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เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ขอพรเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ
เพลิดเพลินกับสโนว์สเลด ณ ลานสกี ฟูจิ เท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ล่องเรือโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอาชิ + ชิมไข่ดาโอวาคุดานิ
ชมมรดกโลกวัดน้ าใสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้ งถนนสายกาน้ าชา
ช้อปปิ้ งจุใจกับย่านดังใจกลางเมืองชินจูกุ + ชินไซบาชิ

สุดคุม้ ...เดินทางครั้งเดียว เที่ยวครบทุก HILIGHT
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พิเศษ!!อิ่มอร่อยกับขาปูยกั ษ์ เดินทางตุลาคม – ธันวาคม 2560

ราคาเริม่ ต้นเพียง 45,900 บาท พักระดับ 3 ดาว
บินสบายกับ THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %
วันแรก

กรุงเทพฯ –นาริตะ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

23.55 น.

วันที่สอง

วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้ งชินจูกุ

07.35 น.

ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนาท่านเดินทางสู่โตเกียว
นาท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้า
แม่กวนอิมทองคา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความ
สูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบ่ ริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้ อเครื่องรางของขลังได้
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ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม
ที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาต่อคิวกันเพื่อลิ้ มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

เที่ยง

น าท่ า น เก็ บ ภาพประทับ ใจกับ คู่ กับ แลนด์ม าร์กแห่ งใหม่ ข องกรุ ง โตเกี ยว ณ ริม แม่ น้ า
สุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
เปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอ
นี้ มี ค วามสู ง 634 เมตร สร้า งด้ ว ยเทคนิ คทาง
สถาปั ตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เกิ ด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่หอคอยแห่งนี้ ได้พิสูจน์ ให้เห็นถึง
โครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะ
ไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นอ้ ย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งย่านดัง ย่านชินจุกุ”ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้ อสินค้านานา
ชนิ ด ได้จากที่ นี่ ไม่ ว่า จะเป็ น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่อ งอิ เลคทรอนิ ก ส์ กล้อ งถ่ า ยรู ป
ดิ จิ ต อล นาฬิ ก า เครื่ อ งส าอาง ต่ า งๆ กั น ที่ ร า้ น MATSUMOTO แหล่ ง รวมเหล่ า บรรดา
เครือ่ งสาอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู,้ โฟมล้างหน้า WHIP FOAM ที่ราคาถูกกว่าบ้านเรา 3
เท่า, ครีมกันแดดชิ เซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรูจ้ กั เป็ นอย่างดี และสินค้าอื่น ๆ หรือให้
ท่านได้สนุ กกับการเลือกซื้ อสินค้า แบรนด์ดงั อาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต
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BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้ อ COMME DES GARCONS, H&M ห รื อ เลื อ ก ซื้ อ ร อ ง เท้ า
หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, NES BALANCE, REEBOK ฯลฯ ได้ที่รา้ น ABC
MART

คา่
พักที่

อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยูใ่ นจังหวัดคะนะงะวะ ซึ่งเป็ นแหล่งรวมบ่อน้ าพุ
ร้อนมากถึง 17 แห่ง จากนั้ นนาท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง
10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่ งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจาก
ลาวาของภู เขาไฟ ท่ านจะได้สัม ผัสกับทัศนี ยภาพที่ สวยงามดัง่ ภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ
จากนั้ นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุ บเขาโอวาคุด านิ ที่ ยงั ครุกรุ่นด้วยควันจากบ่ อกามะถัน
เดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ าแร่กามะถันซึ่ งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า
หากได้ทานไข่ดาหนึ่ งฟองจะสามารถทาให้อายุยนื ยาวขึ้ นอีกประมาณ 7 ปี

เช้า
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟู จิ ที่ ต้ังตระหง่านอยู่เหนื อ
เกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ าทะเล นาท่านขึ้ นชมความงามกันแบบใกล้ชิด
ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของ
ภู เขาไฟที่ สามารถมอง เห็ นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่ านได้สัม ผัส อากาศอัน
บริสุทธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ ระลึก กับภูเขาไฟที่ ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่ สุดในโลก ซึ่ ง
เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิ ท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

***หมายเหตุ ในเดือนธันวาคม ทางบริษทั ฯ ขอเปลี่ยนโปรแกรมจากขึ้ นภูเขาไฟฟูจิ เป็ นนา
ท่านสนุ กกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ ที่ซึ่งเป็ นสวนสนุ กขนาดใหญ่ มี
กิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็ นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็ นภูเขา
ไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุ กกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่น
สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ราคานี้ ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสกี สโนว์สเลด
หรื อ ครู ฝึ ก ประมาณ 5000 เยน (ลานสกี จ ะเปิ ดให้บ ริ ก ารหรื อ ไม่ ขึ้ นอยู่ กั บ สภาพ
ภูมิอากาศ)
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พักที่
คา่

นาท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ที่จาลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัส
กับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้ นในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระ
ให้ท่านได้เลือกซื้ อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้ อพิเศษที่มีขา
ปูยกั ษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ าจิ้ มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
หลังอาหารให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะทา
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สี่

หมู่บา้ น โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ งจัสโก้ อิออน
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คา่
พักที่

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ น โอชิโนะฮัคไค นาท่านเจาะลึกตามหาแหล่งน้ าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟู
จิ ที่ เป็ นแหล่งน้ าตามธรรมชาติต้งั อยู่ในหมู่บา้ นโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือ
กลุ่มน้ าผุ ดโอชิโนะฮัคไค เพียงก้าวแรกที่ ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บา้ น ก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์
และไอเย็นจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยูท่ ุกมุม โดยในบ่อน้ าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ ์
แหวกว่ายสบายอารมณ์ แต่ขอบอกเลยว่าน้ าแต่ละบ่อนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยว่าน้องปลา
ไม่หนาวสะท้านกันบ้างรึ เพราะอุ ณหภูมิในน้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแล้วก็ยงั
มีน้ าผุ ดจากธรรมชาติให้ตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สาคัญ หมู่บา้ นโอชิโนะยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
สินค้าโอทอปชั้นเยีย่ ม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านผ่ านชม ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่ เพาะพันธุ ์ป ลาไหลที่ ใหญ่ ที่สุดในบริ เวณนั้ น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อันดับ 3 รอง
จากโอซาก้า ที่ เ จริ ญ ไปด้ว ยแหล่ ง ธุ ร กิ จ และโรงงาน
อุ ต สาหกรรม น าท่ า นช้อ ปปิ้ งยัง ห้า งสรรพสิ น ค้า ห้า ง
จัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลาย
ชนิ ด อาทิ เช่น ขนมชนิ ด ต่ า งๆ ผลไม้ต ามฤดู ก าล และ
พิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น
อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย
โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้

นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ– ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องเกี ยวโต นาชม วัด คิโยมิ สึ หรื อวัดน้ าใส ที่ติดรอบสุ ดท้ายของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้งั อยูบ่ ริเวณเนิ นเขาฮิ

เที่ยง
บ่าย
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งาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้ นดินขึ้ นมารองรับระเบียงของตัว
วิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกั ตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่ม เหมือนเรือนไทย วัดนี้ มีอายุเก่าแก่ยงิ่ กว่ากรุงเกียว
โต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นที่ ประดิ ษ ฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้าแห่งความรา่ รวย มัง่ คัง่ ,
นมัสการพระโพธิ สตั ว์อวโลกิเตศวร, จากระเบี ยงแห่งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน
กรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ
และเชิญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้ นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า
สายแรก รวย สายสอง สวย-หล่อ สายสาม แข็งแรง

เที่ยง

จากนั้ นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะ และ เลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมือง
ที่ ร ะลึ ก เกี่ ย วกับ ญี่ ปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ ขึ้นชื่ อ ที่ สุ ด ของญี่ ปุ่ น มี ให้ท่ า นได้เลื อ กชิ ม
หลายหลากรส ไม่วา่ จะเป็ นไส้ถวั ่ แดงสูตรดั้งเดิม, ไส้สตรอเบอร์รี่, ชอคโกแลต เป็ นต้น หรือว่าจะ
เป็ นชาเกียวโต, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่ สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา เป็ นตุ๊กตาแต่งกาย
ด้วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบซึ่งควรค่าแก่เป็ นของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์,
เครื่องเซรามิค ญี่ปุ่น ทั้งกาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่ระลึก อีกมากมายนานาชนิ ด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีรา้ นค้า
เก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสาหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึ่ง
ย่านนี้ ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนาแห่งหนึ่ งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีรา้ นอาหารทะเล
ขึ้ นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ หอ์ ย่างหนึ่ งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึ่งดัด
ทาให้เป็ นรูปปู กุ ง้ และปลาหมึก ซึ่ งนั กท่องเที่ ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นที่ ระลึ ก
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อย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูด
ลูก ค้าให้เข้ามาใช้บ ริ ก าร สัญ ลัก ษณ์ เด่ น ของย่านนี้ คื อ ตึ ก รูป เครื่ อ งหมายการค้า ของกู ลิโกะ
ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง

เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูส่ นามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
17.35 น.
21.55 น.

เหิรฟ้ าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673 บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

****************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
12 – 16 ตุลาคม 2560
19 – 23 ตุลาคม 2560
20 – 24 ตุลาคม 2560
26 – 30 ตุลาคม 2560
27 – 31 ตุลาคม 2560
01 – 05 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
15 – 19 พฤศจิกายน 2560
22 – 26 พฤศจิกายน 2560
02 – 06 ธันวาคม 2560
07 – 11 ธันวาคม 2560
13 – 17 ธันวาคม 2560
20 – 24 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
45,900
47,900
47,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
45,900
47,900
47,900
45,900
47,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )

43,900
45,900
45,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
43,900
45,900
45,900
43,900
45,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว ราคาทัวร์
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม ไม่รวมตั ๋ว
(เด็กอายุต ่ากว่า12ปี )
เครือ่ งบิน
42,900
8,000 30,900
44,900
8,000 30,900
44,900
8,000 30,900
42,900
8,000 30,900
42,900
8,000 30,900
42,900
8,000 30,900
42,900
8,000 30,900
42,900
8,000 30,900
42,900
8,000 30,900
44,900
8,000 30,900
44,900
8,000 30,900
42,900
8,000 30,900
44,900
8,000 30,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง
บริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษทั ได้ทาการจ่ายค่าตั ๋ว
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ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์
ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
มัดจาทั้งหมด เนื่ องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบิ นเต็มใบให้กับสายการบิน เป็ นที่ เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
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 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
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วันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ต อ้ งการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้มี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืน ที่ บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนั งสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวัน เวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกล่าวและวันหยุ ดนั กขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวัน หยุ ดทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไ ม่ มี วี ซ่ า และอย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่ องเที่ ยวทุ กท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ หายหรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

THEWA TRAVEL & SERVICE CO., LTD.
506/199

ซ.รามคาแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288 Fax: (662) 158-9209
TAT.11/04268

www.thewatourism.com

เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

