SPECIAL TAKAYAMA-OSAKA
6 DAYS 3 NIGHTS

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

•
•
•
•
•
•
•
•
•

เที่ยวหมูบ่ ้ านมรดกโลก ชิร าคาวาโกะ พร้ อมบรรยากาศประทับใจไม่ร้ ูลืม
เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิต เติล้ เกียวโตพร้ อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมือ งทาคายาม่ า
ชิมอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ ตามฤดูกาลอร่อย ณ ตลาดพื ้นเมืองชื่อดังของเมืองคานาซาว่า ตลาดโอมิโ จ
เที่ยวชมสวนเคนโระคุเ อ็น สวนที่ได้ ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
ชมความสวยงามของผาหินที่เกิดขึ ้นจากการกัดเซาะของธรรมชาติของหน้ าผาโทจิน โบ
เพลิดเพลินกับความสวยงามของวัด กิน คะคุจ ิ [วัด เงิน ] ที่ได้ ต้นแบบมาจากวัดทองคินคะคุจิ
ช้ อปปิ ง้ ในแหล่งช้ อปปิ ง้ ชื่อดังในโอซาก้ า ย่ านชิน ไซบาชิ และช้ อปปิ ง้ ณ เมือ งคานาซาว่ า
วันอิสระสามารถซื ้อทัวร์ เ สริม ยูน ิเ วอร์ แ ซล สตูด โิ อ หรื อเลือกอิสระช้ อปปิ ง้ ในโอซาก้ า
อาบนํา้ แร่ แ ช่ อ อนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้ า

กําหนดการเดิน ทาง :

03 – 08, 17 – 22 มิถ ุน ายน 2559

43,900.-

1.กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
2.สนามบินนาโงย่า-ทาคายาม่า-ที่วา่ การอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะเมืองคานาซาว่า
3.ตลาดเช้ าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น-ช้ อปปิ ง้ เมืองคานาซาว่าเมือง AWARA ONSEN-แช่นํ ้าแร่
4.เมืองฟุคอุ ิ-หน้ าผาโทจินโบ-เมืองเกียวโตวัดกินคะคุจิ [วัดเงิน]-เมืองโอซาก้ า
5.อิสระช้ อปปิ ง้ หรื อเลือกทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอช้ อปปิ ง้ อิออน-สนามบินคันไซ
6.สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
21.00 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
เจ้ าหน้ าที่ Japan Paradise Tour ให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
00.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
วันที่สองของการเดินทาง
สนามบินนาโงย่า – ทาคายาม่า – ที่วา่ การอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนสายซันมาจิ ซูจิ
– หมูบ่ ้ านชิราคาวาโกะ – เมืองคานาซาว่า
08.05 น.

เที่ยง
บ่าย

คํ่า

เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
นําท่านสู่ เมืองทาคายาม่า นําท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรื อ ที่วา่ การอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึง่ เป็ นจวนผู้วา่
แห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นที่ทํางานและที่อยูอ่ าศัยของผู้วา่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้ การ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนันนํ
้ าท่านเดิมชม หมูบ่ ้ าน LITTLE KYOTO หรื อ เขตเมืองเก่า
ซันมาจิซจู ิ ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ที่ยงั อนุรักษ์ และคงสภาพเดิมได้ เป็ นอย่างดี อิสระให้
ทุกท่านได้ เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่ เต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนโบราณ และร้ านค้ าหลากหลาย เช่น
้ อกซื ้อของที่ระลึกพื ้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุ
ร้ านผลิตและจําหน่ายเหล้ าสาเก ร้ านทํามิโสะ ฯลฯ พร้ อมทังเลื
โบะโบะ หรื อ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้ าตา ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึง่ ของเมืองทาคายาม่า และเป็ นสินค้ า
ยอดนิยม เพราะแฝงไปด้ วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปนุ่ อีกด้ วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า
ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ั ้ ม และยัง
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงั คงอนุรักษ์ บ้านสไตล์ญี่ปนุ่ ขนานแท้ ดงเดิ
ได้ รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้ านสไตล์กสั โช-สึครุ ิ จะมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกว้ าง 10 เมตร โครงสร้ างของบ้ านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ดี และ
รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้ า จึงเรี ยกหมูบ่ ้ านสไตล์นี ้ว่า “กัสโช” และมีผ้ คู นจากทัว่ ทุกมุม
โลกหลัง่ ไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ตํ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองคานาซา
ว่า
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ONSEN HOTEL หรื อเทียบเท่า [3 ดาว]
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับการแช่นํ ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและจะทําให้ ผิวพรรณ
สวยงาม และยังช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย
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วันที่สามของการเดินทาง
เช้ า

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้ า

ตลาดเช้ าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น – ช้ อปปิ ง้ เมืองคานาซาว่า-เมือง AWARA ONSEN – แช่นํ ้าแร่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสูต่ ลาดเช้ าโอมิโจ คือตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคานาซาว่า ภายในตลาดมีร้านรวงประมาณ 170
ร้ านกว่าร้ าน จําหน่ายอาหารทะเล ผักสด ผลไม้ ตามฤดูกาลแบบสดใหม่จากสวนถึงมือผู้บริ โภค ให้ ทา่ นได้ สมั ผัส
บรรยากาศที่แสนครื น้ เครงของตลาดพร้ อมเลือกซื ้อเลือกทานอาหารเมนูแบบสดใหม่ อาทิเช่น ปลาดิบ ซูชิ หอย
เซลล์ หอยนางรม หรื อจะเป็ นปลาไหลย่างแบบญี่ปนุ่ อย่างเพลิดเพลินใจ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางชม สวนเคนโระคุ
้ บ่ ริเวณเนินเขาที่สงู ที่สดุ ในเมือง ตรงข้ ามกับปราสาท
เอ็น สวนที่ได้ ชื่อว่าเป็ น 1 ใน 3 วนที่สวยที่สดุ ในญี่ปนุ่ ตังอยู
คานาซาว่า สวนแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (ไดเมียวคนที่ 5) ของตระกูลมาเอดะผู้
เรื องอํานาจในยุคนัน้ สวนเคนโระคุเอ็นเปิ ดให้ คนทัว่ ไปได้ เข้ าชมเมื่อปี 1871 บริเวณกลางสระนํ ้าขนาดใหญ่มีศาลา
ชงชา นํ ้าตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ต้ นไม้ บางต้ นจะมีเชือกที่เรี ยกว่า “ยูกิซรึ ิ”
ทําหน้ าที่ดงึ กิ่งไม้ เอาไว้ ไม่ให้ หกั จากการรองรับนํ ้าหนักหิมะในฤดูหนาวและเป็ นสวนเดียวที่มีวิธีการคิดและ
ออกแบบในลักษณะนี ้ สวนเคนโระคุเอ็น ซึง่ แปลได้ วา่ สวนแห่งความประเสริฐทังหก
้ ได้ แนวคิดมาจากทฤษฎีการ
จัดภูมิทศั น์สวนของจีน ซึง่ ต้ องมี ๖ ลักษณะจึงจะเป็ นสวนที่สมบูรณ์ไร้ ที่ติ กล่าวคือ มีพื ้นที่กว้ าง มีความสงบเงียบ
มีการใช้ ศิลปะจําลองธรรมชาติ มีความดังเดิ
้ มเก่าแก่ มีนํ ้าสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่มองเห็นกว้ างไกล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ย่านช้ อปปิ ง้ เมืองคานาซาว่า ให้ ทา่ นอิสระและเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ ามากมาย
และ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้ วย กระเป๋ า
รองเท้ า เสื ้อผ้ า แบรนด์เนม เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สําหรับวัยรุ่น เครื่ องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE,
KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ONSEN HOTEL หรื อ เทียบเท่ า [3 ดาว]
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับการแช่นํ ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและจะทําให้ ผิวพรรณ
สวยงาม และยังช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย

เมืองฟุคอุ ิ – หน้ าผาโทจินโบ – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] –เมืองโอซาก้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น่าท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกอุ ิ นําท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้ าผาโทจินโบ เป็ นหนึง่ ในสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ยอดนิยมของจังหวัดฟุกอุ ิและยังได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นสถานที่ทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ จุดเด่นของ
ผานี ้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้ วยกัน เป็ นหน้ าผาหินลาวาที่ถกู นํ ้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะ
โดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็ นจุดชมวิวที่สวยงามทําให้ มีนกั ท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย
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เที่ยง
บ่าย

คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองเกียวโต นําท่านเดินทางสู่ วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] เป็ นวัดในนิกายเซนถูกสร้ างขึ ้นโดยโช
กุนอาชิคากะ โยชิมาสะ โดยท่านใช้ เวลาในปั น้ ปลายชีวิตหลังเกษี ยณ อายุอาศัยอยูท่ ี่นี่ และต้ นแบบของวัดแห่งนี ้ได้
อิทธิพลมาจากวัดคินคะคุจิ หรื อวัดทอง ซึง่ เป็ นที่พกั ของปู่ ของเขาในช่วงเกษี ยณอายุเช่นเดียวกัน หลังจากที่ทา่ นโช
กุนอาชิคากะเสียชีวิตของบ้ านของท่านก็ได้ ถกู เปลี่ยนให้ เป็ นวัดกินคะคุจิหรื อวัดเงินในปั จจุบนั วัดกินคะคุจิถกู ยกให้
เป็ นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ แห่งเมืองเกียวโต และที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองโอซาก้ า
รับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั OSAKA HOTEL หรื อ เทียบเท่ า [3 ดาว]

วัน ที่ห้ าของการเดิน ทาง
เช้ า

อิส ระช้ อ ปปิ ้ ง หรื อ เลือ กทัวร์ เ สริม ยูน ิเ วอร์ แ ซล สตูด โิ อ – ช้ อ ปปิ ้ งอิอ อน – สนามบิน คัน ไซ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ให้ ทา่ นเลือกซื ้อทัวร์ เสริมยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ เต็มวัน เพิ่มท่านละ 2,900 บาทรวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคา
อาจมีการเปลี่ยนแปลง] จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้ าทายกับเครื่ องเล่นหลากหลาย
ชนิดตื่นเต้ น ระทึกใจจากหนังดังที่ทา่ นชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้ จากเรื่ อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรื อผจญภัยกับ
ไดโนเสาร์ จากเรื่ อง“จูราสสิค พาร์ ค” นัง่ เรื อเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้
ทุนสร้ างมหาศาลกว่า 1,500 ล้ านเยน(เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่ องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์ แมน” ที่
้
บโซนตัวการ์ ตนู สําหรับเด็กโซน “วันเดอร์ แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์
รอให้ ทา่ นพิสจู น์ความมันส์ พร้ อมทังพบกั
ครอบครัวให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตนู สุดน่ารักชื่อดังของญี่ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรื อ
ให้ ทา่ นพบกับโซนใหม่ลา่ สุดที่จะเปิ ดตัววันที่ 15 กรกฎาคมนี ้ คือโซน“HARRY POTTER” ให้ ทา่ นได้ ดื่มดํ่ากับ
บรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่ องแฮรรี่ พอร์ ตเอร์ กนั เลยทีเดียว หรื อ เลือกอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ย่านชินไซบาชิ ให้ ทา่ น
เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ ามากมายหลายชนิด ทังเครื
้ ่ องไฟฟ้า กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่ องเล่น เกมส์
หรื อสินค้ าแฟชัน่ ที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าแบรนด์เนม แฟชัน่ ลํ ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทังหลาย
้
้ า
เครื่ องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย จากนันนํ
ท่านเดินทางสู่ ห้ างจัสโก้ อิออน ให้ ทา่ นได้ ซื ้อของฝากมากมายอาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ตามฤดูกาล และ
พิเศษสุดกับร้ าน 100 เยน ทีทกุ อย่างในร้ านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้
* เพื่อให้ ทา่ นได้ สนุกสนานอย่างเต็มที่จงึ ไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า *
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสูส่ นามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพ ฯ
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วัน ที่ห กของการเดิน ทาง
สนามบิน คัน ไซ – กรุ งเทพฯ
00.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727
04.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
SPECIAL TAKAYAMA-OSAKA 6 DAYS 3 NIGHTS BY JAL
กําหนดการเดิน ทาง

03 – 08, 17 – 22 มิถ ุน ายน 2559

อัต ราค่ าบริก าร

มิถ ุน ายน 2559

ผู้ใหญ่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

43,900 .-

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

40,900 .-

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

40,900 .-

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

36,900 .-

พัก ห้ อ งเดี่ยว เพิ่ม ท่ านละ

8,900 .-

ราคาไม่ ร วมตั๋ว ผู้ใ หญ่ ห ัก คืน ท่ านละ 10,000.- บาท / เด็ก หัก คืน ท่ านละ 7,000.- บาท
***ราคาทัวร์ ข้ างต้ น ยังไม่ ร วมค่ าทิป คนขับ รถ หัวหน้ าทัวร์ และมัค คุเ ทศก์
ท่ านละ 2,000 เยน /ทริป /ต่ อ ท่ าน***
** โปรแกรมอาจจะมีก ารปรั บ เปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูก าล **
เงื่อ นไขการให้ บ ริก าร
1. การเดิน ทางในแต่ ล ะครั ง้ จะต้ อ งมีผ้ ูโ ดยสารจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โ ดยสารไม่ ค รบจํานวนดังกล่ าว
ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการเปลี่ย นแปลงราคาหรื อ ยกเลิก การเดิน ทาง
2. ในกรณีท่ ลี ูก ค้ าต้ อ งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ข องบริษัท ฯ
ก่ อ นทุก ครั ง้ มิฉ ะนัน้ ทางบริษัท จะไม่ รั บ ผิด ชอบใดๆ ทัง้ สิน้
3. การชําระค่ าบริก าร
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุ ณาชําระค่ าทัวร์ ส่ วนที่เ หลือ 15 วัน ก่ อ นออกเดิน ทาง
4. การยกเลิก และคืน ค่ าทัวร์
4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
้
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.5 ยกเว้ น กรุ๊ ป ที่อ อกเดิน ทางช่ วงเทศกาลวัน หยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับสายการบิน
และค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ ม ีก ารคืน เงิน มัด จํา หรื อ ค่ าทัวร์ ท งั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิก ด้ วย
กรณีใ ดๆ
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4.6 กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมือ งทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเ สธมิใ ห้ เ ดิน ทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ร ะบุไ ว้ ใ นรายการ
เดิน ทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ท่ จี ะไม่ คืน ค่ าทัวร์ ไ ม่ ว่ากรณีใ ดๆ ทัง้ สิน้
**สําคัญ!! บริษัท Japan Paradise Tour ทําธุร กิจ เพื่อ การท่ อ งเที่ยวเท่ านัน้ ไม่ ส นับ สนุน ให้ ล ูก ค้ าเดิน ทางเข้ าประเทศญี่ป ุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือ ง ทัง้ ไทยและญี่ป ุ่ น ขึน้ อยู่ก ับ การพิจ ารณาของเจ้ าหน้ าที่เ ท่ านัน้ ลูก ค้ าทุก
ท่ านต้ อ งผ่ านการตรวจคนเข้ าเมือ งด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัค คุเ ทศก์ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามช่ วยเหลือ ใดๆ ได้ ท งั ้ สิน้ **
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัต ราค่ าบริก ารนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยชําระเงินท่านต้ องการการที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูก ค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกัน การเดิน ทางสําหรั บ ครอบคลุม เรื่ อ งสุข ภาพสามารถสอบถามข้ อ มูล
เพิ่ม เติม กับ ทางบริษัท ได้ **
- เบีย้ ประกัน เริ่ม ต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน ]
- เบีย้ ประกัน เริ่ม ต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน ]
**ความครอบคลุม ผู้เ อาประกัน ที่ม ีอ ายุม ากกว่ า 16 หรื อ น้ อ ยกว่ า 75 ปี **
[รั ก ษาพยาบาล 2 ล้ าน, รั ก ษาต่ อ เนื่อ ง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อ เสียอวัยวะจากอุบ ัต เิ หตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุม ผู้เ อาประกัน ที่ม ีอ ายุน้ อ ยกว่ า 16 หรื อ มากกว่ า 75 ปี **
[รั ก ษาพยาบาล 2 ล้ าน, รั ก ษาต่ อ เนื่อ ง 2 แสน, เสียชีวติ หรื อ เสียอวัยวะจากอุบ ัต เิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
อัต ราค่ าบริก ารนีไ้ ม่ ร วม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
2. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ดค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง(ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปสําหรับคนขับรถและมัคคุเทศน์ตลอดการเดินทาง 2,000 เยน

SPECIAL TAKAYAMA-OSAKA 6D3N [JAL]

หน ้า 6 จาก 8

รายละเอียดเกี่ยวกับ มาตรการยกเว้ น วีซ่ าเข้ าประเทศญี่ป ุ่ นให้ ก ับ คนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อ
เป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูก
ทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่

คุณสมบัต กิ ารเข้ าประเทศญี่ป ุ่ น (สําหรั บ กรณีก ารเข้ าประเทศญี่ป ุ่ นตามมาตรการยกเว้ น วีซ่ า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้ องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสันเท่
้ านัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุ
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้ อ งแจ้ งล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่ก ับ สภาวะอากาศ การเมือ ง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ต ามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่ก ับ อัต ราแลกเปลี่ยนของเงิน สกุล เยน
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เอกสารประกอบการยื่น วีซ่ าเข้ าประเทศญี่ป ุ่ นสําหรั บ พาสปอร์ ต จีน แดง
(กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อ นเดิน ทางอย่ างน้ อ ย 30 วัน )
***กรุ ณาถอดปก Passport ก่ อ นส่ งเอกสาร บริษัท จะไม่ รั บ ผิด ชอบในกรณีส ูญหาย***
1. พาสปอร์ ต จีน แดง
จะใช้ เวลาดําเนินการในการขอวีซา่ ประมาณ 2-4 อาทิต ย์ จึงต้ องขอรบกวนให้ สง่
สําเนาหน้ าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้ า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อขอเอกสาร
รับรองจากญี่ปนุ่ (เอกสารชุดนี ้ทางบริษัทเป็ นผู้ดําเนินการให้ ) ผู้เดินทางจะต้ องไปแจ้ งเข้ าออก ที่
สํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองโดยแจ้ งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ ามา ถ้ าผู้เดินทาง
อายุไม่ถงึ 60 ปี ต้ องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูต ไม่ ยกเว้ น การยื่น วี
ซาเข้ าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทํางาน ต้ องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใ ช้ ใ นการขอวีซ่ า
1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2นิ ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ ้ว ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือนและ “พืน้ หลังเป็ นสีข าวเท่ านัน้ ” ถ่ายหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น ไม่สวมแว่น
ดํา ไม่คาดผม หรื อสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ ามใช้ รู ป ปริน้ หรื อ ถ่ ายเอง ***
1.3 หนังสือแจ้ งเข้ าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้ องไปแจ้ งเข้ า-ออกที่สํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมทังถ่
้ ายสําเนาพร้ อมนําตัว
จริ งไปสถานทูต
1.4 ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้ าพร้ อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ้ าน ถ่ายสําเนาทุกหน้ าพร้ อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้ าชื่อบริษัทที่ทํางาน พร้ อมนําตัวจริ งไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือนหรื อฝากประจําเท่านัน้ ถ่ายเอกสารตังแต่
้ หน้ าชื่อ และ
หน้ า 1 ถึงหน้ าที่ปรับยอดบัญชีลา่ สุด (ปรับยอด ณ ปั จจุบนั ) ในกรณีที่เล่มปั จจุบนั อายุไม่ถงึ 6 เดือนให้ ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตังแต่
้ หน้ าแรกถึง
หน้ าสุดท้ าย
*** บัญชีก ระแสรายวัน และบัญชีเ ดิน สะพัด ไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ก ับ สถานกงสุล ญี่ป ุ่ น ***
Remark
**ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทําให้ ทา่ นเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี ้**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรื อให้ ข้อมูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา่ โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอวีซา่ **
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้ าต้ องการยื่นวีซา่ อีกครัง้ จะ
ไม่สามารถยื่นได้ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถกู ปฎิเสธวีซา่ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไ ม่ คืน ค่ าบริก าร**
แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปนุ่ สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503
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