ศาลเจ้ าคาโตริ – สตอร์ เบอร์ รี่ฟาร์ ม - นั่งรถไฟสายอิซุมิ – ชมดอกนาโนะฮานะ
ชมงานประดับไฟ Tokyo German Village - สวนซันเคเอ็น – ภูเขาไฟฟูจิ
ชมซากุระ - Hamamatsu Flower Park - NABANA NO SATO ชมงานประดับไฟ
วากายาม่ า - ศาลเจ้ าคุมาโนะ นาชิ – วัดเซงันโตะ – คัตสึ อุระ – พิพธิ ภัณฑ์ ปลาวาฬ
หน้ าผาหินซันดันเบกิ – เกาะหินแว่นตา - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทวาคายาม่ า

 อาบน้ าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปนแท้
ุ่ ๆ
 ชมงานประดับไฟจาก 2 เมือง TOKYO GERMAN VILLAGE และ NABANA NO SATO
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 บินโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG)

กาหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง

ราคาทัวร์

1 - 7 เม.ย. 2562

71,900.-

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - นาริตะ

19.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์
(TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 640

22.10 น.

วันที่สอง
06.20 น.

เที่ยง
บ่ าย

นาริตะ – ศาลเจ้าคาโทริ - สตอรว์เบอร์ รี่ ฟาร์ ม – นั่งรถไฟสายอิซุมิ – ชมงานประดับไฟ Tokyo German Village
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ ว
นาท่านเดิ นทางสู่ ศาลเจ้ าคาโทริ (Katori Shrine) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ย งเหนื อของเมื องนาริ ตะ(Narita)
ภายในจังหวัดชิบะ (Chiba) ศาลเจ้าแห่งนี้ถือได้ว่าเป็ นศาลเจ้าของศาสนาชินโต และเป็ นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคา
โทริ กว่า 100 แห่งทัว่ ทั้งญี่ปุ่นก็ว่าได้ ภายในศาลเจ้าประดับประดาด้วยโคมไฟหิ นอย่างงดงาม แถมยังมีสิ่งที่ผคู้ น
ศรั ทธาที่ทาให้ผคู้ นหลัง่ ไหลไปสักการะอย่างไม่ขาดสาย ศาลเจ้าแห่ ง นี้ ยงั สิ่ ง ที่ ผคู้ นเคารพศรั ทธาอย่างรู ปปั้ น
Futsunushi no Mikoto ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทหารผูพ้ ิทกั ษ์ที่สาคัญในสมัยซามูไร จุดที่ถื อได้ว่าเป็ นไฮไลท์ของที่นี่นนั่ ก็คือ
อาคารสี ดา และประตูสีแดงเข้ม อันเป็ นสิ่ งก่อ สร้ างที่เ ก่าแก่ที่สุดของศาลเจ้าคาโทริ สร้ างมาตั้ง แต่ปี ค.ศ.1700
หลังจากนั้นเดินทางสู่ สตรอว์เบอร์ รี่ ฟาร์ ม ไร่ สตรอเบอร์ รี่ ของชาวญี่ปุ่นมีการปลูกอย่างพิถีพิถนั และได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาให้ผลของสตรอเบอร์ รี่น้ นั มีขนาดใหญ่ สี แดงสด และรสชาติหวาน
กว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ รี่และที่สาคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ รี่ในไร่ น้ ี
ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซื้ อกลับมาเป็ นของฝากแก่คนที่บา้ นได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากกนั้นนาท่านนัง่ รถไฟสายอิซุมิ(Isumi) หรื อขบวนมูมิน มีระยะทางทั้งหมด 26 กิ โลเมตร ตัดผ่านบรรยายกาศ
ชนบทของญี่ปุ่น ที่ มีทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่ า เขา และธรรมชาติ โดยมีทุ่ง ดอกนาโนะฮานะซึ่ งจะบานช่วงปลายเดือ น
กุมภาพันธ์ถึงประมาณต้นเดือนเมษายน บานสะพรั่งอยู่ 2 ข้างทางเป็ นระยะทางเกือบครึ่ งของความยาวทางรถไฟ
ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็ น 14 สถานี ดว้ ยกัน มี สถานี เริ่ มต้นอยู่ที่ JR Ohara Station รถไฟจะวิ่งผ่านท่ามกลาง
ธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ดว้ ยระยะทางกว่า 26.8 กิ โลเมตร ระหว่างสถานีโอฮาระกับสถานีโอทาคิ ซึ่ งเป็ นรถไฟ
หนึ่งโบกี้ ที่มีความน่ารักวิ่งไปบนทางรถไฟในชนบท ในช่วงกลางเมืองมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนเป็ นช่วงเวลา
ที่ดอกนาโนะฮานะเหลืองบานสะพรั่งตลอดทาง จึงเหมาะแก่การเที่ยวมากที่สุด
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Tokyo German Village หรื อ โตเกียวโดอิสึมูระ (Tokyo Doitsu Mura) เป็ นธีมปาร์ คใน
สไตล์หมู่บา้ นเยอรมัน ตั้งอยูใ่ นจังหวัดชิบะ อยู่ห่างจากกรุ งโตเกี ยวไปราวๆ 2 ชัว่ โมงเท่านั้นเองค่ะ เป็ นธีมปาร์ ค
ขนาดใหญ่ในพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ที่จาลองบรรยายแบบคันทรี ฟาร์ มในชนบทของประเทศเยอรมันมาไว้
ได้อย่างงดงามภายในธี มปาร์ คแห่ งนี้ รายล้อมไปด้วยสถานที่ น่าสนใจต่างๆ ที่สามารถเพลิดเพลินได้ท้ งั เด็กและ
ผูใ้ หญ่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็ น ทุ่ง ดอกไม้สีสันสดใส ที่ผลัดกันผลิดอกบานสะพรั่งตลอด 4 ฤดูกาล สวนสนุก สวน

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG)

คา่

สัตว์ หรื อการเก็บผลไม้สดๆ ก็เป็ นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถมาสนุกกันได้อย่างเต็มที่ และที่สาคัญ ยังมีอาคาร
สวยๆ ในสไตล์ยโุ รปให้เราถ่ายรู ปกันได้อย่างเพลิดเพลิน
**ให้ ท่านได้ ชมงานประดับไฟ ที่จดั เป็ นประจาทุกปี โดยเราจะได้ เห็นดวงไฟ LED หลากเฉดสี กว่า 3 ล้ านดวงส่ อง
สว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพื้นที่ภายในปาร์ ค ราวกับเป็ นดินแดนในเทพนิยาย**
เป็ นงานประดับไฟฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่อลังการจนได้ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 10 งานประดับไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
ไฮไลท์ของงานเช่น Rainbow Tunnel อุโมงค์ไฟสายรุ้งที่มีความยาวกว่า 70 เมตร ส่องประกายระยิบระยับไปด้วย
ไฟ 7 เฉดสี แบบสายรุ้ง เป็ นจุดถ่ายรู ปที่ใครมาก็ตอ้ งถ่ายรู ปกับอุโมงค์ไฟนี้ อีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้ และเป็ นจุดที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายเลย นัน่ ก็คือ เวทีหลักของงานที่เรี ยกว่า มาร์ คพลัทซ์ (Marktplatz) เป็ นโซนอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบเยอรมันประดับไฟหลากสี ระยิบระยับ บริ เวณนี้เป็ นสถานที่จดั แสดงโชว์แสง สี แสง แบบจัด
เต็มให้เราได้ตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ ถ้าอยากจะชมวิว Tokyo German Village ในมุมสูง ก็มี ชิงช้าสวรรค์ ให้ข้ ึนไป
นัง่ ชิลชมบรรยากาศกันด้วย ถ้าใครมากับแฟนนะรับรองว่าสวีทแน่นอน เพราะทัว่ ทั้งบริ เวณของหมู่บา้ นเยอรมัน
ถูกปกคลุมไปด้วยแสงไฟระยิบระยับอย่างสวยงามตระการตา
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HAMILTON KAZUSA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

สวนซันเคเอ็น – ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ชมซากุระ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ สวนซันเคเอ็น (SankeienGarden) ตั้งอยูท่ างใต้ของเมืองโยโกฮาม่า นับว่าเป็ นสวน
สวยสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมแท้ๆที่ให้กลิ่นอายชนบทญี่ ปุ่นเบาๆ เรี ยกได้ว่าสวนแห่ งนี้ เ ต็มไปด้วยดอกไม้นานา
พันธุ์ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่ งจะทาให้คุณรู้สึกเหมือนอยูใ่ นเกี ยวโตมากกว่าโยโกฮาม่า สวนซันเคเอ็นแห่งนี้น้ นั
ถูกสร้างขึ้นโดย Hara Sankei และได้ทาการเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อประมาณปี 1904 อาคารเก่าแก่ที่อยู่ใน
สวนแห่งนี้ก็ยงั คงอนุรักษ์ไว้ ภายในสวนนี่เรี ยกได้ว่าจัดแต่งแบบองค์ประกอบดั้งเดิมเน้นๆมีท้งั สระน้ า ลาธารสาย
เล็กๆ และสวนดอกไม้ตามฤดูกาล จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟอันเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอันเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิช้นั 5 (ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็ นภูเขาไฟที่
สวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสู งประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)จากระดับทะเลปานกลาง
จากนั้น เปลี่ยนบรรยากาศนาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) ชมซากุระบานสะพรั่ง ที่นี่เป็ น

เที่ยง
บ่ าย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG)

คา่

จุดท่องเที่ยวที่สร้ างเป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ
(Lake Kawaguchiko) กับทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanakako) ซึ่ งเป็ นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่
แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปี ที่ผ่านมา บ่อน้ าทั้ง 8 นี้ เป็ นน้ าจากหิ มะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาด
ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผา่ นหิ นลาวาที่มีรูพรุ นอายุกว่า 80 ปี ทาให้น้ าใสสะอาดเป็ นพิเศษ
ถัดไปอีกบ่อหนึ่ ง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มน้ าเย็นจากแหล่งน้ าได้โดยตรง บ่อนี้ ค่อนข้างลึกและมีชีวิตทั้งพืช และ
ปลาน้ าจื ดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหาร ร้ านจาหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก
ขนมหวาน ผักดอง งานฝี มือ และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นอื่นๆ บางร้ านยังขายมันเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ ขา้ วคัว่
(osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจ้งส่งกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มรสอีกด้วยอีกด้านหนึ่งเป็ นพิพิธภัณฑ์ฮนั โนกิ บายาชิชิเรี ยว
กัง (Hannoki Bayashi Shiryokan) เป็ นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ขนาดเล็ก ที่ จ ัดแสดงเครื่ อ งมื อการเกษตร ของใช้ใน
ครัวเรื อน เกราะซามูไร และอาวุธในบ้านมังหลังคาแบบดั้งเดิม ที่สามารถชมได้ท้งั ภายนอกและภายใน
** (โดยปกติซากุระจะบานช่ วงประมาณปลายเดื อนมีนาคมถึงต้ นเดื อนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ้ อยู่
กับสภาพอากาศ)**
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SHINKO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
***ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็น
แล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึน และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมีสุขภาพดี และยังช่วยผ่อน
คลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตัว***

วันที่สี่

Hamamatsu Flower Park - ช้ อปปิ้ งย่ าน Sakae – ชมงานประดับไฟ NABANA NO SATO

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ สวนพฤษศาสตร์ “Hamamatsu Flower Park” ที่ได้รับ การยอมรั บว่าเป็ นสวนที่ มี
ซากุระปลูกคู่กบั ดอกทิวลิปที่สวยที่สุดในโลกกันเลยทีเดียว ความสวยงามของดอกไม้ท้ งั 2 สามารถมาชมกันได้
ตั้ง แต่ช่ว งปลายเดือ นมี นาคม - กลางเดือ นเมษายน ดอกทิ วลิ ปกว่า 5 แสนต้นจะบานพร้ อ มกับดอกซากุร ะราว
1,300 ต้น ถือเป็ นช่วงเวลาที่สวยที่สุดในปี ของสวนแห่ งนี้ช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายนจะเป็ นช่วงชม
ดอกซากุระ และจะมี การจัดงาน Night Sakura โดยจะเปิ ดไฟเพิ่มความสวยงามให้กบั ดอกซากุระในยามค่าคื น
ตั้งแต่เวลา 18:00 - 21:00 และมีการแสดงโชว์น้ าพุในตอนกลางคืน มีการแสดงแสงสี ในเรื อนกระจกเพาะพันธุ์พืช
อีกด้ว ย เมื่อก้าวเข้ามาในสวนแห่ งนี้ ก็จ ะได้พบกับสี สันอันสดใสของดอกทิ วลิป และมวลดอกไม้ฤ ดูใบไม้ผลิ
ในทันที เมื่อเข้าสู่ ดา้ นในเรื่ อยๆความสวยงามของดอกไม้ต่างๆจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ จนมาพบกับไคลแมกซ์ก็คือ

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG)

เที่ยง
บ่ าย

บริ เวณสวนทิวลิปที่ปลูกอยูค่ ู่กบั เหล่าต้นซากุระ ที่ผลิดอกสวยงามเป็ นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศญี่ปุ่น
ภายในสวนดอกทิวลิปนั้น ท่านสามารถเข้าไปถ่ายรู ปกับดอกทิวลิปได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง
นาโกย่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ งย่ า น Sakae ถื อ เป็ นย่านการค้าแห่ ง ใหญ่ และทันสมัย ที่ สุ ดของนาโกย่า เป็ นที่ ต้ งั ของ
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงสาขาของร้ านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ซึ่ งเป็ นร้านขนาด
ใหญ่มีหลายชั้นให้คุณได้เลือกสรรกันอย่างเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา เช่นแบรนด์ยอดนิ ยมอย่าง H&M, Bershka,
Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple
จากนั้นนาท่านเดิ นทางต่อ สู่ NABANA NO SATO (なばなの里) อยู่ในเมือ งนางาชิ มะ ตั้ง อยู่ร ะหว่าง
แม่น้ าคิโสะกับแม่น้ าอิบิ เขตคุวานะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็ นสวนดอกไม้ที่ มีดอกไม้บานสะพรั่งบนเนื้ อที่ประมาณ 3
แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ เริ่ ม จากเรื อนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บาน
ตามฤดูกาลตั้งแต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่ หรื อดอกดาเลียและดอก
คอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นทัศนี ยภาพงดงามที่ติดตาตรึ งใจ อย่างไรก็ตามสิ่ งที่ทาให้ NABANA NO SATO
เป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ ญี่ปุ่นก็คือการประดับไฟในฤดูหนาว เดิมที่ในฤดูหนาวชนิดของดอกไม้จะลดลง ดังนั้นจึ งได้เริ่ ม
นาแสงสี ของ LED เข้ามาประดับประดาตามต้นไม้ภายในสวน จนกระทัง่ ความสวยงามของ Illumination เลื่องลือ
โด่งดังไปทัว่ ประเทศถึงขนาดถูกแนะนาว่าเป็ นสถานที่ดูไฟประดับ “สวยระดับโลกที่ตอ้ งไปก่อนตาย” จะมีการ
ประดับไฟอย่างสวยงามในธี มต่างๆ หลากหลายโซน ซึ่ งในรอบปี 2018-19 นี้ จะนาเสนอความเป็ นญี่ปุ่นในธี ม
JAPAN ผ่านหลอดไฟ LED นับล้านดวง ในบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติ ก งานจะจั ดขึ้นตั้ง แต่ช่ว งปลายเดือ น
ตุลาคม และจะจัดงานจนถึงเดือนพฤษภาคมปี ถัดไปเลย การประดับไฟในฤดูหนาวเริ่ มขึ้นตั้งแต่ปี 2004 และมีมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งระดับความอลังการและผูม้ าเที่ยวชมจะเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลับก็คือสเกลการใช้พ้ืนที่
ทั่ว ทั้ง สวนประดับ ประดาได้อ ย่า งหรู ห ราอลัง การและสามารถสะกดผู้ม าเที่ ย วชมได้อ ยู่ห มัด โดยการจัด
องค์ประกอบของลักษณะภูมิประเทศกับต้นไม้ต่างๆ ได้อย่างลงตัว และใช้ความเด่นของแสงสี คลั เลอร์ ฟูล ต้นไม้
และดอกไม้ในสวนมาเนรมิ ตโลกอันสวยงาม ท่านจะพบกับ อุโ มงค์ท างเดินความยาว 200 เมตร ที่จ ัดขึ้นเป็ น
ประจาทุกปี
**อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย** (แต่มีแจกเงินสดให้ คนละ 2,000 เยน เพื่อเป็ นการไม่ รบกวนเวลาในการเดินดู
ไฟ จะได้ เดินดูถ่ายรูปสวยๆกันได้ อย่ างจุใจ)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG)

วันที่ห้า

เมืองชินงู - KUMANO HAYATAMA TAISHA - ชมสวนโจฟุกุ - วัดพุทธ SEIGANTOJI

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมื องชิ น งู SHINGU เมื อ งสาคัญนี้ ต้ งั อยู่ทางทิ ศตะวันออกเฉี ย งใต้ของจัง หวัดวาคายาม่า นาท่านสู่
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่ งหนึ่ ง คือ KUMANO HAYATAMA TAISHA จากนั้นนาท่านเข้าชมสวนโจฟุกุแบบจี น
เล่ากันว่าเป็ นสถานที่ที่โจฟุกุ เคยมาเยี่ยมเยือนญี่ปุ่น เพื่อเสาะหายาอายุวฒั นะ กับเด็กชายหญิง ประมาณ 3,000 คน
ตามคาสัง่ ของจักรพรรดิฉินองค์ที่ 1 เมื่อประมาณ 2,200 ปี ก่อน เพื่อเสาะหาเท็นได อุยะกุ (ต้นการบูรชนิดหนึ่ง) แต่
อย่างไรก็ตาม โจฟุกุเข้ามาอาศัยอยู่และใช้เวลาที่เหลือของเขาที่นี่ ชาวพื้นเมืองที่นี่ได้สร้ างสวนแบบจีนเพื่อเป็ นที่
ระลึกให้ เมื่อเดินผ่านเข้าประตูเข้าไป ท่านจะได้พบรู ปปั้นและศิลาจารึ กหน้าหลุมศพของเขา ดังนั้นบ่อน้ าอมตะ
และต้น“เท็นได อุยะกุ” จึงเป็ นที่รู้จกั กันในนามของยาอายุวฒั นะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ KUMANO NACHI TAISHA ซึ่ งเปรี ยบเสมือนแดนสวรรค์บนดินที่สมบูรณ์ท้ งั
ธรรมชาติ และเป็ นศาสนสถานที่ เ ป็ นแหล่ง ก าเนิ ดพุทธศาสนาในญี่ ปุ่น เป็ นหนึ่ ง ในจุ ดหมายปลายทางของผู้
เดินทางแสวงบุญตามเส้นทางเดินที่สร้ างด้วยหิ นท่ามกลางป่ าไม้เขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ขึ้นสู่ประตูศาลเจ้า
ระหว่างทางนาท่านเข้านมัสการวัดพุทธ SEIGANTOJI เชิญแวะถ่ายรู ปด้านนอกกับเจดียแ์ ดงสูง 3ชั้น พร้ อมวิว
น้ าตก “นาจิ” (ขึน้ อยู่กับภูมิอากาศและทัศนวิสัยของแต่ละวัน)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั KATSUURA HOTEL หรื อเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่หก

เมืองไทจิ – พิพธิ ภัณฑ์ปลาวาฬ – โขดหิน HASHIGUI-IWA - หน้ าผาหินซันดันเบกิ - เกาะหินแว่นตา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไทจิ เนื่ องจากทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นแหล่งที่มีกระแสน้ าอุ่นไหลผ่าน จึ งมักจะมีวาฬมารวมตัวกัน
อยู่มาก ซึ่ งชาวพื้นเมื องของที่นี่มีอาชีพล่าปลาวาฬมากว่า 700 ปี จากนั้นนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ ปลาวาฬ ที่
ใหญ่ที่สุดในโลกมีบ่อเลี้ยงวาฬและโลมา ที่เชื่อมต่อกับทะเล ภายในพิพิธภัณฑ์มีโครงกระดูกวาฬของจริ งขนาด
15 เมตร รวมทั้งยังมีแบบจาลองวาฬ เครื่ องมือที่ใช้ล่าวาฬตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จัดแสดงให้ชมอีกด้วยที่นี่ และ
ที่พิเ ศษที่ สุด ท่านสามารถสัมผัสความน่ ารัก ของเหล่าปลาโลมาได้อย่างใกล้ชิด โดยท่านสามารถเดินเข้ามาใน
บริ เวณบ่อเลี้ยง และให้อาหารปลาโลมา ด้วยการหย่อนลงปาก เหล่าโลมาจะขึ้นมารับอาหารจากมือของท่าน เรี ยก
ได้ว่าใกล้ชิดสุ ดๆ โดยท่านสามารถสัมผัสปลาโลมาได้ดว้ ยมือเปล่า และท่านยังสามารถเก็บ ภาพประทับใจกับ

ทัวร์ญี่ปนุ่ (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG)

เที่ยง
บ่ าย

คา่

เหล่าโลมาได้อีกด้วย หลังจากนั้นท่านจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงของเหล่าวาฬ และโลมาอันแสนฉลาด และ
น่ารัก บอกได้คาเดียวเลยว่า แสนรู้สุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โขดหิ น HASHIGUI-IWA เป็ นศิลปะแห่ งโขดหิ นตามธรรมชาติ ที่มีรูปร่ างแปลกตาเรี ยงรายคล้าย
สะพานอยู่ก ลางทะเล ซึ่ ง มีหินเล็กใหญ่มากกว่า 40 ก้อน เรี ยงเป็ นแถวตรงยาวกว่า 850 เมตร นาท่านสู่ หน้ าผา
หินซันดันเบกิ (Sandanbeki Rock Cliff) จุดชมวิวแห่งนี้ ตั้งอยูร่ ิ มชายทะเลของ เมืองชิระฮะมะ (Shirahama) ที่นี่
ไม่เพียงมีความสวยงามในแง่มุมของธรรมชาติเท่านั้น ยังมีเรื่ องราวและความลับที่ซ่อนอยู่ ภายในหน้าผาหิ นแห่งนี้
ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวจานวนมาก มาเยี่ยมเยือนเพื่อชม ความลับใต้ผาหิ นสูงชันกว่า 50เมตรแห่ งนี้ มันเคยเป็ นฐาน
ลับของโจรสลัดมาก่อน และจุดน่าสนใจของหน้าผาหิ นซันดันเบกิ นั้นมีหลักๆที่ไม่ควรพลาดเลย 2 แห่ง คือ จุด
ชมวิวหน้ าผา และ ถ้าซันดันเบกิ (Sandanbeki Cave) ซึ่ งอยู่ใต้หน้าผาแห่ งนี้ หลังจากนั้น นาท่านชมสถานที่อีก
แห่งหนึ่งที่ถือเป็ นเอกลักษณ์ของวากายาม่า ก็คือ เกาะหินแว่นตา (ENGETSU-TO ISLAND) ธรรมชาติที่สวยงาม
ของวากายาม่า เป็ นเกาะที่มีชื่อเสี ยงเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองชิราฮามะ วัดจากเหนือถึงใต้ได้ 130 เมตร และเกาะมี
ความสูง 25 เมตร ชื่อของเกาะหมายถึงวงพระจันทร์ เต็มเดือน ชื่อนี้ถูกตั้งหลังจากเกิดการกัดเซาะของคลื่นมาเป็ น
เวลาช้านาน ก่อเป็ นช่อเปิ ดกว้างเป็ นศูนย์กลางของเกาะ ที่นี่จะสวยงามเป็ นพิเศษเมื่อยามพระอาทิตย์ตก เพราะคุณ
จะได้เห็นพระอาทิตย์ผา่ นทางช่องที่เปิ ดกว้างนั้น นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่สวยงามมากจุดหนึ่งของญี่ปุ่น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SHIRAHAMA SEASIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทวาคายาม่ า – กรุงเทพ ฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ า นเดิ น ทางสู่ ตลาดปลาคุ โ รชิ โ อะ ศู น ย์ก ลางอาหารครบครั น ด้ว ยความอร่ อ ยและความมี ชี วิ ต ชี ว าของ
บรรยากาศพร้อมสัมผัสรสชาติสดอร่ อยของปลามากุโระหรื อปลาทูน่าได้ที่ตลาดปลาคุโระชิโอะหรื อในอีกชื่อว่า
"สวนสนุกปลามากุโระ" ด้านหน้าของตลาดปลา คุณจะพบกับหมู่บา้ นผลไม้ ที่มีผลไม้ท้งั ในท้องถิ่นและนาเข้า
และยังมีน้ าผลไม้และสมูตตี้อีกด้วย เดินชมไปรอบๆ แล้วคุณจะพบกับผลไม้ลดราคาดีๆ หลายร้ านลดราคาผลไม้
ซึ่ งยังดีอยู่ แต่คุณต้องทานในตอนนั้นเลย ถ้าให้ดีตอ้ งหาองุ่นลดราคา มันอร่ อยมาก
จากนั้น นาท่านสู่ ปราสาทวาคายาม่ า สร้างขึ้นเมื่อ 430 ปี ก่อน และยังคงเป็ นสัญลักษณ์กลางเมืองวากายาม่าจนถึง
ทุกวันนี้ ประสาทวากายาม่าได้รับยกย่องเป็ น 1 ในร้อย ประสาทที่งดงามที่สุด ตัวปราสาทวากายาม่าสร้างขึ้นเมื่อปี
1585 ตามบัญ ชาของโทโยโตมิ ฮิ เ ดโยชิ ผู้เ ป็ นโชกุ น ที่ ก าลัง เรื อ งอ านาจเพื่ อ ใช้เ ป็ นฐานปกครองพื้ น ที่ ร อบ
คาบสมุทรคิอิ ปราสาทวากายาม่าเคยถูกทาลายถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจากฟ้ าผ่าและครั้งที่ 2 เกิดจากสงครามโลก
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17.35 น.
21.25

น.

ครั้งที่สอง ภายในปราสาทสร้างเป็ นพิพิธภัณฑ์จดั แสดงทรัพย์สมบัติและซากเดิมของปราสาทเก่า ที่รอดพ้นจาก
การถูกเผาทาลาย บนยอดปราสาทที่ช้นั 3 สามารถชมวิวเมือง Wakayama ได้ดว้ ย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 673
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม



อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

ผูใ้ หญ่

71,900.-

47,900.-

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

71,900.-

47,900.-

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )

71,900.-

47,900.-

เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )

69,900.-

45,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

9,900.-

9,900.-

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผ้ เู ดินทางในคณะมีไม่ ถงึ 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋าเดินทางให้ นะคะ ***
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อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในวงเงิ นท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่ม
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่าวีซ่าเข้ าประเทศ ญี่ปุ่น ** เนื่ องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ ทาการยกเว้นวีซ่าท่ องเที่ยวสาหรับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่ องเที่ยวไม่ เกิน 15 วัน
** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผเู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กับทางสถานทูต)
พาสปอร์ ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ชุดครุ ย, หรื อใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ )
 สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอร์ มข้อมูลเบอร์ โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 กรณี ที่ผเู้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่คู่สมรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้ เอกสารเป็ น
BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่ สามารถนามาใช้ ยื่นวีซ่าได้
 หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
ทัวร์ญี่ปนุ่ (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG)

1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุ้นส่วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่ าน
กรุณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่ าน
( สาหรับช่ วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ลกู ค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้งกับทางบริษัทให้ ทราบตั้งแต่ทาการจอง หากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่ องบิน มิฉะนั้นทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่
15 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิ น
15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้
ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอ
ตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิ จ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
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1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ก องตรวจคนเข้าเมือ งได้
พิจารณาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ไม่อ าจคืนเงิ นให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้ง หมด หรื อบางส่ ว น และบริ ษทั ฯ จะไม่รั บผิดชอบในกรณี ที่ ทางสถานทูต
งดออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่ องจากการท่ องเที่ยวนี้เป็ น
การชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษัทตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรื อสละ
สิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้เู ดินทางตา่ กว่า 25 ท่ าน โดยที่จะแจ้งให้ ผ้เู ดินทางทราบล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
**************************************
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