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โปรแกรมเดินทางท่องเทีย่ วประเทศญี่ปุ่น 6วัน 3คืน
ออกเดินทาง 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2558
30 เม.ย. 58 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
19.30 น.
22.45 น.

01 พ.ค. 58
06.55. น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอานวยความ
สะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2
เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682

สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล - โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ง
ชินจูกุ
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระ
ให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่างๆ
หัวหน้าทัวร์จะแนะนาทุกท่านทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว... (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นาท่านผ่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระ
จักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของญีป่ ุ่น ตั้งอยูท่ ่ามกลางหมู่แมกไม้ ที่ได้รับการ
บริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกาแพงหินขนาดมหึมา และ
คูน้าสมัยเอโดะ
จากนั้น นาท่านผ่านชม บนหอคอยโตเกียวสกายทรี หรือทีเ่ รียกวา The New
Tokyo Tower แลนดมารคแหงใหมของกรุงโตเกียวที่ไดรับการยกยองจากกินเนสส
เวิลดเร็คคอรด ใหเปนหอคอยทีส่ ูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 634 เมตร ภายใน
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หอคอยแหงนี้จะถูกใชเปนที่สงสัญญาณคลื่นโทรทัศนแบบดิจิตอล
เปนหลัก
นอกจากนี้ยงั มีพื้นที่เพื่อการคา รวมทั้งชั้นดาดฟาสาหรับใหนักทองเที่ยวไดขึ้นไปชม
วิวทิวทัศนของเมืองโตเกียวอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และ
ได้รับ ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นาท่านนมัสการ เจ้าแม่
กวนอิม ทองคา ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอด
ทั้งปี ประกอบกับภายในวัด ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ด้วยความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด และ
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานา
ชนิด, ของเล่น, รองเท้า, พวงกุญแจทีร่ ะลึก ฯลฯ บนถนนบ ถนนนาคามิเซะ
จากนั้น นาท่านเดินทางเข้าสู่แหล่งช้อปปิง้ อันทันสมัยทีส่ ุดกลางกรุงโตเกียว
ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ สินค้านานาชนิด อาทิเช่น สินค้า
อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสาอาง และอืน่ ๆอีกมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู BEEF GRILLBUFFET
นาท่านเข้าสู่ทพี่ ัก ณ โรงแรมระดับดีลกั ซ์คลาส SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

02 พ.ค. 58 ภูเขาไฟฟูจิ - ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ (PINK MOSS) - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโตะ
- ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)
โดยรถโค้ชให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับ
ภูเขาไฟที่ ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามทีส่ ุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และ
มีความสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776
เมตร
จากนั้น แล้วนาท่านชมทุ่งดอกชิบะซากุระ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Moss
Pink จะบานตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระมีต้นกาเนิด
มา จากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มหี ลายพันธุ์ ทั้งสีชมพูและ
สีขาว ดอกจะบานที่พื้นดิน ที่ญปี่ ุ่นนามาปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามทีล่ าดเอียง ดุจดัง
พรมผืนยักษ์ มีประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน ทนกับความร้อน และอากาศที่แห้ง
แล้งได้ดี ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบาน หน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดู
อื่นจะมีใบสีเขียวแทน ดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ คาว่าชิบะ
หมายถึงต้นหญ้า แปลได้ว่า ซากุระต้นหญ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SALMON TERIYAKI +
SCALLOPS GRILL
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโตะ ชมความสง่างามของ ปราสาทมัตสึ
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โมโตะ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และ
นอกจากนีก้ ็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามทีส่ ุด
ของญี่ปุ่น ที่ สามารถรอดพ้นจากการถูกทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึง
ปัจจุบัน ตัว ปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดาสนิททาให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดา แล้ว
ให้ท่านนาเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองญีป่ ุ่นที่ ถนนนาคามาชิ ย่านนาวาเตโดริ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE KAISENKI SET IN HOTEL
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส MATSUMOTO HOTEL KAGETSU หรือเทียบเท่า
พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้าแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาว
ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนือ่ ยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน
ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต

เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยามา เจแปนแอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ – ชม!!! กาแพงหิมะขนาดมหึมา อาบน้าแร่ “ออนเซ็น”
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
จากนั้น นาท่านเข้า สู่สถานีโอกิซาว่า นาท่านนั่งรถที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึง่ เป็นเขื่อนกั้นน้า
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนีม้ ีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วย
ภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร
และมีความกว้างถึง 492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้น
ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นาท่าน เดินเท้าข้ามสัน
เขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่
พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ทมี่ าเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้น
เร้าใจลง สูส่ ถานีคุโรเบะไดระ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางต่อด้วยการนัง่ รถที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึง่ วิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
10 นาที เพื่อเดินทาง สูส่ ถานีไดคันไบ ยอดเขาทะเทะยาม่าอีกฟากหนึ่งของภูเขา
เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทัวทัศน์อันสวยงามของ
เทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเคยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเปิดให้ขึ้นชมปีละครั้ง นาท่านชมความอลังการของกาแพง
หิมะขนาดมหึมา SNOW WALL ที่มีความสูงกว่า 10 เมตร ระหว่างการเดินทางพา
ท่านขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร ใช้
เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระยะทางประมาณ 23
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที จากจุดนี้เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับ
บรรยากาศที่ลอ้ มรอบไปด้วย ยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่
สวยงาม ด้วย ความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู PORK SUKIYAKI SET IN HOTEL
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส HODAKASO YAMANO HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ!! ณ โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้าแร่ธรรมชาติแบบฉบับชาว
ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางมาตลอดทั้งวัน
ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต

ทาคายาม่า - ลิตเติ้ลเกียวโต - อดีตจวนผู้ว่าฯ - ถนนซันโนะมาจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิระคาวา
โกะ - นาโกย่า - ย่านซาคาเอะ - สนามบินชูบู เซ็นแทร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านสู่เมือง TAKAYAMA แล้วนาท่านชม เมืองทาคายาม่า
TAKAYAMA เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลิตเติ้ลเกียวโต” เมืองเล็กเก่าแก่ในหุบเขาที่ยังคง
สภาพธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี และได้รบั การอนุรกั ษ์สถานทีต่ ่าง ๆ ของเมืองไว้ได้
อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า แม่น้า สะพาน ตลาดเช้า บรรยากาศอันร่ม
รื่นแบบเมืองเกียวโตในอดีต บ้านเรือนจัดตกแต่งน่ารัก เนือ่ งจากเป็นเมืองที่มปี ่าไม้
อุดมสมบูรณ์ สมัยนาราช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ได้ ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดี
มีชื่อเสียงทีส่ ุด
จากนั้น นาท่านชม ทาคายาม่า จินยะ จวนผู้ว่าฯ ซึง่ ใช้เป็นที่บัญชาการของโช
กุนโทกุกาว่า ซึ่งเป็นสิ่ง ปลูกแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยงั คงหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน
ชมห้องทางาน ห้องพักผ่อน ห้องประชุม ยุ้งเก็บข้าว เครื่องมือเครื่องใช้ ให้ท่านได้
ศึกษาหาความรู้ แล้วนาท่านชมบรรยากาศของชุมชนเมืองเก่าแถบ ถนนซันโนะมาจิ
SANNOMACHI ชมบ้านเรือนญี่ปุ่นเก่าแก่มอี ายุกว่า 400 ปี ซึ่งสร้างตัง้ แต่สมัยเอ
โดะ ที่ยังคงรักษา สภาพดั้งเดิมไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ตลอดสองข้างทางของถนน
สายเล็กๆ ซึง่ จะสลับไปกับ ร้านค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแบบดั้งเดิม เช่น ร้านขายขนม
ร้านอาหาร ร้านขายของพื้นเมือง ร้านขายเหล้า ร้านขายเต้าเจี้ยว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
จากนั้น นาท่านชมหมูบ่ ้านที่ได้รบั การยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ.1995
ชื่อว่า ชิระคาวาโกะ SHIRAKAWAGO หมู่บ้านชาวนาโบราณเป็นบ้านที่มีหลังคาสูง
มุงแบบกัสโชทจึครุ ิ ซึ่งทาจากฟางแห้งและไม้เท่านั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อต่อสูก้ ับสภาวะอากาศที่รุนแรงของหิมะ ซึ่งทุกวันนี้ผคู้ นก็ยังคงพักอาศัยอยู่ไม่
เปลี่ยนแปลง ชื่นชม ตื่นตาตื่นใจ กับความสวยงามของบ้านแบบโบราณ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่นี้ถกู โอบล้อมด้วยภูเขา จึงทาให้มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู ขุดหม้อไฟไก่โตชิน อาหารขึ้นชื่อของนาโกย่า
จากนั้น นาทุกท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” เมืองนาโกย่า ซึ่งเป็นย่านช้อป
ปิ้งและแหล่งบันเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ ทุกมุมโลกมาวางขาย
ที่ถนนสายนี้ นอกจากนั้นยังมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมี
ระดับซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกอย่างมากมาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตาม
อัธยาศัย
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สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบู เซ็นแทร นาโกย่า สนามบินแห่งที่ 2 ของประเทศญีป่ ุ่น

05 พ.ค. 58 สนามบินชูบู เซ็นแทร - กรุงเทพฯ
00.30 น.
04.30 น.

เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 647 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ(บริการภาพยนตร์ เครื่องดืม่ พร้อมเสิร์ฟอาหารค่าบน
เครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

***หมายเหตุ! เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยคานึงประโยขน์สงสุดของผู้เดินทางเป็นสาคัญ***
อัตราค่าบริการทัวร์ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น
อัตราค่าบริการท่องเที่ยว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ท่านละ (บาท)
62,900.62,900.61,900.60,900.9,600.-

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
2. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการนาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
6. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ
• สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1-2 ใบ น้าหนักรวม 20 กก.
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบน้าหนัก 10 กก.
7. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชานาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่น
4. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 500 เยนต่อคนต่อวัน
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5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทขอรับค่ามัดจาสาหรับการจอง ..
- รับชาระครั้งที่ 1) ท่านละ 10,000 บาท
- รับชาระครั้งที่ 2) ท่านละ 25,000 บาท 45 วัน ก่อนการเดินทาง
- ชาระที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาในทุกกรณี แต่สามารถเลือ่ นการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชาระค่ามัดจา
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมัดจากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั้ หมด และไม่สามารถเลือ่ นวัน
เดินทางได้
หมายเหตุ

1. จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

Program JAPAN ALPINE ROUTE :: APRIL – MAY 2015

Page 7 of 8

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่นให้กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ ุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญีป่ ุ่นได้
3. (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
5. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มปี ระวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติทจี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทาขึ้นสาหรับผู้ทปี่ ระสงค์เดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณี
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการชาระขาดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
ทั้งสิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
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แบบฟอร์มการสารองที่นั่ง
กรุณาระบุวันที่ท่านต้องการเดินทาง ......................................... ชื่อโปรแกรม .................................................................
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง (จานวน ................... ท่าน)
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป.................
[ ] ไม่ทานเนื้อวัว [ ] ไม่ทานเนื้อหมู [ ] ไม่ทานเนื้อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
2. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)...........................................................................ว/ด/ป.................
[ ] ไม่ทานเนื้อวัว [ ] ไม่ทานเนื้อหมู [ ] ไม่ทานเนื้อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
3. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................
[ ] ไม่ทานเนื้อวัว [ ] ไม่ทานเนื้อหมู [ ] ไม่ทานเนื้อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
4. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................
[ ] ไม่ทานเนื้อวัว [ ] ไม่ทานเนื้อหมู [ ] ไม่ทานเนื้อไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
5. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................
[ ] ไม่ทานเนื้อวัว [ ] ไม่ทานเนื้อหมู [ ] ไม่ทานเนื้อไก่ [ ] 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/ที่ทางาน : .............................................................................. เบอร์แฟกซ์: ......................................................
Email address: ................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................................
ท่านได้รับทราบข้อมูลทัวร์จากสื่อใด :
[ ] นสพ.ข่าวสด
[ ] นสพ.มติชน
[ ] เที่ยวรอบโลก
[ ] เพื่อนเดินทาง
[ ] SEACH / WEBSITE [ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................

กรุณาแฟ็กซ์ใบจองนี้กลับมาที่: 02-881-7703
หรือที่ e-mail : koreacentertravel@gmail.com

