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โปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 3 คืน
ออกเดินทาง 15 - 20 เม.ย. 2559
15 เม.ย. 59 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00 น.
21.55 น.

16 เม.ย. 59
06.05 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยอานวยความ
สะดวกในการโหลดกระเป๋า ณ บริเวณเคาน์เตอร์ R สายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) ทางช่องเข้าประตูที่ 8
เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) เที่ยวบินที่ JL 034

สนามบินฮะเนะดะ - กรุงโตเกียว - พระราชวังอิมพีเรียล - วัดอาซากุสะ - ภูเขาเทนโจ – กระเช้า
คาชิ คาชิโรปเวย์ ชมดอกซากุระบาน - อาบน้าแร่ธรรมชาติ
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ฮะเนะดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2
ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทาธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการ
ต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนาทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว...
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง // เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
แล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่
มหานครโตเกียว
จากนั้นนาผ่านท่านชม
“พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิ และ พระราชวงศ์ของ
ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ ที่ได้รับการบริจาค มาจากประชาชนทั่วประเทศ
เมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์
ล้อมรอบด้วยกาแพงหินขนาดมหึมา และคูน้าสมัยเอโดะ
แล้วนาท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับ
ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว นาท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม
ทองคา ซึ่งชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี
ประกอบกับภายในวัด ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วย
ความสูง 4.5 เมตร แขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าด้านหน้าสุดของวัด อิสระให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ขนมนานาชนิด, ของเล่น,
รองเท้า, พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้าจิ้มส
ไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิด
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส FUJI MATSUZONO HOTEL หรือ
เทียบเท่า พิเศษ!!
ณ
โรงแรมแห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้าแร่
ธรรมชาติแบบฉบับชาวญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการ
เดินทางมาตลอดทั้งวัน ซึ่งช่วยในเรื่องของกระดูก และการหมุนเวียนของโลหิต

จากนั้นนาทุกท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าคาชิ คาชิ เดินทางสู่ “สวนสาธารณะคาวากู
จิโกะ เทนโจยามะ” ที่จะทาให้ทุกท่านเหมือนกับเดินเล่นท่ามกลางท้องฟ้า และชมวิว
ทิวทัศน์ที่งดงามของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อสัมผัสต้นกาเนิดแห่ง
ศิลปะ และความเชื่อ นาท่านสักการะ “ศาลเจ้าอุซากิ” ขอพร “ฟูจิมิอุซากิ” และ “ยู
เมะมิอุซากิ” สองรูปปั้นกระต่ายประจา ภูเขาคาชิ คาชิที่จะทา ให้ผู้ขอมีสุขภาพดี
และฉลาดหลักแหลม... แล้วต่อด้วยการไปลั่น “ระฆังเทนโจ” ระฆังแห่งความรัก ที่
เชื่อกันว่า หากมองขึ้นไปยังภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ตรงกลางหัวใจ ให้นึกถึงคนสาคัญ แล้วลั่น
ระฆังจะทาให้ท่านสมปรารถนาเรื่องความรัก และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ... ให้ท่าน
เก็บภาพความประทับใจในแบบ พาโนรามา ของดอกซากุระบาน กับภูเขาไฟฟูจิ และ
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ” ....(หมายเหตุ ) การชมดอกซากุระบานทุกแหงของประเทศญี่
ปุน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ การกําหนดวันเดินทางดังกลาว เปนเพียงการ กําหนดวัน
เวลาที่ใกลเคียงที่สุด ไมสามารถกําหนดวันที่ดอกซากุระบานแนนอนได ซึ่งดอก
ซากุระจะเริ่มเบงบานใน ชวงที่อุณหภูมิของญี่ปุนเริ่มอุนขึ้นหลังจากอากาศอันหนาว
เย็นไดเริ่มลดลง

17 เม.ย. 59 ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ – นาโงย่า - วัดโอสุคันนอน – ย่านช้อปปิ้งโอสุ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) โดยรถโค้ชให้
ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ ได้ชื่อ
ว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย ความสูง 3,776 เมตร
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
นาท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบฮามานะ” (Hamanako) หรือทะเลสาบปลาไหล
(Hamana Lake) ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทซึ อยู่ระหว่างเมืองโตเกียวและ เมืองนาโกยา
ในจังหวัดชิซุโอกะ สาเหตุที่ชื่อว่าทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบริเวณนี้จะเป็นบริเวณ
ที่มีการจับปลาไหลได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถานที่แห่งนี้จะเป็น
จุดชมวิว และเป็นที่พักจอดรถ มีร้านค้า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาไหลให้เลือกซื้อ
เป็นของที่ระลึก อาทิ พายปลาไหล คุกกี้ปลาไหล ก้างปลาไหลทอดกรอบ ฯลฯ หรือ
เลือกมุสวยๆเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับทะลเสาบฮามานะ...
จากนั้น นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนาโงย่า นาทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดโอสุคัน
นอน เป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงในตอนกลางของนาโงย่า แรกเริ่มสร้างขึ้น

Program JAPAN_HND-KIX :: 15-20 APRIL 2016

Page 3 of 7

ในสมัยคามาคุระ(Kamakura Period 1192-1333) ในจังหวัดกิฟุ แล้วถูกย้ายมาตั้ง
ณ ปัจจุบันในปี 1612 หลังจากนั้นพระอุโบสถได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซ้าๆ
อย่างรุนแรง ดังนั้นอาคารปัจจุบันจึงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 วัตถุประสงค์หลักของ
วัดแห่งนี้ คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่ง
แกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ
(Shinpukuji Library) ที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม
หนังสือเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสาเนาที่เก่าแก่
ทีส่ ุดของพงศาวดารโคจิคิ(Kojiki)ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ต้นกาเนินของญี่ปุ่น และให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับย่านช้อปปิ้ง Osu มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน ทั้งร้านขาย
เสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ รองเท้า เนื่องจากเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีหลังคา แม้ว่าฝนตกก็ยัง
สามารถสนุกกับการช้อปปิ้งได้โดยไม่เปียกฝน พร้อมทั้งยังมีร้านอาหารหลากหลาย
ชนิดให้ได้เลือกทานอีกด้วย แม้แต่คนที่ชอบการ์ตูน เกมส์ อะนิเมะก็อย่าพลาดที่จะไป
ย่านช้อปปิ้ง Osu เพราะเป็นแหล่งรวมการ์ตูน เกมส์ อะนิเมะ ยังมีห้าง KOMEHYO
ให้ได้ช้อปอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
ค่า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชุดหม้อไฟไก่โคชิน
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

18 เม.ย. 59 เมืองอาราชิยาม่า - รถรางโรแมนติก Torokko Train - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เกียวโต วัดคินคะคุจิ - วัดคิโยมิสึ - โอซาก้า
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ การนั่ง
“รถไฟสายโรแมนติก ( Sagano Romantic Train )” เสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ มีมุมมองที่
น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของแม่น้า Arashiyama
และ Kameoka สายลม และแสงแดดผ่านภูเขา หุบเขา ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก
นาท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ
“ป่าไผ่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อ ของเมืองเกียวโต
นาชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว” สะพานที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่น
ชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เซทซูชิ+เทมปุระ+ปลาต้มซีอิ้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต พาทุกท่านชมรอบเมืองเกียวโต อดีตเป็นเมือง
หลวงเก่าแก่ อายุกว่า 1,000 ปี แล้วนาท่านชม ตาหนักทอง (วัดคินคะคุจิ) ซึ่งเป็นวัด
ที่มีชื่อเสียงในเกียวโต สร้างขึ้นใหม่ในปี 1955 เนื่องจากของเดิมถูกวางเพลิงจาก
พระภิกษุ รูปหนึ่ง โดยเลียนแบบจากอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15
ลักษณะจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในแต่ละชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันและ
สวนญี่ปุ่นที่งดงาม และเป็นที่มาของการ์ตูนเรื่องดังของญี่ปุ่น อิคิวซัง เณรน้อยเจ้า
ปัญญา พร้อมเก็บภาพสวยของสวนญี่ปุ่น
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แล้วนาชม วัดคิโยมิสึ KIYOMIZU หรือวัดน้าใส วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาว
ญี่ปุ่น ถูกจัดให้เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ชม ระเบียงไม้ ที่สร้างยื่น
ออกไปนอกอาคารโดยมีเสาค้าถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองเกียวโต ณ ทีนี้ยัง
ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เชิญท่าน ลองดื่มน้า 3 สาย ที่เชื่อกันว่ามีความ
ศักดิ์สิทธิ์ อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกโดยเฉพาะ กาน้าชา ขนมโมจิเกียวโตที่ขึ้นชื่อ พัด
ญี่ปุ่น กิโมโน บริเวณซอยกาน้าชา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส RIHGA ROYAL HOTEL OSAKA

19 เม.ย. 59 ปราสาท โอซาก้า - ย่านดังชินไซบาชิ – ห้างจัสโก้อิออน - สนามบินคันไซ
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทาง เข้าชมปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2126
โดยโชกุนโทโยะโตมิ ฮิเดชิ ทีมีอานาจทางการเมืองในโอซาก้า ด้วยความร่วมมือจาก
ไดเมียวทั่วประเทศที่เกณฑ์แรงงานหลายหมื่นคนมาก่อสร้างปราสาทแห่งนี้
จึงใช้
เวลาก่อสร้างเพียง 3 ปีเท่านั้น ต่อมาถูกกองทัพของโชกุน โทกุกาว่า อิเยยะสุ ทาลาย
ลง อย่างไรก็ตามได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยปราสาทนี้มีทั้งหมด 8 ชั้น มีการ
นาเสนอเรื่องราวด้วยเทคโนโลยี่ทันสมัยโดยการเล่าเรื่องผ่านจอภาพที่ยิงแสงเลเซอร์
กระทบฉากเป็นภาพเคลื่อนไหว และแต่ละชั้นแสดงเรื่องราวต่างกัน
อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว

บ่าย

แล้วนาทุกท่านสู่ ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ซึง่ เป็นย่านที่มีแหล่งรวมร้านค้า ห้าง
สรรพ-สินค้าและศูนย์การค้ามากที่สุดของเมืองโอซาก้า ตื่นตากับชีวิตของคนหนุ่มสาว
ชาวโอซาก้าที่มีสีสันมากกว่าโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ที่สาคัญห้าม
พลาดคือ ถ่ายรูปคู่กับตึกเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังของ
ญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดัง นานาชนิดของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

เย็น

จากนั้นนาท่านเดินทางช้อปปิ้งก่อนอาลาประเทศญี่ปุ่นที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ของเมืองโอซาก้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิ
เช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างใน
ร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น

ค่า

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่เสนามบินนานาชาติ คันไซ โอซาก้า

20 เม.ย. 59 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
00.55 น.
04.45 น.

เดินทางโดยเที่ยวบิน JL 727 เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่าบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

***หมายเหตุ! เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง***
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อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนีเท่านัน
เดินทาง 15-20 เมษายน 2559
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่้ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

ท่านละ (บาท)
56,900.56,900.52,900.50,900.10,000.39,900.-

ราคาทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ หากน้าหนักเกินที่กาหนดท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบิน เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง
เป็นไปประกาศของสายการบิน
• สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 2 ชิ้น...ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบน้าหนัก 10 กก.
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่นผู้ชานาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 500 เยนต่อคนต่อวัน (สาหรับค่าทิปของหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 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 หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาในทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชาระค่ามัดจา
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• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้
หมายเหตุ
1. จ้านวนผู้เดินทาง ขันต่้า ผู้ใหญ่ 16 ท่าน ขึนไป (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ากว่าจานวนที่กาหนด)
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
4. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่
ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่นด ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป่ ุ่น
สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ ี่จะถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทาขึ้นสาหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า –
ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการชาระขาดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางทั้งสิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
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แบบฟอร์มการส้ารองที่นั่ง
กรุณาระบุวันที่ท่านต้องการเดินทาง ......................................... ชื่อโปรแกรม .................................................................
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง (จ้านวน ................... ท่าน)
1. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป.................
[ ] ไม่ทานเนือวัว [ ] ไม่ทานเนือหมู [ ] ไม่ทานเนือไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
2. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................
ไม่ทานเนือวัว [ ] ไม่ทานเนือหมู [ ] ไม่ทานเนือไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
3. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................
ไม่ทานเนือวัว [ ] ไม่ทานเนือหมู [ ] ไม่ทานเนือไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
4. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................
ไม่ทานเนือวัว [ ] ไม่ทานเนือหมู [ ] ไม่ทานเนือไก่ [ ] ไม่ทานอาหารทะเล [ ] ทานอาหารมุสลิม [ ] ทานมังสวิรัติ/เจ
5. ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/เด็กหญิง/เด็กชาย)............................................................................ว/ด/ป................
ไม่ทานเนือวัว [ ] ไม่ทานเนือหมู [ ] ไม่ทานเนือไก่ [ ] 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/ที่ท้างาน : .............................................................................. เบอร์แฟกซ์: ......................................................
Email address: ................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................................
ท่านได้รับทราบข้อมูลทัวร์จากสื่อใด :
[ ] นสพ.ข่าวสด
[ ] นสพ.มติชน
[ ] เที่ยวรอบโลก
[ ] เพื่อนเดินทาง
[ ] SEACH / WEBSITE [ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................

กรุณาแฟ็กซ์ใบจองนีกลับมาที่: 02-881-7703
หรือที่ e-mail : koreacentertravel@gmail.com
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[]
[]
[]

