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โปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน 

ออกเดินทาง 30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2558 
30 เม.ย. กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

20.00 น. 
 

22.45 น. 

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพ่ือเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอ านวยความ
สะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways ทางช่องเข้าประตูที่ 2  
เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 682 

01 พ.ค. 
สนามบินฮะเนะดะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระราชวังอิมพีเรียล - สวนอุเอโนะ - ตลาดอาเม
โยโกะ - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮะเนะดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 
ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และท าธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ข้ันตอนพิธีการ
ต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะน าทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

แล้วน าท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครโตเกียว จากนั้นน าท่านผ่านชม 
“พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้  ที่ได้รับการบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ 
เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ 
ล้อมรอบด้วยก าแพงหินขนาดมหึมา และคูน้ าสมัยเอโดะ 

แล้วน าท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับ  
ความเคารพนับถือมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว น าท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม 
ทองค า ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี 
ประกอบกับภายในวัด ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วย
ความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น, 
รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ 
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เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูJAPANESE SET  
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงโตเกียวที่รวบรวม

พันธุ์ไม้  นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก สวนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะสวนสาธารณะ
แห่งแรกของกรุงโตเกียว (สร้างข้ึนในปี 1873) และเป็นสถานที่ตั้งของวัด ศาลเจ้า 
และพิพิธภัณฑ์ส าคัญหลายแห่ง อีกทั้งยังอยู่ห่างจากสถานีรถไฟ เจอาร์อุเอโนะเพียง 
2 ช่วงตึก ที่นี่นับเป็นจุดชม “ดอกซากุระ” ที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีต้น
ซากุระกว่า 1,500 ต้น ออกดอกเบ่งบานพร้อมๆ กันและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของคนโตเกียว (หมายเหตุ...ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และช่วงระยะเวลา) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านอาเมโยโกะ” ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมในนครโตเกียว 
อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส าอาง ผลไม้สด 
ขนมขบเคี้ยว แฟชั่น สวยงาม สินค้าต่างๆ ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง จากร้านรวง
มากมาย 

เข้าสู่แหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยที่สุดกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้าอิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องส าอาง และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

02 พ.ค. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ – ขอพรบ่อน  าพุศักดิ์สิทธิ ์- โกเท็มบะ 
พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – อาบน  าแร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 
แล้วน าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  เพ่ือน าท่านล่องเรือทะเลสาบ

อาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่ง
ภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ 
ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าปลอด โปร่งและแจ่มใสจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน... 

จากนั้นน าทุกท่านขึ้น CABLE CAR สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ าแร่ก ามะถันซึ่ง
สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ด าหนึ่งฟองจะ
สามารถท าให้อายุของท่านยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี  

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูJAPANESE SET  

บ่าย จากนั้นน าทุกท่านเดินขอพรบ่อน้ าพุศักดิ์สิทธิ์ “โอชิโนะ ฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจาก
การละลายของหิมะบนภูเขาไฟ ฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมา สู่พื้นดิน 
และซึมไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ าที่ใสสะอาด และสดชื่น
มาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ า จาก
ธรรมชาติที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ่นอีกด้วย บ่อน้ าพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็น
บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้ าที่ไหลลง
มาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" 
หรือ น้ าพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ว่ากันว่าแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์
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สิทธิที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ 

 จากนั้นท าทุกท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (GOTEMBA 
PREMIUM OUTLET) เป็นสถานที่ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบน
หุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
กับมหานครโตเกีนว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าสินค้าที่รวบรวม
กว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, 
Versace, Gap ซึ่งสินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวม
ไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุตถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคยญี่ปุ่น
โดยเฉพาะ...ให้ท่านได้เดินอิสระช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกับม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อม
น้ าจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด   
น าท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส FUJIMIHANA HOTEL หรือเทียบเท่า 

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาว 

ญี่ปุ่น เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่ง
ช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต 

03 พ.ค. 
ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ (PINK MOSS) - ภูเขาไฟฟูจิ –  ทะเลสาบฮามานะ - นั่งรถไฟชิน
คันเซ็น (โทโยฮาชิ – นาโกย่า) - ย่านซากาเอะ - เกียวโต  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แล้วน าท่านชมทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Moss Pink จะ

บานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นก าเนิดมา  จาก
ทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและสีขาว ดอก
จะบานที่พ้ืนดิน ที่ญี่ปุ่นน ามาปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามที่ลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ 
มีประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน และทนกับความร้อนและอากาศที่แห้งแล้งได้ดี 
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอ่ืนจะมี
ใบสีเขียวแทน ดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ ค าว่าชิบะหมายถึง
ต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า  

น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถ
โค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่  
ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซ่ึงเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” (Hamanako)  หรือทะเลสาบปลาไหล 
(Hamana Lake) ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทซึ อยู่ระหว่างเมืองโตเกียวและ  เมืองนาโกยา 
ในจังหวัดชิซุโอกะ สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณ
ที่มีการจับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็น
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จุดชมวิว และเป็นที่พักจอดรถ มีร้านค้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซ้ือ
เป็นของที่ระลึก  อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือ
เลือกมุสวยๆเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับทะลเสาบฮามานะ... 

แล้วน าท่านเปลี่ยนอิริยาบถสู่การ นั่งรถไฟ “ชินคันเซ็น” รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น
และเคยได้ชื่อว่า “วิ่งเร็วที่สุดในโลก” ด้วย น าท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วย  
ความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สถานีรถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะ
ค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ) โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถ
คลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น 

 จากนัน้ท าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า อิสระให้ให้ท่านได้ gพลิดเพลินกับ
แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองนาโกย่า “ซาคาเอะ” Sakae station ที่นี่มีร้านค้า
เยอะแยะมากมาย ทั้งใต้ดิน และบนดิน ไปแวะชม Oasis ที่เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะ 
แต่มีการออกแบบดีไซน์ที่เก๋ไก๋ รูปทรงเหมือนจานอวกาศ แต่ที่หลังคา เค้าออกแบบ
ให้เป็นกระจกฝ้า ตรงกลางมีน้ าพุ สามารถเดินวนดูวิวได้รอบๆ แถมยังเห็น Nagoya 
TV Tower ชัดเจน 

ค่ า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูชุดหม้อไฟไก่โคชิน 
น าท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

04 พ.ค. เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคะคุจิ - ย่านดังชินไซบาชิ - ปราสาท โอซาก้า - ห้างจัสโก้อิออน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
แล้วน าชม วัดคิโยมิสึ KIYOMIZU หรือวัดน้ าใส วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาว

ญี่ปุ่น ถูกจัดให้เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ชม ระเบียงไม้ ที่สร้างยื่น
ออกไปนอกอาคารโดยมีเสาค้ าถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองเกียวโต ณ ทีนี้ยัง
ได้ถูกข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก เชิญท่าน  ลองดื่มน้ า 3 สาย ที่เชื่อกันว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ อิสระเลือกซ้ือของที่ระลึกโดยเฉพาะ กาน้ าชา ขนมโมจิเกียวโตที่ข้ึนชื่อ พัด
ญี่ปุ่น กิโมโน บริเวณซอยกาน้ าชา  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต พาทุกท่านชมรอบเมืองเกียวโต อดีตเป็นเมือง 
หลวงเก่าแก่ อายุกว่า 1,000 ปี แล้วน าท่านชม ต าหนักทอง (วัดคินคะคุจิ) ซึ่งเป็นวัด
ที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างข้ึนใหม่ในปี 1955 เนื่องจากของเดิมถูกวางเพลิงจาก
พระภิกษ ุ รูปหนึ่ง โดยเลยีนแบบจากอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 
ลักษณะจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในแต่ละชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันและ
สวนญี่ปุ่นที่งดงาม และเป็นที่มาของการ์ตูนเรื่องดังของญี่ปุ่น อิคิวซัง เณรน้อยเจ้า
ปัญญา พร้อมเก็บภาพสวยของสวนญี่ปุ่น 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมน ูJAPANESE SET 

บ่าย  แล้วน าทุกท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ซ่ึง  เป็นย่านที่มีแหล่งรวมร้านค้า ห้าง
สรรพ-สินค้าและศูนย์การค้ามากท่ีสุดของเมืองโอซาก้า ตื่นตากับชีวิตของคนหนุ่มสาว
ชาวโอซาก้าที่มีสีสันมากกว่าโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ที่ส าคัญห้าม
พลาดคือ ถ่ายรูปคู่กับตึกเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังของ
ญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดัง นานาชนิดของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย 
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จากนั้นเดินทาง เข้าชมปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างข้ึนครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2126 
โดยโชกุนโทโยะโตมิ ฮิเดชิ ทีมีอ านาจทางการเมืองในโอซาก้า ด้วยความร่วมมือจาก
ไดเมียวทั่วประเทศที่เกณฑ์แรงงานหลายหมื่นคนมาก่อสร้างปราสาทแห่งนี้  จึงใช้
เวลาก่อสร้างเพียง 3 ปีเท่านั้น ต่อมาถูกกองทัพของโชกุน โทกุกาว่า อิเยยะสุ  ท าลาย
ลง อย่างไรก็ตามได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยปราสาทนี้มีท้ังหมด 8 ชั้น มีการ
น าเสนอเรื่องราวด้วยเทคโนโลยี่ทันสมัยโดยการเล่าเรื่องผ่านจอภาพที่ยิงแสงเลเซอร์ 
กระทบฉากเป็นภาพเคลื่อนไหว และแต่ละชั้นแสดงเรื่องราวต่างกัน 

ค่ า  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู INTERNATIONAL BUFFET 
จากนั้นน าท่านเดินทางช้อปปิ้งก่อนอ าลาประเทศญี่ปุ่นที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 
ของเมืองโอซาก้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด 
อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุก
อย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่เสนามบินนานาชาติ คันไซ โอซาก้า 

05 พ.ค. สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 
00.30 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 673 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ าบน

เครื่องบิน) 
04.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน 

***หมายเหต!ุ เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เพ่ือประโยชน์สงูสุดของผู้เดินทาง*** 

 

อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี เท่านั น 

เดินทาง 30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2558 ท่านละ (บาท) 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 59,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   59,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 58,900.- 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตยีงเสริม 57900.- 
พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 9,600.- 
 
ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการน าเที่ยวตามรายการ  
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6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ  

• สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1-2 ใบ น้ าหนักรวม 20 กก. 
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบน้ าหนัก 10 กก. 

8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  
2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น 
3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 500 เยนต่อคนต่อวัน 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
เงื่อนไขการให้บริการ  
1. บริษัทขอรับค่ามัดจ าส าหรับการจอง ..1.รับช าระครั้งที่ 1) ท่านละ 10,000 บาท 2.ช าระท่ีเหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง  

(ภายในวันที่ 1 เมษายน) 
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
3. การยกเลิก  

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้เดินทาง ขั้นต่ า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป  
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม  
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น  
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว  

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
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8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพ่ือยืนยัน
การมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่นได้  
3. (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
5. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ โปรแกรมจัดท าขึ้นส าหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณี
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการช าระขาดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

ทั้งสิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
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แบบฟอร์มการส ารองที่นั่ง 
กรุณาระบุวันที่ท่านต้องการเดินทาง ......................................... ช่ือโปรแกรม ................................................................. 
รายช่ือผู้ร่วมเดินทาง (จ านวน ................... ท่าน) 
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................. 
  [ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
2. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)...........................................................................ว/ด/ป................. 
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
3. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
4. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
5. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................  
[ ] ไม่ทานเนื อวัว [ ] ไม่ทานเนื อหมู [ ] ไม่ทานเนื อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ 
ท่านต้องการห้องพักแบบใด กรุณาระบุ : 
[  ] DOUBLE/พัก 2 ท่าน (เตียงใหญ่ x 1 เตียง )    [  ] TWIN (เตียงเดี่ยว x 2 เตียง)     
[  ] TRIPLE/พัก 3 ท่าน       [  ] SINGLE/พักเดี่ยว 
[  ] เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง   [  ] เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง   
 
ชื่อผู้จอง : คุณ ....................................................................................... เบอร์มือถือ: ....................................................... 
เบอร์บ้าน/ที่ท างาน : .............................................................................. เบอร์แฟกซ์: ...................................................... 
Email address: ................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................................... 
ท่านได้รับทราบข้อมูลทัวร์จากสื่อใด :  
[  ] นสพ.ข่าวสด [  ] นสพ.มติชน  [  ] เที่ยวรอบโลก [  ] เพื่อนเดินทาง 
[  ] SEACH / WEBSITE [  ] อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................. 

 
กรุณาแฟ็กซ์ใบจองนี กลับมาที่: 02-881-7703 

หรือที ่e-mail : koreacentertravel@gmail.com 
 


