กําหนดการเดินทาง 29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค.61
วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.
23.15 น.

JP04

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการบินไทย (TG)
พบเจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับเพื่ออํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสู โอซากา โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 (ใชเวลาในการเดินทาง 5.30 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง
06.55 น.

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

(2) สนามบินฮาเนดะ - เมืองโตเกียว - โตเกียวดิสนียแลนด ชอปปงยานชินจูกุ

ถึงทาอากาศยานเมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุน ดินแดนอาทิตยอุทัย (เวลาทองถิ่นญี่ปุนเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง)
นํ าท านเดิ น ทางสู โตเกี ย วดิ ส นี ย แ ลนด สวนสนุ ก ซึ่ ง เป น ที่ ไ ม มี กํ า แพงอายุ
สําหรับ ผูม าเยื อ น ใชทุ น ในการ กอ สราง 600 ล านเหรียญสหรัฐ ทานจะได
สัมผัสกับตัวเอกของ มิกกี้เมาส โดนัล ดั๊กส และเหลาเพื่อนๆการตูนจากวอลล
ดิสนีย มากมาย อีกทั้งเครื่องเลนที่พรอมสรางความหฤหรรษ และความตื่นเตน
ใหทุกทาน ไมวาจะเปน Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมือ งแร, Splash Mountain ลอ งแกงไปใน
ดินแดนของกระตายนอย จนถึงจุดไคลแมกซกับการดิ่งลงจากความสูงกวาตึก 2 ชั้นสู ผืนน้ําที่อยูดานลางให
ทานไดสนุกสนานตอกับเครื่องเลนในโซนตางๆ เริ่มดวย Hunted Mansion บานผีสิงรูปแบบใหมที่นารัก ไม
นาหวาดกลัวอยางที่คิด กระทั่งถึงสวนสําคัญนั่นคือ Space Mountain การผจญภัยไปบนอวกาศที่นาตื่นตา
โลดโผนและหวาดเสียว
♥โตเกียว ดิสนียแลนด ( Tokyo Disneyland ) โดยจะแบงออกเปน 7 โซน
( 1. เวิลด บาซาร World Bazaar ) โซนนี้เปนทางเดินสวนกลาง สวนมากเปนรานคาและขายของที่ระลึก
( 2. แอดเวนเจอรแลนด Adventure land ) เครื่องเลนตะลุยปาและสวนที่เปนธีมของนิว ออรลีนส เครื่องเลน
เดน ๆ ในสวนนี้ก็ไดแก จังเกิล ครูซ, ไพเรทส ออฟ ดิ แคริบเบี้ยน และ เอนชานเต็ด ทิกิ รูม
( 3. เวสเทิรนแลนด Western land ) โซนนี้จะไมมีในสวนสนุกดิสนียแลนดแหงอื่น ๆ แตก็จําลองฟรอนเธียร
แลนดมาไดคลายกันมาก สิ่งที่เหมือนกันอีกอยางคือเวสเทิรนแลนดนั้นอยูภายใตการครอบครองของสายน้ํา
แหงอเมริกาอันประกอบไปดวยเสนทางน้ําที่มนุษยสรางขึ้นหลายสาย เครื่องเลนเดน ๆ ในสวนนี้ไดแก ทอม

เที่ยง
บาย

ค่ํา

ซอวเยอร ไอสแลนดและมารค ทเวน ริเวอรโบท ในเวสเทิรนแลนดยังเต็มไปดวยหุนยนตสัตวตามแบบฉบับ
ญี่ปุนที่สรางความบันเทิงใหกับนักทองเที่ยว คริตเทอร คันทรี่คือพื้นที่สวนเล็กสุดของสวนสนุก มีเครื่องเลน
เดนคือสแปลช เมานเทน ทั้งรานคา,รานอาหารทุกรานแถวนั้นจะออกแบบตามสไตลของเครื่องเลนนี้
( 4. คริตเทอร คันทรี่ Critter Country ) เครื่องเลนที่แนะนํา คือ Splash Mountain
( 5. แฟนตาซีแลนด Fantasy land ) ดินแดนแหงเทพนิยายเครื่องเลนที่แนะนําคือ Haunted Mansion Pooh 's
Hunny Hunt
( 6. ตูนทาวน Toontown ) ดินแดนตัวการตูนดิสนีย เครื่องเลนใหญสุดในบริเวณนี้คือโรเจอร แรบบิทส' คาร
ตูน สปน
( 7. ทู ม อรโรวแลนด Tomorrow land ) ดิน แดนแห งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year's Astro
Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร 3 มิติ
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน
นําท านสู ชอปปงยานชินจูกุ ยานชอ ปป งที่ มีชื่อ เสียงมาก ทานจะไดพบกันสิน คายี่หอ แบรนดเนม ตางๆ
มากมาย อาทิ เสื้อผาสุภาพบุรุษ, สุภาพสตรี, รองเทา, เครื่องสําอางค ฯลฯ อิสระใหทาน จับจายเลือกซื้อของที่
ระลึกอยางจุใจ และเรื่องซื้อสินคาหลากหลายชนิด ที่ราน100 เยน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก NEW OTANI INN หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(3) มิชิมา สกาย วอรค - ภูเขาไฟฟูจิ - ลานสกีเยติ - อาบน้ําแรออนเซ็น

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม มิชิมา สกาย วอรค สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแหงใหม ตั้งอยูบริเวณเมืองมิชิมะ จังหวัดชิสึโอกะ มี
ความยาวถึง 400 เมตร และสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเปนสะพานที่ยาวที่สุดแหงใหม สามารถชม
ทัศนี ยภาพแบบ 360 องศา หรือ ที่เรียกวาพาโนราม า สถานที่ แห งนี้ มีชื่ อ เสียงมากจนไดรับสมญานามวา
ทางเดินบนสวรรค ผูที่มาเยี่ยมเยียนสะพานแหงนี้จะรูสึกราวกับวาเดินอยูบนทรวงสวรรค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟอันเปนสัญลักษณของประเทศญี่ปุน ภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งไดชื่อวาเปนภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุด
ในโลก จนได รั บ การยกย อ งว า เป น ภู เขาไฟที่ ส วยขนาดไม มี ลู กใดมา
เทียบเคียงได และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ระดับน้ําทะเล
จากนั้น นําทานสู ลานสกี สัมผัสกับประสบการณความสนุกสนานที่ เยติ สโนว ทาวน ลานสกีที่ตั้งอยูบริเวณ
ภูเขาไฟฟูจิ ทานจะไดสัมผัสกับหิมะ ที่เริ่มตกลงมา อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลนสกีกันอยางจุใจ
พิเศษ ใหทานสนุกสานกับสเลด – ถาดเลื่อน (ไมรวมคาเชาอุปกรณเลนสกี เชน สโนวบอรด, สกี เปนตน)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารค่าํ ใหทานสัมผัสกับการอาบน้ําแร
ญี่ ปุ น (ออนเซ็ น ) **ให ท านได ผอ นคลายกับ การแชน้ํ าแรธรรมชาติ เชื่ อวาแช กัน แลวจะทํ าให ผิ วพรรณ
สวยงาม และชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตไดดีขึ้น***
นําทานเขาสูที่พัก SHINKO HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

(4) ฮามามัตสึ - นั่งกระชาคันซันจิ - สวนผลไมกามาโกริ - นั่งรถไฟ
ชินคันเซ็น 1 สถานี - โอซากา - ชอปปงยานชินไซบาชิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ฮามามัตสึ จากนั้น นําทาน นั่งกระเชาคันซันจิ เปนกระเชาขามทะเลสาบเพียงแหงเดียวใน
ญี่ ปุ น ถึ งแม วาระยะเวลาการนั่ งกระเช าจะสั้ นเพี ยง 4 นาที เท านั้ น แต เมื่ อ นั่ งกระเข าขึ้ นมาถึ งจุ ดชมวิ วบน
ดาดฟาของ Hamanako Music Box Museum (พิพิธภัณฑกลองเพลงฮามานาโกะ - ไมรวมคาเขาชม) แลวเราจะ
ไดดื่มด่ํากับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบฮามานาโกะแบบ 360 องศากันจนเต็ม
อิ่มเลยทีเดียว จากนั้น นําทานเดินทางสู GAMAGORI ORANGE PARK ใหทานได
เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม (ผลไมตามฤดูกาล มค. – พ.ค. เปนฤดูสตรอเบอรี่) สดๆ
ภายในสวน ทานจะไดชิมผลไมหวานสดจากสวน ที่ใสใจทุกขั้นตอนของการปลูก และไดรับการดูแลอยางดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อขึ้น รถไฟดวนชินคันเซ็น (1 สถานี) หรือรถไฟหัวกระสุน ที่วิ่งดวยความเร็ว
สูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ช.ม.จัดอยูในอันดับ 3 รองจากรถไฟ High Speed ของประเทศจีนและรถไฟ TGV ของ
ประเทศฝรั่งเศส นําทานเดินทางสู โอซากา นําทานสูยานชอปปง ชินไซบาชิ ยานช็อปปงชื่อดังของนครโอ
ซาก า ภายในย า นนี้ มี ร า นค า เก า แก ปะปนไปกั บ ร า นค า อั น ทั น สมั ย และสิ น ค า
หลากหลายรู ป แบบทั้ ง สํ าหรั บ เด็ ก และผู ใหญ ซึ่ ง ยานนี้ ถื อ ว าเป น ยานแสงสี และ
บันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนครโอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่ง
เสนหอ ยางหนึ่งคือ ทุกรานจะประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีอ อนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และ
ปลาหมึก ซึ่งนักทอ งเที่ยวให ความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุ กแห ง จะ
พยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการสัญลักษณเดนของ
ยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่นเอง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

(5) อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย หรือ เลือกชอปปงตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระใหทุกทานไดเดินเลนชมเมืองโอซากา และ ชอปปง ณ สถานที่ตางๆ ตามอัธยาศัย
** หัวหนาทัวร จะเปนคนแนะนําการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆแกทุกทาน** // ** สถานที่แนะนํา ดังนี้ **
♥RINGKU OUTLET แหล งรวมสิ น ค านํ าเข าและสิ น ค าแบรนดญี่ ปุ น มากมาย อาทิ MK Michel Klein,
Morgan, Elle,Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลื อ กซื้ อ กระเป า ไฮไซ Bally, Prada, Diesel,
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki,
Longines ฯลฯ รองเท า แฟชั่ น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อ เลื อ กซื้ อ สิ น ค า
สําหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินคาอื่นๆอีกมากมาย
♥โดทงบุริ (Dotonburi) เปนแหลงรวมรานคา รานขายขนม รานอาหารมากมายใหเลือกชิม รานทาโกะยากิ
อรอยๆก็มีใหชิมไดที่ราน Otakoya ราเม็งมังกรทองอันโดงดังที่ราน Kinryu Ramen ภัตราคาร Zubora-ya ที่มี
ปลาปกเปาเปนสัญลักษณก็ดีไมใชนอย ยานโดทงบุริ ไมใชแคเพิ่งมาเปนที่นิยม แตยานนี้เปนที่นิยมมาตั้งแต
กวา 100 ปมาแลว และยังเปนที่นิยมจนถึงปจจุบัน
♥นัมบะ (Namba) ศูนยรวมสรรพสินคาขนาดใหญ ที่เรียกวา Namba Park ขึ้นโดยการรวมเอารานคา ชื่อดัง
กว า 120 ร านค า และร านอาหารมากมาย ให บ ริ ก ารกั น อย างคั บ คั่ ง นอกจากนั้ น ยั ง มี พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ เป น
สวนสาธารณะใหพักผอน
♥นิปปอนบาชิ (Nipponbashi) หรือ Den Den Town
เปนศูนยรวมเครื่องใชไฟฟา สินคาเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส ของเลน การตูน DVD ตางๆ มากมาย หรือถาเทียบ
กับโตเกียวแลว ที่นี่ก็คือ อากิฮาบาระ (Akihabara) แหงโอซากานั่นเอง Den Den Town นี้ตั้งอยูบนถนนซาไก
สุจิ (Sakai-Suji) ทั้งสองฝงของถนนจะมี รานรวงมากมาย ใหไดเลือกสรรสินคากัน แฟนการตูน เกมส และ
สินคาไฮเทค มากมาย
♥ยานชินเซไค(Shinsekai) ยานชินเซไก เปนเหมือ น “โลกใหม” ของโอซากา ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
สวนสาธารณะเทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผังเมืองทางตอนเหนือของยานชินเซไกนี้ ไดรับอิทธิพล
มาจากเมืองปารีส สวนในตอนใตนั้นถูกสรางตามเกาะโคนี่ยในนิวยอรค ซึ่งหอคอยสึเทนคาคุ (Tsutenkaku
Tower) ก็ไดถูกสรางขึ้นในป 1912 ตามหอไอเฟลในปารีส แตในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยแหง
นี้ถูกทาลายลง จากนั้นไมนานประมาณป 1956 ก็ไดทาการสรางขึ้นมาใหม มีความสูงถึง 103 เมตร
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง
เชา

(6) ริงกุ เอาทเล็ต - หางอิออน - สนามบินคันไซ - ทากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทาน ชอปปงริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเลท คืออีกหนึ่งแหลงชอปปงชื่อดังอีกแหงหนึ่งของโอซากา ตั้งอยูที่เมืองริงกุ
ตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอรท ซึ่งภายในแม จะไมใหญ โตมากนั ก แตก็ เพียบพรอ มไปด วยสิ่งอํานวยความสะดวก
มากมาย และรานคาแบรนดเนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากตางประเทศ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาของทาน
บาย
นําทานเดินทางสูหางสรรพสินคาชื่อดัง หางอิออน ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ แหลงใหญรวบรวมสินคา
หลากหลายชนิ ด รอให ท านเลื อ กซื้ อ อาทิ เสื้ อ ผ าแฟชั่ น นํ า สมั ย กระเป า รองเท า เครื่อ งสํ าอางของที่ ร ะลึ ก
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็คทรอนิคส นอกจากมียังมีของกิน ของฝาก และขนมที่ขึ้นชื่อของญี่ปุน ใหทานเลือก
ซื้อกันอยางจุใจ
17.25 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
22.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

กําหนดวันเดินทาง 29 ธ.ค. 60 - 03 ม.ค.61
อัตราคาบริการ
ผูใหญ และ เด็กอายุต่ํากวา 12 ปพักเสริมเตียง
เด็กอายุต่ํากวา 12 ปพักไมเสริมเตียง พักกับ
ผูใหญ 2 ทาน
หองพักเดี่ยว เพิม่ ทานละ

รวมตั๋วเครื่องบิน
68,700.- บาท

ไมรวมตั๋วเครื่องบิน
42,700.- บาท

66,700.- บาท

40,700.- บาท
11,700.- บาท

*** ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหวางประเทศ ลด 26,000 บาท ***
*** ในการเดินทางในแตละครั้ง จะตองมีจํานวนผูเดินทาง 25 ทานขึ้นไป ***
*** กรณีผเู ดินทางในคณะมีไมถึง 25 ทาน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไมมีแถมกระเปาเดินทาง ***
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ
 คารถรับสงระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท.
 คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และทานตองชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมี
การเรียกเก็บเพิ่ม
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง Passport
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ

 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 คาวีซาเขาประเทศ ญี่ปุน ** เนื่องจากตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุนไดทําการยกเวนวีซาทองเที่ยว
สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ เขาไปทองเที่ยวไมเกิน 15 วัน
** สําหรับบุคลที่ถือพาสปอรตตางประเทศแตมีถิ่นพํานักอยูในประเทศไทย **
กรณีผูเดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอรตจีน (เลมแดง) ตองใชเวลาพิจารณาผลวีซาอยางนอย 1 เดือน ดังนั้นตอง
เปลี่ยนเปนหนังสือเดินทางพาสปอรต (เลมเหลือง) กอน
ทานตองทําการแจงเขา – แจงออก ที่กองตรวจคนเขาเมืองใหเรียบรอยกอน จึงจะสามารถยื่นวีซาได
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซาขึ้นอยูกับทางสถานทูต)
พาสปอรต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใชงานไดไมต่ํากวา 6 เดือน (กรณีทานที่มีพาสปอรตเลมเกา ใหแนบ
มาดวย)
รูปถายสี 2” จํานวน 2 รูป (ไมสวมแวนตาดํา, แตงกายสุภาพ, ไมเอารูปรับปริญญา, ใสชุดครุย, หรือใสชุดราชการ, ไม
ยิ้ม, พื้นหลังเปนสีขาว ตองไมเปนลวดลาย และหาม เปนภาพถายที่สแกนจากคอมพิวเตอร)
สําเนาทะเบียนบาน, บัตรประชาชน
กรอกแบบฟอรมขอมูลเบอรโทรศัพท มือถือ / เบอรบาน / เบอรที่ทํางาน / ที่อยู เพื่อใชในการยื่นขอวีซา
กรณีที่ผูเดินทางสมรสแลว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา, (ในกรณีที่คูสมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถามี)
หลักฐานการเงิน สําเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา) ถายทุกหนาตั้งแตหนาแรก – หนาปจจุบัน
กรณีใชเอกสารเปน BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให ไมสามารถนํามาใชยื่นวีซาได
หนังสือรับรองการทํางาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ทานทํางานอยู (ภาษาอังกฤษเทานั้น)
1. กรณีที่เปนพนักงานบริษัททั่วไป ใชหนังสือรับรองการทํางานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณี ประกอบธุ รกิ จส วนตั ว ใช สํ าเนาทะเบี ยนการค า (กรณี เป น เจาของและคั ดไม เกิ น 3 เดื อ น) หรือ สํ าเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย และหนาหนังสือรับรองตองมีชื่อกิจการ และชื่อผูเดินทางเปนหุนสวน หรือเปนเจาของกิจการดวย
3. กรณีทําธุรกิจสวนตัว (แตไมไดจดทะเบียนการคา) ใหทําหนังสือชี้แจงตอสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีขาราชการ ตองใชหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไมสามารถใช
สําเนาบัตรขาราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นตอสถานทูตได
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชนในการพิจารณาวีซาของทาน ***
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 30 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 10,000.- บาท ตอ 1 ทาน
กรุณาจองทัวร กอนการเดินทางอยางนอย 45 วัน พรอมมัดจําเปนจํานวน 15,000.- บาท ตอ 1 ทาน
( สําหรับชวงเทศกาล ปใหม , สงกรานต , และวันหยุดยาว )

กรณีที่ลูกคา พักอาศัยอยูตางจังหวัดใหแจงกับทางบริษัทใหทราบตั้งแตทําการจอง หากลูกคามีความจําเปนตองออก
ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงใหทางบริษัททราบกอนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆทั้งสิ้น
คาทัวรสวนที่ เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอ นการเดินทางอยางนอ ย 14 วัน ทําการ หรือ กอ นออกตั๋ ว
เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไมคืนมัดจํา
ทางบริษัทฯตองออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกคาจะตองจายเงินคาทัวรทั้งหมดกอนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ชวงเทศกาล เชน ปใหม สงกรานต ชวงเดือนตุลาคม ตองยกเลิกลวงหนากอน 45 วัน จะไมเก็บคามัดจํา
กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 21 วันทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเปนตองหัก 50 % ของอัตราคาบริการทั้งหมด
กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทําการออกตั๋วกับทางสายการบินไปแลว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนนั้น และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุนได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานัก
ในประเทศญี่ปุนเกิน15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปรกติ)
การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยนี้ เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศญี่ปุนกับประเทศ
ไทย
ผูที่จะเขาประเทศไดนั้น จะตอ งผานการพิจารณาจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองกอ นจึงจะสามารถเขาประเทศได
(เชนเดียวกับผูที่ยื่นขอวีซากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค
ในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จําเปน เชน ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด
บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ
สั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทที่จะไมรับผิดชอบ
หากทานถูกปฎิเสธการเขาหรือ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางทอ งเที่ยวกับคณะจะใช
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เลมสีเลือดหมู)
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่อ งจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ สิ่งของหาม
นําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองไดพิจารณาแลว
บริษัทฯ ไมอ าจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือบางสวน และบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่ทาง
สถานฑูต งดออกวีซาใหกับทาน อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ
หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย
รายการอาจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล าช า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พั ก ใน
ตางประเทศเหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ
เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรอ ง
เงินคืน ในกรณีที่ทานปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใชบริการนั้นที่ทางทัวรจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี บริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15
ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 10 วัน

