นห้องพักส่วนใหญ่เป็นห้องแบบเตียงคู่(TWIN) 

ในกรณทีี่ห้องเตม็ไม่มีห้องเตียงใหญ่พักคู่(DOUBLE) ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบเตียงคู่(TWIN) แทน 

กรณต้ีองการพักแบบ 3 ทา่น ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีไม่เพียงพอ   ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 

ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่น หรือ วันเสาร์-อาทติย์ รถอาจจะติด อาจจะท าให้เวลาในการทอ่งเที่ยวและ     ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางคร้ังที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ทอ่งเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้ 

 การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10-12 ชั่วโมงเทา่น้ัน อาทเิช่น เร่ิมงานเวลา 8.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 การประกันภัย ทางบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทอ่งเที่ยว ตามพ.ร.บ การทอ่งเที่ยว เทา่น้ัน ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ทา่น

สามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถือว่าทา่นได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเม่ือทา่นช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั

ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
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รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่นส าหรบัคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี

การถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญ่ีปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  
1.  บัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น 
2.  สิ่งที่ยืนยันว่าทา่นสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น 
3. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น เช่น คนรู้ จัก โรงแรม และอื่นๆ 
4.  ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าทา่นมีการท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสอืรับรองการท างาน บัตรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญีปุ่่น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการพ านักระยะสั้นเทา่น้ัน 
3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15  วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

 


