กำหนดกำรเดินทำง
10 -15 สิงหำคม 2561 ““หยุดเทศกาลวันแม่””
โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น WONDERFUL JAPAN (TG) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J4918148

มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์
เช้า

กลางวัน

คา่

สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1

-

-

-

สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เกียวโต – วัดคิโยมิซึ –
วันที่สอง ศาลเจ้าฟูชิมิอนิ าริ

-

✓

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

-

✓
-

-

-

-

-

วันแรก

 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี

หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาจิซูจิ
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (ถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ งโอไดบะ

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

วันศุกร์ที่ 10 สิงหำคม 2561 (1)
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
19:30
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ ดยสำรขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสำร จำเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที ***

23:30

ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบิน TG622
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่ โมง ... เวลำท้องถิน่ เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันเสำร์ที่ 11 สิงหำคม 2561 (2) สนำมบินคันไซ – ปรำสำทโอซำก้ำ– วัดคิโยมิซึ– ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ
07:00
ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ...ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจ เช็ค
สัมภาระเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ... น าท่านเข้ าชม นาท่านเดินทางสู่
“ปรำสำทโอซำก้ำ "(ด้ ำ นนนอก) ปราสาทโอซาก้ า
เปรี ยบเสมือ นสัญ ลั กษณ์ ของเมือ งโอซาก้ า ถือ เป็ นสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ท่ีถูกสร้ างขึ้นจากดาริ ของ ฮิเดโยชิ
โตโยโตมิ หนึ่ งในสามแม่ ทัพ คนสาคั ญ ของประวั ติศ าสตร์
ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้ แรงงานกว่า
หกหมื่นคนในการก่อสร้ าง ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือน
โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น WONDERFUL JAPAN (TG) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J4918148

เทีย่ ง
บ่ำย

คำ่
ทีพ่ กั

สัญลักษณ์ทางอานาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ ท่สี ุดในสมัยนั้น ด้ านนอก
ของปราสาทเป็ นลานกว้ างที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้ วยไม้ ดอกไม้ ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
วัดนาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” ที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ทอ่ นซุงนามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้
ที่ย่ ืนออกมาเหนือหุบเขา ทาให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ างและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้ าง
ใต้ อาคารหลักคือ “นา้ ตกโอตะวะ” ซึ่ งเป็ นสายน้า 3 สายไหลลงสู่บ่อนา้ ผู้ มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มน้าจาก
นา้ ตกนี้ด้วยถ้ วยโลหะ ด้ วยความเชื่อว่าสามารถบาบัดรักษาโรคภัยไข้ เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่าการดื่มนา้ จากสาย
นา้ ตกทั้ง 3 นี้แล้ วจะประสบความสาเร็จสามด้ านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา”

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ” อันโดดเด่นด้ วยเสาโทริอินับหมื่นคู่ท่ตี ้ังอยู่บนเนินเขาภายใน
บริเวณศาลเจ้ ามากมายจนเป็ นอุโมงค์เสาโทริอิ ด้ วยจานวนเสาโทริอทิ ่มี ีมากมายหลายขนาดตั้งเรียงรายกันเป็ น
ทิวแถวจึงนับรวมความยาวของอุโมงค์โทริอิน้ ีได้ ท้งั หมดถึง 4 กิโลเมตร ศาลฟูมิอินาริ หรือศาลเจ้ าพ่ อจิ้งจอก
ขาว สร้ างขึ้น โดยชาวนา เพื่ อ บู ชาสุนั ขจิ้ งจอกที่เชื่ อ กัน ว่ าเป็ นฑูตส่งสารของเทพเจ้ าแห่ งการเก็บ เกี่ยวพื้ นที่
บริเวณนี้จะมีนา้ อุดมสมบูรณ์ ปลูกข้ าวได้ ผลผลิตดีมีคุณภาพ และเป็ นแหล่งผลิตเหล้ าสาเกมีคุณภาพดีอกี ด้ วย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว

วันอำทิตย์ที่ 12 สิงหำคม 2561 (3)
หมู่บำ้ นชิรำกำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ - ซันมำชิ ซู จิ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นชิรำกำวำโกะ ได้ รับ
การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
ในปี 1995 เป็ นหมู่บ้านสไตล์กัสโซ – สึคุริ สไตล์
ญี่ ปุ่ นดั้ ง เดิ ม รู ป ร่ า งของหลั ง คาเหมื อ นสองมื อ
พนมของพระพุทธเจ้ า จึง เรี ยกหมู่บ้านสไตล์น้ ีว่า
กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านมี
หลั งคาชั น ถึ ง 60 องศา ลั ก ษณะคล้ า ยสองมื อ ที่
โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น WONDERFUL JAPAN (TG) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J4918148

เทีย่ ง
บ่ำย

คำ่
ทีพ่ กั

พนมเข้ าหากัน ซึ่งตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้ าง ประมาณ 10 เมตร โครงสร้ างของบ้ านไม่
ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วง ฤดูหนาวได้
เป็ นอย่างดี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ า นสู่ “เมื อ งทำคำยำม่ ำ ” หรื อ ที่ เรี ย กอย่ า งหนึ่ ง ว่ า
“ลิตเติ้ล เกียวโต” น าท่านเดิน ทางสู่ อาคารย่านเมืองเก่า
ซันมำชิ ซู จิ เป็ นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้ างถนนนั้นเรียง
รายไปด้ วยอาคารไม้ เก่าๆ สองชั้นแบบญี่ปุ่น ซึ่งก็ดัดแปลง
ให้ เป็ นร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ร้ านขนม หรือเรียว
กัง บริเวณที่หน้ าร้ านหน้ าบ้ านแต่ละหลังจะเป็ นทางนา้ ไหล
ซึ่ งเป็ นน้าที่ไหลลงมาจากภูเขา นอกจากนี้ ยังมี บ ริ การรถ
ลากให้ ได้ เลือกใช้ บริการเพื่อชมบรรยากาศแบบย้ อนยุคได้
อีก และต้ องไม่ลืมเลือกซื้อตุก๊ ตาซารุโบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซึ่งตุก๊ ตาใช้ เป็ นเครื่องราง ที่ทาให้ มีความสุข
โชคลาภสุขภาพ ความรัก เป็ นต้ น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม **พิเศษ! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขำปูยกั ษ์ **
MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว
**จำกนั้นพักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น้ ำแร่ทีค่ นญีป่ ุ่ นเชื่อกันว่ำจะช่วย
กระตุน้ กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**

วันจันทร์ที่ 13 สิงหำคม 2561 (4)
ภู เ ขำไฟฟู จิ - โอชิ
โนะ ฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นสู่ “ภู เขำไฟฟู จิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะ
ญี่ปุ่นด้ วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับนา้ ทะเลและ
รูปทรงกรวยคว่าที่ได้ สัดส่วนจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ กับ
การสร้ างสรรค์ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ู
มีช่ ือเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิ
เป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดน
ต้ องห้ ามสาหรับสตรีมานานนับร้ อยๆปี และเกิดการ
ระเบิ ด ครั้ งสุด ท้ ายเมื่ อ กว่ า สามร้ อ ยปี มาแล้ ว ... น า
ท่านขึ้น ความงามกัน แบบใกล้ ชิดยั งบริ เวณ “ชั้น 5”
ของภู เ ขาไฟฟู จิ (หรื อ ชั้ นสู ง สุ ด ที่ ท ำงอุ ท ยำนฯ
อนุญำตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิน ทางสู่ “โอชิ โนะ ฮักไก” ซึ่งเป็ นจุ ดชมวิว
โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น WONDERFUL JAPAN (TG) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J4918148

คำ่
ทีพ่ กั

ภูเขาไฟฟู จิได้ สวยงามที่สุดอีกจุ ดหนึ่งซึ่งเป็ นที่ได้ รับ
ความนิ ยมจากนั กท่องเที่ยวชาวญี่ ปุ่ นเป็ นอย่ างมาก
และที่น่ี ยังมี บ่ อ น้า ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์อั น แสนบริ สุ ทธิ์ซ่ึ งเกิ ด
จากนา้ ฝนไหลผ่านด้ านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้ ามา
ภายในและสุ ด ท้ ายไหลลงสู่ ด้ านล่ า งซึ่ งใช้ เวลา
ยาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งนา้ ในบ่อนี้ชาวบ้ านเชื่อกันว่า
ถ้ านามาดื่มนอกจากจะได้ ความสดชื่นจากการลิ้มรส
น้าอัน บริ สุท ธิ์ ยังจะท าให้ สุขภาพแข็งแรงและจะมี
โชคดีอีกด้ วย ที่น่ีท่านสามารถซื้อของที่ระลึกจากร้ านค้ าที่ต้ังอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างสาราญใจ หลังจากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ”ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และ
ร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย เชิญ
ท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด , IPOD, MP-3, NOTEBOOK,
SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิ ก า, เสื้อ ผ้ า , รองเท้ าแฟชั่น ทัน สมัย และเครื่ องสาอาง เป็ นต้ น ...
“ชินจูกุ” หมายถึง “ที่พานักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาสั่งให้ สารวจย่านนี้ตามคาขอของ
พวกพ่ อค้ าและตั้งเมืองหน้ าด่านขึ้นบนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ุดในสมัยนั้น มีท้งั โรง
นา้ ชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยมและหอคณิกาอีกกว่า 50 แห่ง
อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัยเพือ่ ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้ ง
RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 3 ดำว

วันอังคำรที่ 14 สิงหำคม 2561 (5)
วัดอำซำกุสะ - หอคอยโตเกียว สกำยทรี - โอไดบะ- สนำมบินฮำเนดะ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม “วัดเซ็ นโซจิ ” หรือ “วัดอำซำกุสะ” วัดที่
เหล่ า โชกุ น และซามู ไรให้ ค วามเลื่ อ มใสศรั ท ธาเป็ น
อย่ า งมาก นมั ส การองค์ เ จ้ าแม่ ก วนอิ ม ทองค าที่
ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ
“คามินาริมง(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้
ชื่อว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก” แขวนอยู่ โดย
มี “ถนนนากามิ เสะ” ถนนร้ า นค้ า แหล่ งรวมสิน ค้ า
ของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุก๊ ตาแมว
กวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ี
ถนนแห่งนี้ ... นาท่านไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” (ไม่ข้ ึนชม) หอคอยแห่งใหม่ท่สี ูง
ที่สุดของโลก ริมแม่นา้ สุมิดะ ตรงข้ ามบริเวณใกล้ กับทางด้ านหน้ าของวัดอาซากุสะ ด้ วยรูปทรงทันสมัย ใช้ เป็ น
หอคอยส่งสัญ ญาณวิ ทยุ โทรทัศน์ ระบบดิ จิตอล และบริ เวณที่ความสูง 350 เมตรเป็ นจุ ดชมวิ วมุ มสูงของ
กรุงโตเกียวแห่งใหม่ ...
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บ่ำย

น าท่ าน ช้ อ ป ปิ้ งยั ง “โอ ได บ ะ ซี ไซ ด์ ม อ ล ล์ ” ที่ มี
“Aquacity” และ “Decks” แหล่ ง ช้ อปปิ้ งชื่ อดั ง ริ ม อ่ า ว
โตเกียว แน่นขนัดไปด้ วยร้ านค้ าเสื้อผ้ าแฟชั่นกว่า 60 ร้ าน
ร้ านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้ านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้ านขาย
ของที่ระลึกที่กาลังมองหาไว้ เป็ นของขวัญของฝากจากแดน
อาทิตย์อุทยั และถือว่าเป็ นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาว
ญี่ ปุ่ นที่ได้ รับ การโหวตว่ า “โรแมนติ คที่สุด” ของโตเกียว
สามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 50
ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว ในยามอาทิตย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง
เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์
ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็ นภาพอันงดงาม
แสนประทับใจที่จะหาได้ เพียงที่น่ีท่เี ดียวเท่านั้น !
**อิสระอำหำรกลำงวันและอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย**
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

วันพุธที่ 15 สิงหำคม 2561 (6)
สนำมบินสุวรรณภูมิ
00.22
เดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะโดยสำยกำรบินไทย TG661
05.25
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

- - - Always with You - - หมำยเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตรำค่ำบริกำร
***สำหรับผูเ้ ดินทำงตั้งแต่ 30 ท่ำนขึ้ นไป***
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ำนละ

10-15 สิงหำคม 2561

45,900.-

42,900.-

39,900.-

6,000.-

*** กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
18,000.-บาท ***
้
่
*** ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน / ทาน
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่ / ทริป***

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
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2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริกำรน้ ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ำบริกำรนี้ 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.ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)สำหรับกรุป๊ ที่มีหวั หน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
❖ สำหรับกำรจองกรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำทภำยใน 1 วันทำกำร
❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
➢ การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุป๊ ที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอ
เปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่พี ัก ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ความพร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
➢ กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ อง หรือห้ องแบบ3 เตียง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมีห้องแบบ TRIPLE ซึ่งบางครั้งอาจจะมีไม่เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
➢ สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจจะทาให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ
ช้ อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้ง
ที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ ได้ ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้
➢ การบริการของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น.
ถึงเวลา 20.00 น. ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาพการจราจรใน
วันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
➢ การประกันภัย ทางบริษัทฯได้ ทาไว้ สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็ นการประกันอุบตั เิ หตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ เข้ าใจและ
โปรแกรมทัวร์ ญี่ปุ่น WONDERFUL JAPAN (TG) 6วัน 3คืน - รหัสทัวร์ J4918148

ยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษทั ประกันทัว่ ไป และควรศึกษา
เงือ่ นไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญีป่ นส
ุ่ ำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่ำงของเอกสำรมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปน(ส
ุ่ ำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญีป่ นตำมมำตรกำรยกเว้
ุ่
นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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