นาริตะ – โตเกียว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเก็นโดะ – ย่ านเมืองเก่าคาวาโอเกะ – อะตามิ
มิชิมะ สกาย วอล์ค – สวนดอกไม้ ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้ นาบานะโนะ ซาโตะ
โอมิ ฮาจิมัง – ล่องเรือ – เกียวโต – อาราชิยาม่ า – สะพานโทเก็ทสึ – ป่ าไผ่ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อ – ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์ เล็ต – ห้ างอิออน

 อาบน้ าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ
 อิ่มอร่ อยกับเมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 บินโดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง

วันแรก

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาทัวร์

28 มี.ค. – 2 เม.ย. 2561

61,100.-

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.50 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์
(TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่สอง

นาริตะ – โตเกียว – สวนอุเอะโนะ – สวนกอนเก็นโดะ – ย่ านเมืองเก่ าคาวาโอเกะ – อะตามิ

20.30

08.10

น.

น.

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้ องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่ าไทย 2 ชม.)
นาท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
มหานครโตเกียว นาท่านชม ซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) สวนสาธารณะยอดนิยม ในการชม
ซากุระของ คนญี่ปุ่น ในช่วงเทศกาลคนญี่ปุ่นจะมาจับจองพื้นที่ในช่วงเทศกาล เพื่อชมดอกซากุระอย่างมีความสุ ข
และฉลองกันอย่างสนุกสนาน เนื่ องจาก 1 ปี มี ครั้งเดี ยวเท่านั้น และดอกซากุระมีอายุส้ ันเพียงแค่ไม่กี่วนั ก็จะร่ วง
โรยทั้งหมดทาให้เกิดเทศกาลชมดอกซากุระ ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะขึ้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนกอนเก็นโดะ สถานที่ยอดนิ ยมของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่จงั หวัดไซตามะ ให้ท่าน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่านจะได้เห็นหมู่มวลต้นซากุระยืนเรี ยงรายเป็ นแนวยาวอยูร่ ิ มแม่น้ า ทุ่งดอกเร็ ป
สี เหลืองสดใสที่กาลังแข่งกันบานสะพรั่ง อิสระให้ท่านเก็บภาพทุ่งดอกเรปสี เหลืองตัดกับสี ชมพูของดอกซากุระที่
ยืนเรี ยงรายอยูต่ รงเส้นขอบฟ้ า พร้อมกับท้องฟ้ าสี ครามสดใสที่ 1 ปี มีแค่ครั้งเดียว (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) จากนั้น
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ หรื อ ลิตเติ้ลเอะโดะ เป็ นเมื องที่ ต้ งั อยู่ในจังหวัดไซตามะ เมื องที่ ได้รับการ
ขนานนามว่าเป็ นเมือง ลิตเติ้ลเอะโดะ อันเนื่ องมาจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรื อน และบรรยากาศโดยรอบ
เมื องนี้ ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเจริ ญ รุ่ งเรื องสู งสุ ด ในสมัยเอะโดะตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1603-1868 จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่
หมู่บา้ นโบราณสี ดา เป็ นหมู่บา้ นที่ถกู สร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน ยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคาร
บ้านเรื อนเป็ นแบบที่เรี ยกว่า คุระซึ คุริ เป็ นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุ รักษ์เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ได้มีการดัดแปลงเป็ น
ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึ มซับบรรยากาศความเป็ นญี่ปุ่นแท้
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ALEXANDER ROYAL RESORT หรือเทียบเท่ า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั พร้ อมนา้ จิม้ ซีฟู้ดรสเด็ด
***หลังรับประทานอาหารค่าให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
เชื่ อว่าเมื่อได้แช่ ออนเซ็นแล้วช่ วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึ น และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมี
สุ ขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู ้สึกสดชื่นสบายตัว***

วันที่สาม

มิชิมะ สกาย วอล์ ค – สวนดอกไม้ ฮามามัตสึ – สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดชิ ซึโอะกะ ซึ่ งตั้งอยู่บริ เวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น จังหวัดที่ถูกปิ ดล้อมด้วยภูเขา มี
สถานที่พกั ตากอากาศยอดนิ ยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ได้รับความนิ ยมจากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และนักท่ องเที่ ยวในญี่ ปุ่นเอง นาท่ านชม “จุดชมวิวความงามของภูเขาไฟฟู จิ มิชิมะ สกาย วอล์ ค” เป็ นสะพาน
แขวนที่ ยาวที่ สุดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริ เวณเมืองมิชิมะ จังหวัดชิ สึโอกะ มีความยาวถึง 400 เมตร และสู งจาก
พื้นดิน 70.6 เมตร ท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่าวิว 360 องศา บริ เวณรอบยังมีร้านอาหาร คาเฟ่ ร้าน
ขายของที่ระลึกน่ารัก ๆ อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม สวนดอกไม้ ฮามามัตสึ นาท่านชมดอกไม้นานาพันธุ์ท้ งั ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และต้นฤดูร้อน ทั้ง
สวนที่ มีตน้ ซากุระกว่า 1300 ต้น ดอกทิ วลิปกว่า 500,000 ต้น และดอกไอริ สที่ บานทัว่ ทุ่งนับล้านต้น ถือว่าเป็ น
สวนดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่น จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่นบนภูมิภาคชูบุ นาบานะ โนะ ซาโตะ สวนดอกไม้นะบานาโนซาโต้ เป็ นสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวม
ดอกไม้จากหลายแห่ ง ทั้งในและประเทศญี่ปุ่น เป็ นสวนอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยม จากชาวญี่ปุ่นเป็ นอย่างมาก
ไม่ ว่ า จะเรื่ อ งพัน ธุ์ ดอกไม้ห รื อ ว่ า ลัก ษณะของการจัด สวนดอกไม้ ซึ่ งในแต่ ล ะฤดู ก็ จ ะมี ก ารจัด ดอกไม้ที่
เปลี่ ยนแปลงกันออกไปตามฤดูกาล และภายในยังมี ห้องปรั บอุณ หภูมิ สาหรั บดอกไม้ ซึ่ งนามาจากเมื องร้ อน
เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวได้เรี ยนรู ้และศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถึงเพลิดเพลินกับความ สวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล
เช่น ดอกดาเลีย คอสมอส เป็ นต้น
พิ เศษ !! ท่ านจะได้ดื่มด่ าบรรยากาศสุ ดมหัศจรรย์ ไปกับอิ ลูมิเนชั่น หรื อการตกแต่ งประดับประดาด้วยดวงไฟ
หลากสี หลอดเล็กๆ กว่าแสนดวงเต็มพื้นที่ของสวน นาบานานะโนะซาโต้และในแต่ละปี จะมีการประดับตกแต่ง
ไฟเป็ นธี มต่างๆ เช่ นเมื่ อปี ที่ แล้วเป็ นอิลูมิเนชั่นเจแปน แอลป์ อันสวยงาม กับท้องทะเลญี่ ปุ่นอันกว้างใหญ่และ
อุโมงค์ไฟที่ทอดยาว รวมไปถึงการจัดไฟบนผิวน้ า เต็มอิ่มกับการชื่น ชมความงามของแสงสี ได้ตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่ าน
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HIKONE VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่

โอมิ ฮาจิมัง – ล่ องเรือ – เกียวโต – อาราชิยาม่ า – สะพานโทเก็ทสึ – ป่ าไผ่ – โอซาก้ า – ชินไซบาชิ

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ เมือง โอมิ ฮาจิมัง ตั้งอยู่ในจังหวะชิ งะ นา
ท่าน ล่ องเรื อ ชมความงดงามของสองฝั่ งคลอง เพลิดเพลินกับการชมและฟั งเสี ยงนกต่างๆ ในฤดูใบไม้ร่วงท่าน
สามารถชมใบไม้เปลี่ยนที่ แข่ งกันผลัดสี สลับกันอย่างสวยงาม และในฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่ยงั เป็ นอี กหนึ่ งสถานที่ ที่
สามารถชมซากุระได้อีกด้วย

กลางวัน

ค่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ จังหวัดเกียวโต นาท่านเที่ยวชม อาราชิยาม่ า สถานที่ท่องเที่ ยวธรรมชาติของเมืองเกียว
โต เป็ นสถานที่ที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่ งหนึ่ งของนักท่องเที่ ยว ทั้งชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติ จะไม่ตอ้ งไม่พลาดที่จะมี
เยือน นาท่านเดินชม สวนป่ าไผ่ ท่ามกลางความเงียบสงบ เสี ยงลมที่ พดั เสี ยดสี ใบไผ่ และแสงแดดราไรที่ส่อลอด
ผ่านลงมา เกิ ดความงดงามตามธรรมาชาติ ที่หาชมได้ยากในปั จจุ บนั จากนั้น ท่ านจะได้สัมผัสบรรยากาศของ
ธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด จากนั้น นาท่านชม สะพานโทเก็ตสึ เป็ นสะพานที่ มีความยาวร่ วม 200 เมตร โดยชื่ อของ
สะพานแห่ งนี้ แปลว่า สะพานข้ามสู่ ดวงจันทร์ ส่ วนเบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ าโออิ ที่ไหลมาจากตาน้ าในภูเขา
อาราชิ ยาม่าที่ยงั คงความใสสะอาดมาตั้งแต่อดี ต จากนั้น นาท่านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ชินไซบาชิ ย่านช็อปปิ้ งชื่ อดังของ
นครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มี ร้ านค้าเก่ าแก่ ปะปนไปกับร้ านค้าอันทันสมัย และสิ นค้าหลากหลายรู ป แบบทั้ง
สาหรั บเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ งย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิ งชั้นนาแห่ งหนึ่ งของนครโอซาก้า อี กทั้งยังมี
ร้านอาหารทะเลขึ้นชื่ อมากมาย ซึ่ งเสน่ห์อย่างหนึ่ งคื อ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่ ง
ดัดทาให้เป็ นรู ปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่ งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรู ปกันเป็ นที่ ระลึกอย่างมาก และ
ร้ านค้าทุ กแห่ ง จะพยายามสร้ างจุ ด เด่ น ให้แ ก่ ร้ านของตนให้ได้มากที่ สุ ด เพื่ อดึ งดู ด ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริ การ
สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรู ปเครื่ องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั CANDEO HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่ ง
เป็ นขนาดใหญ่ ที่สุดในโลก นาท่านตื่ นตากับ “โรงถ่ ายภาพยนตร์ ” ที่ แบ่งออกเป็ นโซน เช่ น ฮอลลีวู๊ด ชมฉาก
จาลองของนิ วยอร์ ก, ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิ สโก เป็ นต้น ชมภาพยนตร์ สามมิติเรื่ อง “เทอร์ มิเนเตอร์ 2” หรื อ
“คนเหล็ก 2” ที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ท่านจะได้สมั ผัสบรรยากาศการต่อสูแ้ ละการไล่ล่าที่
ดุ เดื อดเร้ าใจ สัมผัส ประสบการณ์ ส นุ กตื่ นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุ ปเปอร์ ฮีโร่ ส ายพันธุ์ ใหม่
“Spider Man” สนุ ก สนานกับ การขับ รถผาดโผนทะยานไปในอากาศที่ ส นุ ก เสมื อ นขับ จริ งในการเล่ น
“Simulator” ของฉากภาพยนตร์ เรื่ อง “Back To the Future” ตื่ นเต้นกับเหตุการณ์จาลองฉากเพลิงไหม้ในนคร
ซานฟรานซิ สโกจากภาพยนตร์ เรื่ อง “Black Draff” หรื อ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” เพลิดเพลินกับการขี่จกั รยานลอย
ฟ้ าท่องเที่ ยวไปกับอีที (E.T) ในฉากภาพยนตร์ เรื่ อง“ อี.ที.เพื่อนรั กต่ างดาว” นาท่านล่องเรื ออย่างสนุกสนานกับ
ฉากปลาฉลามที่จะโผล่ข้ ึนมาล่าเหยื่อขณะล่องเรื อและฉากอื่นๆ ที่หวาดเสี ยวจากเรื่ อง “Jaw” และ ให้ท่านได้เข้า
ชม โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ รี่พอตเตอร์ ให้ท่าน
ได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลิน
กับการสารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์ คาถา ย่านฮอกมี ท ร้ านขายของแปลกประหลาดของเหล่ าพ่ อมดและแม่มด

ทั้งหลายและที่ ไม่ควรพลาดชิ มคื อ บัตเตอร์ เบียร์ เครื่ องดื่ มที่ ได้รับความนิ ยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ ง
นี้ และที่ พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the
Forbidden Journey” ที่ มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่ จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้
ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์ เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ อง
เล่นนานาชนิดอย่างจุใจ อิสระให้ท่านเล่นตาอัธยาศัย

เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและค่าตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั CANDEO HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่ า

วันที่หก

ริงกุ พรีเมีย่ ม เอ้ าท์ เล็ต – ห้ างอิออน – สนามบินคันไซ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่าน ช้ อปปิ้ งริ งกุ พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลท คื ออีกหนึ่ งแหล่งช้อปปิ้ งชื่ อดังอีกแห่ งหนึ่ งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่
เมื อ งริ งกุ ตรงข้า มกับ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ค ัน ไซ โดยออกแบบให้ มี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ เมื อ งท่ า ของ
สหรัฐอเมริ กา และมีบรรยากาศแบบรี สอร์ท ซึ่ งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ งอานวย
ความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสี ยงจากต่างประเทศ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ไม่ รวมอยู่ในรายการ)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่หา้ งสรรพสิ นค้าชื่ อดัง ห้ างอิออน ซึ่ งเป็ นห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ แหล่งใหญ่รวบรวม
สิ นค้าหลากหลายชนิ ดรอให้ท่านเลื อกซื้ อ อาทิ เสื้ อผ้าแฟชัน่ นาสมัย กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอางของที่ ระลึ ก
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์ นอกจากมียงั มีของกิน ของฝาก และขนมที่ ข้ ึนชื่ อของญี่ปุ่น ให้ท่านเลือก
ซื้ อกันอย่างจุใจ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 673
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

กลางวัน

17.35 น.
21.25

น.



อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

61,100.-

41,100.-

61,100.-

41,100.-

61,100.-

41,100.-

59,100.-

39,100.-

10,900.-

10,900.-

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ าเดินทางให้ นะคะ ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยก
เก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศ ญีป่ ุ่ น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ ทาการยกเว้ นวีซ่าท่ องเที่ยวสาหรับ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่ องเที่ยวไม่ เกิน 15 วัน

** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน






กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ทีท่ างธนาคารออกให้ ไม่ สามารถนามาใช้ ยนื่ วีซ่าได้
 หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
( สาหรับช่ วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ลกู ค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจอง หากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ าจะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน
15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย

 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู ้
ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอ
ตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการ
ท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
**************************************

