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WONDERFULL JAPAN - A

6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
ชมวิหารไม้ ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโลก ณ วัดโทไดจิ
ไหว้ พระขอพรและดื่มนา้ ศักดิ์สทิ ธ์ท่ี วัดคิโยมิสึ
ชมปราสาททอง วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โดดเด่นด้ วยเสาโทริอนิ ับหมื่นคู่ท่ตี ้ังอยู่บนเนินเขา
ชมความสวยงามของหมู่บ้านชาวนา ชิราคาวาโกะ
ชมถนนสายโบราณเล็กๆสมัยเอโดะ ซันมาชิซูจิ
เพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อองุ่น “ไร่องุ่น” ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถนั
นั่ง รถไฟสายเอโนะเดน ชมความงามริม อ่าวซางามิ ของเมืองคามาคูระ
ไหว้ พระขอพร เจ้ าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ
ช้ อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี ชินจู กุ
พิเศษ! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ฮอกไกโด
อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็น เพือ่ สุขภาพ

กาหนดการเดินทาง
10 – 15 สิงหาคม 2560 “เทศกาลวันแม่แห่งชาติ”
วันทีห่ นึง่ ของการเดินทาง(1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข
2) พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครือ่ ง
ดังนั้นผูโ้ ดยสาร จาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23:15

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ... เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
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วันทีส่ องของการเดินทาง(2) สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – หมู่บา้ นนินจา อิงะ – นากาชิม่า เอ้าท์เล็ต

06:25

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจ
เช็ค สัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ... นาท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” นาราเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ ปุ่นมาก่อน
เกียวโต มีชื่อเรียกเมืองนาราโบราณว่า เฮโจเคียว เมืองนาราพั ฒนาขึ้นจากทางตะวันออกเฉียงใต้ ข องเฮโจ
เคียวและมีชื่อเสียงว่า มีพ ระพุทธรูปและสิ่งก่อสร้ างทาด้ วยไม้ ท่เี ก่าแก่ท่สี ุดของญี่ ปุ่น ซึ่งรวมไปถึงวัดเก่าๆ
มากมาย เมืองนาราเป็ นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สดุ เช่นเดียวกับเกียวโต ... นาท่านเข้ าชม “วัด
โทไดจิ ” สร้ างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดงถึงบุญญาธิการของพระจักรพรรดิญ่ีปุ่น ผ่านซุ้มประตู “นันไดมง” ที่
ใช้ เสารองรับถึง 18 ต้ น ด้ านล่ างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจากไม้ ได้ อย่างวิจิตร งดงาม เข้ าชม “วิหารไม้ ท่ี
ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก” ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 500 ตัน
ตัววิหารหลั งปั จจุบันถูกสร้ างขึ้นใหม่ในปี 1706 เนื่องจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพี ยง1 ใน 3
ของวิหารหลังเดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ บา้ นนินจา อิ งะ คาว่ า “นินจา” เชื่อว่ามีการใช้ มาประมาณ 800 ปี ก่อน ซึ่งหมายถึง
บุคคลที่อยู่ในภูเขาและฝึ กฝนนินจุตสุ (วิชาต่อสู้เกี่ยวกับการขโมยและการล่ องหน) นินจาได้ แบ่งออกเป็ น 2
ฝ่ ายหลักๆ คือ อิงะ และ โคงะ ซึ่งในจังหวัดมิเอะนั้นเป็ นนินจาฝ่ ายอิงะ โรงเรียนนินจาชั้นนาในญี่ปุ่นยังมีอยู่
อีก แห่ งที่จังหวั ด ชิงะ(Shiga) โรงเรี ยนนิ น จาโคกะ(Koka School) ในช่ วงศตวรรษที่ 15 เมื อ งนี้ เคยเป็ น
สถานที่ ส อนวิ ช านิ น จามาก่ อ น อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ นบ้ า นเกิ ด ของนิ น จาในตระกู ล อิ ง ะ ... อิ ส ระให้ ท่ า น
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์เนมที่ “นากาชิม่า เอ้าท์เล็ต” แหล่งรวมสินค้ านาเข้ าและสินค้ าแบ
รนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้ าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia
Rowley, Diffusione Tessile ฯล ฯ เลื อกซื้ อกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap,
Armani ฯลฯ เลื อ กดู เ ครื่ อ งประดั บ และนาฬิ ก าหรู อ ย่ า ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,
Longines ฯลฯ รองเท้ าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อเลื อ กซื้ อสิน ค้ า
สาหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้ าอืน่ ๆอีกมากมาย ...
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ามของการเดินทาง(3)

ไร่องุ่น – ฮาโกเน่ – ล่องเรอโจรสลัด – โอวาคุดานิ
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เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปเพลิดเพลินต่อกับการเลือกชมและซื้อองุ่น “ไร่องุ่น” ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถพี ิถนั และ
ได้ รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน....ทาให้ ผลขององุ่นนั้นมีขนาดใหญ่ สีม่วงเข้ ม และรสชาติ
หวาน หอมเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ท่านจะได้ ชมถึงวิธกี ารเก็บองุ่นและที่สาคัญคือ ท่านสามารถชิมองุ่นในไร่ น้ ี
ได้ สดๆ จากต้ น
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านสู่ นาท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน่ ” แหล่ งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็ นฉากหลังและมีบ่อน้าพุ
ร้ อนซุกซ่ อนอยู่ มากมายและเป็ นจุดที่แม่ นา้ ฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง จากนั้น นา
ท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางด้ วยการ “ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ” ทะเลสาบนา้ จืดขนาดใหญ่
ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปี มาแล้ ว ทั้งยังเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ดีอีกแห่ง
หนึ่งด้ วย อิส ระให้ ท่านชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริ สุทธิ์ตามอัธยาศัย ... นาท่านเดินทางสู่
“โอวาคุดานิ” (โดยการนั่งรถบัส) โอวาคุดานิหรือหุบเขานรกที่เกิดขึ้นจากการปะทุข้ นึ มาของภูเขาไฟฮาโกเน่
เมื่อหลายพันปี ก่อน ทาให้ เกิดควันและบ่อนา้ ร้ อนผุดขึ้นมาจากใต้ ดิน นา้ และควันเหล่ านี้จะมีส่วนผสมของ
กามะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้ อนของนา้ ที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้ มไข่ให้ สุกได้ และจะทาให้
เปลือกไข่กลายเป็ นสีดา โดยกล่าวกันว่าถ้ าใครได้ ทานไข่ดาหนึ่งฟองอายุจะยืนขึ้นอีกเจ็ดปี เลยทีเดียว ...
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ **
ทีพ่ กั
MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**จากนั้นพั กผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้าแร่ ท่คี นญี่ ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่ วย
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ ผวิ พรรณดีข้ นึ **
วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง(4)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

หมู่บา้ นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – ชินจูกุ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้ นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ” หมู่บ้านนี้ต้ังอยู่บริเวณทะเลสาบไซโกะ ซึ่งเป็ น 1 ใน 5
ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ บ้ านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็ นบ้ านทรงกัสโช่สคุ ุริ แบบเดียวกับที่ทา
คายาม่า นอกจากนั้ นแล้ วยังขึ้นชื่อว่าเป็ นหมู่บ้านแห่ งหัตถกรรมอีกด้ วย เช่น เครื่องปั้ นดินเผา เป็ นต้ น ให้
ท่านได้ เพลิดเพลินเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟู จิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนา้ ทะเลและ
รูปทรงกรวยคว่าที่ได้ สดั ส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กับการสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และ
กวีผ้ ูมีชื่อเสียงของญี่ ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึง
เป็ นแดนต้ องห้ ามสาหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และเกิดการระเบิดครั้งสุดท้ ายเมื่อกว่าสามร้ อยปี มาแล้ ว ...
นาท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ให้ ข้ ึนได้ ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ ากระจายอยู่
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โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้ นทางขึ้นสู่ภเู ขาไฟ (ในสภาพอากาศเอื้ออานวย)
... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว ... เพื่ อนาท่า นเดินทางสู่ “ชินจู กุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่ง
ของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่น
เดิ น กั น ขวั ก ไขว่ ถื อ เป็ นจุ ด ที่ นั ด พบยอดนิ ย มอี ก ด้ วย เชิ ญ ท่ า นเลื อ กชมสิ น ค้ ามากมาย อาทิ เ ช่ น
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่ าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP,
นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้ าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น...“ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พานักใหม่” ใน
สมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาสั่งให้ สารวจย่านนี้ตามคาขอของพวกพ่อค้ าและตั้งเมืองหน้ าด่านขึ้นบน
ถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ุดในสมัยนั้น มีท้งั โรงนา้ ชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยมและหอคณิกา
อีกกว่า 50 แห่ง
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ทีพ่ กั
BESTWESTERN NISHIKASAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง(5)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (แวะถ่ายรูป) – พระราชวังอิมพีเรียล – โอไดบะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
นาท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่าง
มาก นมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง
(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ ท่สี ดุ ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนา
กามิ เสะ” ถนนร้ านค้ า แหล่ งรวมสินค้ าของที่ระลึ กต่ างๆมากมาย อาทิ พวงกุญ แจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบ
ซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ถี นนแห่ง
นี้....จากนั้น นาท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกายทรี” (ไม่ข้ นึ ชม) หอคอยแห่งใหม่ท่สี ูง
ที่สุดของ โลก ริมแม่นา้ สุมิดะ ตรงข้ ามบริเวณใกล้ กบั ทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรูปทรงทันสมัย ใช้
เป็ นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็ นจุดชมวิวมุมสูง
ของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ ...
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “พระราชวังอิ มพีเรียล” อันเป็ นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ข องญี่ ปุ่น ตั้งอยู่
ท่ามกลางหมู่แมกไม้ ท่ไี ด้ รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้ างพระราชวังในสมัยสมเด็จ
พระจักรพรรดิเมจิ ด้ วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้ อมรอบด้ วยกาแพงหินขนาดมหึมาและคูนา้ สมัยเอโดะ ...
ชมสวน “โคเคี ย วไกเอน” ที่ เต็ม ไปด้ วยสนดั ด สวยๆมากมายอายุ ก ว่ า 100 ปี ถ่ ายภาพเป็ นที่ระลึ ก กับ
“สะพานนิจูบาชิ” ที่เชื่อมลานหินกรวดขนาดใหญ่ ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ”
(หอฟุชิมิ) เป็ นฉากหลังจากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งยัง “Aquacity” และ “Decks” ที่ย่าน “โอไดบะ” แหล่ งช้ อป
ปิ้ งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว สถานที่นัดออกเดทของหนุ่ มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของ
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โตเกียว สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ น
อันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลั กษณ์ของเมืองตั้ง
ตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนั ติภาพ” เวอร์ช่นั ญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
คา่
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเดนดะ
วันทีห่ กของการเดินทาง(6)
สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
00.20
เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย TG661
05.25
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดย
ทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
ทางบริ ษั ท ฯ จะไม่ รับ ผิดชอบต่ อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ า ประเทศญี่ ปุ่ น ของกองตรวจคนเข้ า เมื อง / การนาสิ่งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สาหรับผูเ้ ดินทางตั้งแต่ 30 ท่านขึ้ นไป***
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

10-15 สิงหาคม 2560

49,900.-

47,900.-

45,900.-

6,000.-

*** กรณีมต
ี ว
ั๋ เครือ
่ งบินแล้วลดท่านละ 15,000.-บาท ***

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ข้ ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์, คนขับรถ, ไกด์ และพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
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การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ , การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถ
นามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้ าประเทศญี่ปนุ่
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ ๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ น(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เ ข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติท่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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