กำหนดกำรเดินทำง
11-17 ตุลำคม 2561 หยุดวันคล้ำยวันสวรรคต ร.9
25-31 ตุลำคม 2561
08-14 / 15-21 พฤศจิ กำยน 2561
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มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1

สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า – วัดคิโยมิซึ –
วันที่สอง การแสดงวิธกี ารตกปลาโดยนกกาน้ า

เช้า

กลางวัน

คา่

-

-

-

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

-

✓

✓

-

 GIFU WASHINGTON HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่สาม
วันที่ส่ี
วันที่หา้
วันที่หก

หมู่บา้ นชิรากาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาจิซูจิ
 DOMMY INN TOYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS
เจแปนเอลป์ (ชมใบไม้เปลีย่ นสี)(ชมใบไม้เปลีย่ นสี)
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
“พิเศษ...บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์”

ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS

สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค – ช้อปปิ้ งโอไดบะ สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
TG661 00.20-05.25
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วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
19.30
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้ กับประตูทางเข้ า
หมายเลข 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

ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เทีย่ วบิน TG622
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่ โมง ... เวลำท้องถิน่ เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันทีส่ องของกำรเดินทำง (2)
07.00

เทีย่ ง
บ่ำย

สนำมบินคันไซ - ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – วัดคิโยมิซึ –
กำรแสดงวิธีกำรตกปลำโดยนกกำน้ ำ
ถึงสนำมบินคันไซ เมืองโอซำก้ำ ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ" (ด้ านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า

ถือเป็ นสถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ท่ีถูกสร้ างขึ้นจากดาริ ของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคน
สาคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทยั เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ ท่อนซุงนามาวางเรียงกัน ภายในมี
ระเบี ยงไม้ ท่ยี ่ ืนออกมาเหนือหุ บเขา ทาให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ างและได้ รับการยกย่องให้ เป็ นมรดกโลกอีก
แห่งหนึ่ง ข้ างใต้ อาคารหลักคือ “นา้ ตกโอตะวะ” ซึ่งเป็ นสายนา้ 3 สายไหลลงสู่บ่อนา้ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมา
ดื่มนา้ จากนา้ ตกนี้ด้วยถ้ วยโลหะ ด้ วยความเชื่อว่าสามารถบาบัดรักษาโรคภัยไข้ เจ็บได้ และยังเชื่อกันว่าการดื่ม
นา้ จากสายนา้ ตกทั้ง 3 นี้แล้ วจะประสบความสาเร็จสามด้ านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา”...
จากนั้น นาท่านชม “กำรแสดงวิธีกำรตกปลำโดยนกกำน้ ำ” ซึ่งเป็ นวิธีการตกปลาแบบโบราณของชาวประมง
พื้นบ้ าน โดยชาวประมงจะถ่อแพไปพร้ อมกับนกกานา้ และจุ ดโคมไฟไว้ ท่หี ัวเรือ เมื่อปลา Ayu ไหว้ ใกล้ เข้ ามา
เกล็ดของปลาจะสะท้อนกับแสงของโคมไฟ ทาให้ นกกานา้ สามารถจับปลาได้ โดยง่าย
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คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั : GIFU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว
วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (3)
หมู่บำ้ นชิรำกำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ – ซันมำจิ จูจิ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นชิรำกำวำโกะ ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลกในปี 1995
เป็ นหมู่บ้านสไตล์กัสโซ – สึคุริ สไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิม รูปร่างของหลังคาเหมือนสองมือพนมของพระพุทธเจ้ า จึง
เรียกหมู่บ้านสไตล์น้ ีว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้ านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ าย
สองมือที่พนมเข้ าหากัน ซึ่งตัวบ้ านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้ าง ประมาณ 10 เมตร โครงสร้ าง
ของบ้ านไม่ใช้ ตะปูแม้ แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วง
ฤดูหนาวได้ เป็ นอย่างดี

เทีย่ ง
บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่ า “ลิตเติ้ล เกียวโต” นาท่านเดินทางสู่ อาคารย่านเมือง
เก่า ซันมำชิ ซู จิ เป็ นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้ างถนนนั้นเรียงรายไปด้ วยอาคารไม้ เก่าๆ สองชั้นแบบญี่ปุ่น ซึ่ง
ก็ดัดแปลงให้ เป็ นร้ านขายของที่ระลึก ร้ านอาหาร ร้ านขนม หรือเรียวกัง บริเวณที่หน้ าร้ านหน้ าบ้ านแต่ละหลัง
จะเป็ นทางน้าไหลซึ่ งเป็ นน้าที่ไหลลงมาจากภูเขา นอกจากนี้ยังมีบริ การรถลากให้ ได้ เลือกใช้ บริ การเพื่ อชม
บรรยากาศแบบย้ อนยุคได้ อีก และต้ องไม่ลืมเลือกซื้อตุ๊กตาซารุโบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซึ่งตุ๊กตาใช้ เป็ น
เครื่องราง ที่ทาให้ มีความสุข โชคลาภสุขภาพ ความรัก เป็ นต้ น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
ทีพ่ กั : DORMY INN TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3 ดำว
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วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง (4)
เทือกเขำเจแปนแอลป์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้ นของเส้ นทาง “เจแปน แอลป์ ” เส้ นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ทา่ นจะประทับใจไม่ร้ ูลืม
ทาเทยาม่า นาท่านนัง่ รถรำงไฟฟ้ ำรูปขั้นบั นไดสู่ท่รี าบสูงบิ โจไดร่ าเพื่ อเปลี่ยนรถโค้ชสำยธรรมชาติ สู่ ยอด
ดอยมุโรโด โดยโชเฟอร์ มืออาชีพ ผ่านป่ าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่ น นา้ ตกเมียวโจ
เป็ นนา้ ตกที่สงู ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่ าสนดึกดาบรรพ์ ท่มี ีอายุกว่า 1,000 ปี ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุด
ชมวิวสูงสุดของเส้ นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้ อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้ าสีสด
ตลอดทั้งวันทั้งคืน

เทีย่ ง

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านโดยสาร รถโค้ชไฟฟ้ ำไร้มลพิษทะลุ “อุโมงค์ใต้ ภูเขาทาเทยาม่า”ที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็ นที่สอง
รองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่รี าบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่
ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็ นเหวลึก สร้ างความตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน นาท่าน
โดยสำรกระเช้ำ ข้ ามเหวลึก ซึ่งสลิงของกระเช้ าจากต้ นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาคา้ คั่นกลางเลยเป็ นทางยาว
1,700 เมตร จึงได้ ฉายาว่ากระเช้ าพาโนราม่า...จากนั้นนาท่านโดยสารรถกระเช้ำไฟฟ้ ำรูปขั้นบันได้ อกี ครั้งเพื่อ
ลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ท่มี ีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชม
วิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขาแอลป์ ได้ และชมความแรงของนา้ ที่ปล่ อยออกจากแอ่งนา้ สีเขียวมรกตที่
พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง ด่านสุดท้ายของเส้ นทางธรรมชาติ นาท่านโดยสารรถโค้ ชไฟฟ้ าปลอดมลพิษ
ทะลุ อุโมงค์ใต้ ภูเขาเป็ นทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร คุ ณ จะได้ มีโอกาสสัมผัสความยิ่งใหญ่ ของธรรมชาติ
นอกจากนี้ ส่ิงที่น่าทึ่งที่สุดคือหิ มะที่ปกคลุ มบนยอดเขา เป็ นภาพอันงดงามตื่นตาตื่นใจ เกินคาบรรยายใดๆ
ทั้งสิ้น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม **พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์**
ทีพ่ กั : MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ
**จำกนั้นพักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็ น” กำรแช่น้ ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่ำจะช่วย
กระตุน้ กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
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วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง (5)
ภูเขำไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอำซำกุสะ – ช้อปปิ้ งชินจู กุ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านขึ้นสู่ “ภูเขำไฟฟู จิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ ปุ่น
ด้ วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับนา้ ทะเลและรูปทรงกรวย
คว่ าที่ได้ สัดส่ วนจึ งเป็ นแรงบั น ดาลใจให้ กับ การสร้ างสรรค์
ผลงานของศิลปิ นทั้งนักประพันธ์และกวีผ้ ูมี ช่ ือเสียงของญี่ปุ่น
เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟู จิเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ น
ที่สถิตของเทพเจ้ าจึงเป็ นแดนต้ องห้ ามสาหรับสตรีมานานนับ
ร้ อ ยๆปี และเกิด การระเบิ ด ครั้ งสุด ท้ ายเมื่ อกว่ าสามร้ อยปี
มาแล้ ว ... น าท่านขึ้น ความงามกัน แบบใกล้ ชิด ยังบริ เวณ “ชั้ น 5” ของภูเขาไฟฟู จิ (หรื อ ชั้นสู งสุ ดที่ท ำง
อุทยำนฯอนุญำตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ)
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
น าท่ า นชม “วัด เซ็ น โซจิ ” หรื อ “วัด อำซำกุ ส ะ” วั ด ที่
เหล่าโชกุนและซามูไรให้ ความเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก
นมั สการองค์ เจ้ าแม่ ก วนอิ มทองค าที่ป ระดิ ษ ฐานในวิ หาร
หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าคา
รณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ ช่ ือว่าเป็ น “โคมไฟที่ใหญ่ ท่สี ุด
ในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิ เสะ” ถนนร้ านค้ า
แหล่ งรวมสินค้ าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ
ตุก๊ ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ มญี่ปุ่น หรือ “ขนม
อาเกมันจู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุ สะ ก็สามารถหาซื้ อได้ ท่ีถนนแห่ งนี้ ... นาท่านเดินทางสู่ “ชินจู กุ” ย่าน
แห่ งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้ พบกับห้ างสรรพสินค้ า และร้ านขายของนับเป็ นพัน ๆ
ร้ าน ซึ่งจะมีผ้ ูคนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็ นจุ ดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้ วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ ามากมาย
อาทิเช่ น เครื่องใช้ ไฟฟ้ า, กล้ องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES
SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้ า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น...“ชินจู กุ” หมายถึง “ที่พานักใหม่”
ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้ มีคาสั่งให้ สารวจย่านนี้ตามคาขอของพวกพ่ อค้ าและตั้งเมืองหน้ าด่านขึ้น
บนถนนโคชุไคโด ไม่นานก็กลายเป็ นชุมชนที่ใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น มีท้งั โรงนา้ ชา ร้ านค้ า โรงเตี๊ยมและหอคณิกา
อีกกว่า 50 แห่ง
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คำ่

อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ทีพ่ กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดำว
วันทีห่ กของกำรเดินทำง (6)
สวนฮิตำชิ ซีไซด์พำร์ค – โอไดบะ ซีไซด์มอลล์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่านเดิ น ทางสู่ “ฮิ ต ำชิ ซี ไ ซด์พ ำร์ค ” ( Hitachi Seaside Park) เป็ นสวนดอกไม้ ขนาดใหญ่ มี การปลู ก
ดอกไม้ หมุนเวียนกันไปตลอดปี อยู่ในเขตจังหวัดอิบารากิ ใครที่ได้ ไปเห็นก็ต้องหลงไหล เพราะดอกไม้ ท่ีมี
มากมายเหลือคณานับเป็ นทุ่งดอกไม้ เป็ นเนินดอกไม้ ท่สี วยงามละลานตา ไม่แปลกใจที่ใคร ๆ ก็ต้องถ่ายรูป
แบบถ่ายแล้ วถ่ายอีก จะเซลฟี่ หรือวิดีโอ ภาพออกมาก็สวยงามอย่างยิ่ง ประทับไว้ ด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข
ที่สดุ ของนักท่องเที่ยวที่มาที่น่ี

เทีย่ ง
บ่ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้ น น าท่ า นช้ อ ปปิ้ งยั ง “Aquacity” และ “Decks” ที่
ย่ า น “โอไดบะ” แหล่ ง ช้ อปปิ้ งชื่ อดั ง ริ ม อ่ า วโตเกี ย ว
สถานที่นัดออกเดทของหนุ่ มสาวญี่ปุ่นที่ได้ รับการโหวตว่ า
“โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว สามารถมองเห็น “สะพาน
เรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็ นสะพานที่มี
ความยาวเป็ นอันดับ 50 ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่
เมื อ งโตเกีย ว โดยมี “หอคอยโตเกี ย ว” สัญ ลั ก ษณ์ ข อง
เมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสนั ติภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว
อิสระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินฮำเนดะ
วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง (7)
สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
00.20
เดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG661
05.25
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
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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

11-17 ตุลำคม 2561
25-31 ตุลำคม 2561
56,900.08-14 พฤศจิกำยน 2561
15-21 พฤศจิกำยน 2561

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

53,900.-

50,900.-

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

8,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท***
้
่
***ราคาทัวรข
นยั
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ างต
้
้ งไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตรำค่ำบริกำรนี้ 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. 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)สำหรับทิปหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
❖ สำหรับกำรจองกรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท ภำยใน 1 วัน
❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน
โปรแกรมทัวร์ญป
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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 ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ 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
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญีป่ นส
ุ่ ำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ น
การเข้ 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 าข่ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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