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OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563
เที่ยวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซาก้า | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ ้งชินจูกุ ย่านซาคาเอะ | โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท | เมนูขาปูยกั ษ์ | แช่นา้ แร่
ธรรมชาติ
ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง

49,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.20)
วันที่ 2. โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ 3. วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท – เมนูขาปูยกั ษ์ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ ้งชินจูกุ
วันที่ 5. อิสระช้อปปิ ้งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
วันที่ 6. ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30)

CODE:GOJ28

วันที่ 1
20.00 น.

23.59 น.

วันที่ 2
06.25 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
(TG622 23.15 – 06.25 )
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภู มิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
[สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
ได้]
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต –
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้ งย่านซาคาเอะ
เดิ น ทางถึง สนามบิ น คั น ไซ ประเทศญี่ ปุ่ น น าท่ า นผ่ านขั้น ตอนการตรวจคนเข้า เมือ งและศุลกากร และเมื่ อ รับ สัม ภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุก ท่านไปขึน้ รถบัส เตรียมตัวออกเดิน ทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญี่ปนุ่ ซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ชมบริเวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความ
ยิ่งใหญ่ ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคาสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่ งนี ้ นับเป็ น แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอ
ซาก้าที่ตอ้ งมาเยือนสักครัง้

เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปนุ่ และยาวนานที่สดุ คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองที่มีสถานที่สาคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้ จอกขาว ที่สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนขั จิง้ จอกที่เชื่อกันว่าเป็ น
ทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจานวนมากเรียงกันจนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
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เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า นาท่านช้อปปิ ้ ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทัง้ สวนสวยใจกลาง
เมืองแหล่งพักผ่อนกหย่อนใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่ เช่นร้านดงกีโ้ ฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya,
LACHIC และ Mitsukoshi เป็ น ต้น อีกทั้งสัญลักษณ์ใจกลางเมือ งอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่ าเทเลบิท าวเวอร์ จุดเช็คอิน ที่
ต้องไป

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท
– เมนูขาปูยักษ์ – แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
วัด นิ ต ไทจิ วัดที่ เกิ ดจากความสัม พัน ธ์ระหว่า งประเทศไทยกับ ญี่ ปุ่ น สร้า งขึน้ เมื่ อ ปี คศ.1904 ในสมัยรัช กาลที่ 5 ไว้เพื่ อ
ประดิ ษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุท ธรู ป ที่ได้รบั พระราชทางจากพระมหากษั ตริย์ไทย ภายในจะมี รูป ปั้ นขององค์
รัชกาลที่ 5 อยู่ในวัดอีกด้วยและปั จจุบนั มีคนไทยนิยมไปสักการะกันอย่างมากมาย
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ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็ น แหล่งเพาะพัน ธุ์ป ลาไหลที่ใหญ่ ท่ีสุดในประเทศญี่ ปนุ่ อิ สระให้ท่านได้ชมทิว ทัศน์ของ
ทะเลสาบหรือเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพร้อมภัตตาคารหรูและศูนยจาหน่ายสินค้า อาหารพืน้ เมือง เช่น พาย
ปลาไหล,ปลาไหลอบซีอวิ ้ ที่ขนึ ้ ชื่อเพื่อเป็ นของฝาก และ สตาร์บคั สุดชิล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ ปนุ่ นั่นก็คือ การชงชาญี่ ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ ปนนั
ุ่ ้น มีขั้นตอนมากมาย
เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ ตอนนัน้ ล้วนมีขนั้ ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็ นอย่าง
มาก และท่ านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่ านเองอีกด้วย ซึ่งก่ อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ของที่ ฝากขอ งที่ ระลึกตาม
อัธยาศัย
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ช้อปปิ ้ งสินค้าแบรนด์เนม โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Gotemba Premium Outlet) เป็ นหนึ่งในสาขาแบรนด์เอาท์เล็ทที่
กระจายครอบคลุมประเทศญี่ปนุ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ ้งอย่างจุใจกับสินค้าหลากหลายแบรนด์ดัง ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
เช่น MORGAN, ELLE, BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY, NIKE , ADIDAS ฯลฯ

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้าจิม้ รสเด็ด**
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า
หลังอาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ) – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว – โตเกียว –
วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตงั้ ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับนา้ ทะเล นาท่านขึน้ ชมความงาม
กัน แบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภู เขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพภู มิ อากาศ) เพื่ อ ชมทัศนียภาพโดยรอบของภู เขาไฟที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่ านได้สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ ระลึกกับ
ภูเขาไฟที่ได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
หมายเหตุ: ในกรณีท่ี ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ ได้เนื่ องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์เป็ น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ ของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้
และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว
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กลางวัน

ศูนย์จาลองแผ่ นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้ งจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้ งจัด
ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนั้นจะปิ ดท้ายด้วยโซนช้อปปิ ้ งสินค้าต่างๆมากมายที่เป็ นโปรดักส์
ของญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วัดเซนโซจิ วัดที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิมทองคา ท่านยัง
จะได้เก็ บภาพประทับ ใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ี มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บ ริเวณประตูท างเข้าวัด และยังสามารถ
เลือกซือ้ เครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ ้ งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรา้ นขาย
ของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ ปนชื
ุ่ ่นชอบ แม้กระทั่ง
องค์จกั รพรรดิ์องค์ปัจจุบนั ยังเคยเสด็จอีกด้วย

ย่านช้ อปปิ ้ งชิ นจูกุ ให้ท่ านอิ สระและเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ ้ งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้ า กล้อ งถ่ายรู ป ดิจิ ตอล
นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิ งด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชั่นสาหรับวัยรุ ่น
เครื่องสาอางยี่หอ้ ดังของญี่ปนไม่
ุ่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO
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ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้ งเมืองโตเกียว หรือ เลือกซือ้ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
เช้า

ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโตเกียว โดยมีไกด์ค่อยให้คาแนะนาท่านในการเดินทาง เช่นย่าน
ชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ ้ งขนาดใหญ่ ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็ นศูน ย์รวมแฟชั่นเก๋ ๆ เท่หๆ์ ของ
เหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็ นเหมือนศูนย์กลางของของย่านนี ้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคักที่สดุ ในญี่ ปนุ่
ในแต่ ละวันมี ผคู้ นจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ ใช้บริการสถานี แห่ งนี ้ ทางด้านตะวัน ตกย่ านนีท้ ่ี เต็ ม ไปด้วยตึกระฟ้ าหลาย
อาคาร มีทงั้ โรงแรมชั้นนา และในส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็ นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า ,
ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมีรา้ นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากา
ยะ (Izakaya) เป็ นต้นและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆต่างๆมากมาย เช่น ย่านฮาราจูกุ, ย่านชิบูย่า, ย่านอากิฮาบาระ,
ไดเวอร์วิตโี ้ อไดบะ, ตลาดอาเมโยโกะ, ตลาดปลาสึคิจ,ิ ศาลเจ้าเมย์จ,ิ Tokyo Sky Tree
หรือเลือกซือ้ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟ
ในการเดิ น ทาง [ราคาอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลง] เชิ ญ ท่ า นพบกั บ ความอลัง การซึ่ง เต็ ม ไปด้ว ยเสน่ ห ์แ ห่ งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผี
สิง, ตื่น เต้น กับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือ ผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ ยวบ้านหมี พูห ,์ ตะลุย อวกาศไปกับ
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตนู ที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ า *
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ชมซากุ ร ะ สวนอุ เ อโนะ – อิ อ อน มอลล์ – โตเกี ย ว (สนามบิ น นาริ ต ะ) –
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สวนอุ เอโนะ(Ueno Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ข องโตเกี ยว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มี
ต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึงเป็ นสถานที่ท่ีชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆปี สวนอุเอโนะ
จะได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตน้ ซากุระเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างยาวไปตามทางเดินภายใน
สวน มีจานวนมากกว่า 1,000 ต้น ทาให้ดงึ ดูดผูค้ นจานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ
(โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขนึ ้ อยู่กับสภาพอากาศ)

CODE:GOJ28

กลางวัน
17.30 น.
22.30 น.

ช้อปปิ ้ งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ท่ วั ประเทศญี่ ปนุ่ มีรา้ นค้าที่หลากหลายมากกว่า
150 ร้าน เช่ น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่อ งกี ฬ า และซุ ป เปอร์ม าร์เก็ ต
ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บา้ นได้อย่างครบครันเต็มที่
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า **
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ราคาแนะนาเริ่มต้นเพียง : OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 18-23 มี.ค.63
วันที่ 20-25 มี.ค.63
วันที่ 25-30 มี.ค.63
วันที่ 03-08 เม.ย.63

49,900
55,900
50,900
55,900

49,900
55,900
50,900
55,900

47,900
53,900
48,900
53,900

8,900
8,900
8,900
8,900

32,900
33,900
32,900
33,900

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิน่ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั้งจะต้องมี ผโู้ ดยสารจ านวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่น่ งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ ปนุ่
โดยผิด กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง ทั้งไทยและญี่ ปุ่น ขึน้ อยู่กับ การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทัง้ สิน้
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่ งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ ท่ า นจองห้ องพั ก แบบ TRIPLE [2 เตี ย ง+1 ที่ น อนเสริม ] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดนา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ที่ป ระสงค์จะพ านั ก ระยะสั้ นในประเทศญี่ ปุ่ นไม่ เกิน 15 **ถ้ากรณี ทางรัฐ บาล
ญี่ปุ่ นประกาศให้ก ลับ มาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสีย ค่า ใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่า ตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ย นเที่ย วบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุ
ต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต อ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้ง นี ้ขนึ ้ อยู่กับ สภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศญี่ปนุ่
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**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปนุ่ **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม
และอื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

