กำหนดกำรเดินทำง
24 – 30 มกรำคม 2562 /06 – 12 / 20 – 26 กุมภำพันธ์ 2562 / 13 – 19 มีนำคม 2562
วันที่
วันแรก

รำยกำรทัวร์
สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1

มื้ออำหำร
เช้ำ

กลำงวัน

ค่ำ

-

-

-

สนำมคันไซ – ปรำสำทโอซำก้ำ(ด้ำนนอก) – วัดคิโยมิสึ – ปรำสำทนิโจ้
 GIFU MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS
หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ – ถนนสำยโบรำณซันมำชิซูจิ
 ASSOSIA TAKAYAMA HOTEL OR SIMILAR CLASS
กิจกรรมลำนสกี – ลิงแช่ออนเซ็น
 MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS
“พิเศษ...บุฟเฟต์ขำปู
ยักษ์”

-

✓

✓

✓

✓

HTL

✓

✓

HTL

วันที่ห้ำ

ภูเขำไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 TOKYO METROPOLITANT HOTEL OR SIMILAR CLASS

✓

✓

✓

วันที่หก

วัดอำซำกุสะ – โตเกียว สกำยทรี (ถ่ำยรูป) – โอไดบะ

✓

✓

-

วันที่เจ็ด

สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50

-

-

-

วันที่สอง
วันที่สำม
วันที่สี่

วันแรกของกำรเดินทำง (1)
กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
20.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบ
กับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
หมำยเหตุ : เคำน์เตอร์เช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครื่องออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผู้โดยสำรขึ้น
เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสำร จำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลำเครื่องออกอย่ำงน้อย 45 นำที
23.30
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 6 ชั่วโมง...เวลำท้องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
วันที่สองของกำรเดินทำง (2)
สนำมบินคันไซ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – วัดคิโยมิสึ – ปรำสำทนิโจ้
06.25
ถึง สนำมบิน คัน ไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ด้านนอก)
ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสั ญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็น
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดาริของฮิเดโยชิ โต
โยโตมิ หนึ่ งในสามแม่ทัพคนส าคัญ ของประวัติศาสตร์ช าติอาทิ ตย์
อุทั ย เมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหมื่น คนในการ
ก่ อ สร้ า งปราสาทแห่ ง นี้ จึ ง เปรี ย บเสมื อ นสั ญ ลั ก ษณ์ ท างอ านาจ
การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
ที่พัก

ตกแต่งอย่าง สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่นั่งสาหรับนั่งชมดอกไม้เพลินๆ และ
ร้านค้าเล็กๆขายของที่ระลึกและของทานเล่น บริเวณนี้จึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สาหรับชาวเมืองโอซาก้า
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่
ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทาให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้างใต้
อาคารหลักคือ “น้าตกโอตะวะ” ซึ่งเป็นสายน้า 3 สายไหลลงสู่บ่อน้า และยังเชื่อกันว่าการดื่มน้าจากสายน้าตกทั้ง
3 นี้แล้วจะประสบความสาเร็จสามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ตั้ง
ของศาลเจ้าอื่นๆจานวนมาก…..จากนั้นนาท่านชม “ปรำสำทนิโจ” ปราสาทแห่งนี้เคยเป็ นปราสาทที่ประทับของ
เจ้าเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลายสมัยด้วยกัน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกโลก ภายในสถานที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วน พระราชวังฮอนมารุและส่วนพระราชวังนิโนมารุ โดยพระราชวังนิโนมารุอยู่ด้านนอกมีคลองกั้นอย่างชัดเจน
ความงามของปราสาทนิโจนอกจากตัวพระราชวังทั้ง 2 แล้ว ยังมีสวนดอกไม้และสวนญี่ปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นต้นซากุระ ต้นบ๊วย และดอกไม้นานาพันธุ์ต่างๆ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

วันที่สำมของกำรเดินทำง (3)

เช้ำ

หมู่บ้ำนมรดกโลกชิรำคำวำโกะ – ทำคำยำม่ำ - ถนนซันมำชิซูจิ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ข อง “หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ” หมู่บ้านแห่งนี้
ตั้งอยู่ ในหุ บ เขาสูงห่ างไกลความเจริ ญ ทาให้ ยังคงรักษาขนบธรรมเนี ยม ประเพณี อันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์
ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ
สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลเข้ามาเยือน
อย่างต่อเนื่อง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัซโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้าง
หลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมื อ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดของช่างไม้
สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอันยาวนาน ทาให้สามารถรักษาบ้านไว้ได้นานกว่า 250

เที่ยง
บ่ำย

ค่ำ
ที่พัก

ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านมากมาย
จากร้านค้าที่ดดั แปลง ซ่อนตัวอยู่ใน บ้านกัซโช่ ได้อย่างกลมกลืน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” เมืองเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่
เต็มไปด้วยบ่อน้าร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือกาเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ตั้งของปราสาทของตระกูลคา
นะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อม
ไปด้วย ธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้าค่าและยังคงเสน่ห์ในยุ คโบราณ
เอาไว้ได้อย่างครบถ้วน...จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ซันมำชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัย
เอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนนเป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซี่ๆ มุงด้วยหลังคากระเบื้องโบราณเรียงรายกัน
ไปหลังแล้วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนกาลังเดินอยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอด
เส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ยังเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่น อย่างเช่นร้านทา
สาเก ร้านทามิโซะ รวมไปถึงอาหารพื้นเมืองและขนมหวานหลากหลาย ตื่นตาตื่นใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์
น่ารักๆอย่างเช่น ตุ๊กตาซารุโบโบะ เป็นตุ๊กตาเครื่องรางซึ่งเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นไม่แพ้แมวกวัก ซารุโบโบะเป็น
ตุ๊กตาที่ไม่มีหน้า แต่งชุดสไตล์ญี่ปุ่น มีหลากสีหลากหลายขนาดให้เลือก ถือเป็นสัญลักษณ์ทางของฝากจาก
ทาคายาม่าเลยก็ว่าได้ ให้ท่านได้เดินเลือกชมและซื้อของพื้นเมืองที่เรียงรายเต็มสองข้างทางของถนนเส้นนี้
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ASSOSIA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
**จำกนั้น พั กผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็น ” กำรแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ ปุ่นเชื่อกันว่ำจะช่วย
กระตุ้นกำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่สี่ของกำรเดินทำง (4)
กิจกรรมลำนสกี – ลิงแช่ออนเซ็น
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “สกีรีสอร์ท” ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดู
หนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ
บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก
หลัง อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด
กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย
(ไม่รวมอุปกรณ์สกี สโนว์บอร์ดและชุดสกี ฯลฯ)
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นาท่านเดินทางสู่ “JIGOKUDANI MONKEY PARK”
ผ่านประสบการณ์ “ชมลิงแช่ออนเซ็น ” กลางบ่อน้าพุร้อนธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่นชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูง
ใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์เป็นอย่างดี
(ห้ามจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด)
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักของลิงตามอัธยาศัย
(การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และตัวของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า)
ค่ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม “พิเศษ...บุฟเฟต์ขำปูยักษ์”

ที่พัก

MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ
**จำกนั้นพักผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกับกำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น้ำแร่ที่คนญีป่ ุ่นเชื่อกันว่ำจะช่วย
กระตุ้นกำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง (5)
ภูเขำไฟฟูจิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านผ่านชม “ภูเขำไฟฟูจิ ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ ปุ่น
ด้วยความสูง 3,776 เมตรจาก ระดับน้าทะเลและรูปทรงกรวยคว่า
ที่ได้สัดส่วนจึงเป็ นแรงบั นดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของ
ศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวี ผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่น
เชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึง
เป็นแดนต้องห้ามสาหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และเกิดการระเบิด
ครั้งสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว
เที่ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว เพื่อนาท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง “ชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่ง
ของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้อง
ถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น
ทันสมัย และเครื่องสาอาง เป็นต้น
ค่ำ
รั บ ประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภั ต ตำคำร “ROKKASEN”
บริการท่านด้ว ยบุ ฟ เฟต์บ าร์ บี คิวสไตล์ ญี่ ปุ่ น ร้านดั งจาก
รายการ TV CHAMPION ให้ท่านได้เลือกสรรมากมายทั้ง
อาหารทะเลสดๆ อาทิ เช่น กุ้ง ปลาหมึก หอยเชลล์ ปูยักษ์
แบบสดๆ เนื้ อ สั น สไลด์ อ ย่ างดี เนื้ อ ไก่ ผั ก สดต่ า งๆ เพื่ อ
นามาย่างที่โต๊ะเครื่องเคียงเป็น ผักสด สลัดผัก และผักดอง
ต่างๆแบบญี่ปุ่น ข้าวสวย พร้อมซุปชนิดต่างๆอาทิ สาหร่าย
ซุปไข่ ให้ทุกท่านเลือกรับประทานอย่างจุใจ
ที่พัก
TOKYO METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันที่หกของกำรเดินทำง (6)

เช้ำ

วัดอำซำกุสะ – โตเกียวสกำยทรี (ถ่ำยรูป) – โอไดบะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอำซำกุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็น
อย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง
(ประตูฟ้าคารณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ”

ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่ม
ญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมัน จู ” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุส ะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่ งนี้ ... นาท่านไปยังจุด
ถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” (ไม่ขึ้นชม) หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลก ริมแม่น้าสุมิดะ ตรง
ข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทันสมัย ใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์
ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ช้อปปิ้ง “โอไดบะ ซีไซด์มอลล์” ที่มี “Aquacity” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียว
แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร รวมแหล่งบันเทิง ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขาย
ของที่ระลึกที่กาลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่ม
สาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติกที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570
เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์
อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานคร
โตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืน
ถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงามแสนประทับใจที่จะหาได้เพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
**แวะถ่ายรูปคู่กับกันดั้มตัวใหม่**
**อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย**
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ

เที่ยง
บ่ำย

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง (7)
สนำมบินฮำเนดะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
00:20
ออกเดินทำงจำกสนำมบินฮำเนดะ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบิน TG 661
04.50
ถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
- - - Always with You - - -

อัตรำค่ำบริกำร
***สำหรับผู้เดินทำงตั้งแต่ 30 ท่ำนขึ้นไป***
กำหนดกำรเดินทำง
24-30 ม.ค.62
06-12 ก.พ.62
20-26 ก.พ.62
13-19 มี.ค.62

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

57,900.-

54,900.-

51,900.-

8,000.-

***กรณีมีตั๋วเครื่องบินแล้วลดท่ำนละ 18,000.-บำท***
***รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 2,000 เยน / ท่ำน / ทริป***

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หมำยเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การนาสิ่งของ
ผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรมธรรม์**
7. บริกำรน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่ำทิปไกด์และคนขับรถ (จำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)
เงื่อนไขกำรชำระเงิน :
❖ สำหรับกำรจองกรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
❖ ชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 25 วัน
กำรยกเลิก :
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมำยเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญที่สุด

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อ
จลาจล
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวัน
เดินทาง หรือคืนเงินได้
รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็น
การยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่ำงของเอกสำรมีดังต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตร
พนักงาน เป็นต้น
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น(สำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นตำมมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสั้น
เท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

