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โตเกียว นาโกย่า โอซาก้า ซากุระบานฉ่า 6วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2563
วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ ริมแม่นา้ สุมิดะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ชมซากุระ สวนอนุสรณ์บมั ปาคุ | ช้อปปิ ้งชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น
ราคาแนะนาเพียง

49,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 22.10-06.20+1)
วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่นา้ สุมิดะ –ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ ้งชินจูกุ
วันที่ 3. ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ ต์ขาปู – แช่ออนเซ็น
วันที่ 4. ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า-ศาลเจ้าโอสุคนั นอน - ช้อปปิ ้งโอสุ– ช้อปปิ ้งซาคาเอะ -นาโกย่า
วันที่ 5. นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า – ช้อปปิ ้งชินไซบาชิ
วันที่ 6. ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) –ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ-OSAKA EXPO CITY - โอซาก้า (สนามบันคันไซ ) (TG6673 17.35-21.25)
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วันที่ 1
19.00 น.
22.10 น.

วันที่ 2
06.20 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
(TG640 / 22.10-06.20+1)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภู มิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่นา้ สุมิดะ - ถ่ายรูป
โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้ งชินจูกุ
เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขั้น ตอนการตรวจคนเข้าเมื อง ด่ านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่ อนุ ญาตให้ น าอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับได้]
วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในกรุ งโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรู ปเจ้าแม่กวนอิมทองคา ท่านยังจะได้เก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซือ้ เครื่องราง
ของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิ ้งที่มีช่อื เสียงของวัด มีรา้ นขายของที่ระลึกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปนชื
ุ่ ่นชอบ

เดิ น สู่ริม แม่ น้ าสุ มิด ะ ชมความงามของซากุระ อิ สระให้ท่ า นได้ถ่ายรู ป เก็ บ ภาพความประทับ ใจหอคอยที่ สงู ที่ สดุ ในโลก
หอคอยโตเกีย วสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิ ดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถท าลาย
สถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี
ความสูง 553 เมตร
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กลางวัน

ค่า

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ ้ งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผูห้ ญิ งด้วย กระเป๋ า รองเท้า เสือ้ ผ้า แบรนด์เนม เสือ้ ผ้าแฟชั่นสาหรับวัยรุ ่น
เครื่องสาอางค์ย่หี อ้ ดังของญี่ปนไม่
ุ่ ว่าจะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ ชินจูกุ
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ ต์ขาปู แช่ออนเซ็น
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 ทาให้ดึงดูดผูค้ นจานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันว่า งานฮา
นามิ (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้ อยู่กับ
สภาพอากาศ)

เดิ น ทางสู่จังหวั ด ชิ ซู โ อกะ และ จังหวั ด ยะมะนะชิ ซึ่ง อยู่ท างตะวัน ตกของ โตเกี ยว ซึ่ง เป็ น ที่ ตั้ง ของภู เขาไฟฟูจิ (Fuji
Mountain)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
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
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สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่ านได้สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ์ บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ ระลึกกับ
ภูเขาไฟที่ได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ ได้เนื่ องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์เป็ น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ ของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้
และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว

ที่พัก
ค่า

วันที่ 4
เช้า

ศูนย์จาลองแผ่ นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้ งจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้ งจัด
ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนั้นจะปิ ดท้ายด้วยโซนช้อปปิ ้ งสินค้าต่างๆมากมายที่เป็ นโปรดักส์
ของญี่ปนุ่
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ่ีพกั FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้าจิม้ รสเด็ด

ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสุคันนอน - ช้อปปิ้ งโอสุ ช้อปปิ้ งซาคาเอะ - นาโกย่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหลที่ใหญ่ ท่ีสดุ ในประเทศญี่ ปนุ่ อิสระให้
ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซือ้ ผลิตภั ณฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพร้อมภัตตาคารหรู และศูนยจาหน่ายสินค้า
อาหารพืน้ เมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอวิ ้ ที่ขนึ ้ ชื่อเพื่อเป็ นของฝาก และ สตาร์บคั สุดชิล
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กลางวัน

ค่า
ที่พัก

เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างขึน้ เมื่อเกือบ 700 กว่าปี มาแล้วตัง้ แต่ปี 1333 เป็ นวัดในพระพุทธศาสนา
ที่มีช่อื เสียงมากๆของนาโงย่ า เพราะวัดแห่งนีเ้ ป็ นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นเทพเจ้าที่ขนึ ้ ชื่อเรื่องความ
เมตตา แกะสลักอย่างประณี ตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้หอ้ งโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็ บ
หนังสือภาษาญี่ ปนและภาษาจี
ุ่
น กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านีเ้ ป็ นสมบัติของชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม รวมถึง
สาเนาที่เก่าแก่ท่สี ดุ ของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ตน้ กาเนินของญี่ปนุ่
ช้อปปิ ้ งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้อปปิ ้ งที่อยู่เยือ้ งกับบริเวณวัดโอสุคนั นอน เป็ นถนนการค้าที่มีช่อื เสียงและ
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากด้วยมนต์เสน่หข์ องบรรยากาศแบบดัง้ เดิม มีรา้ นค้าและร้านอาหารกว่า 400
ร้านค้า เรียงรายอยู่สองข้างทาง ของขึน้ ชื่อของโอสุก็คือไก่ทอดยอดนิยม อย่างร้าน GABURI CHICKEN
นาท่านช้อปปิ ้ ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้างสรรพสินค้า รวมทั้งสวนสวยใจกลางเมืองแหล่งพักผ่อนกหย่อน
ใจและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างเต็มที่ เช่นร้านดงกีโ้ ฮเต ห้างสรรพสินค้าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi
เป็ นต้น อีกทัง้ สัญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินที่ตอ้ งไป

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้ งชินไซบาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ ปนุ่ และยาวนานที่สดุ คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองที่มีสถานที่สาคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปนุ่
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้ จอกขาว ที่สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนขั จิง้ จอกที่เชื่อกันว่าเป็ น
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ทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจานวนมากเรียงกันจนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

กลางวัน

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดิน ทางกลับเมื องโอซาก้า น าท่านช้อ ปปิ ้ งย่านชิน ไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบัน เทิ งยามค่ าคืน ที่โด่งดังของโอ
ซาก้า เป็ นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิ ดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งร้านค้า
และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่ งกูลิโกะ
(Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บริเวณแหล่งช้อปปิ ้ งที่มีความ
ยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม ไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเครื่องสาอาง ร้านรองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้าน
ขนม ร้า นเสือ้ ผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ ปุ่ นและต่ างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็ นต้น เรียกว่า มีทุก
อย่างที่ตอ้ งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พ
ี ัก WBF HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ - OSAKA EXPO
CITY - โอซาก้า (สนามบันคันไซ ) (TG673 / 17.35-21.25 )
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่
ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคาสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนีน้ ับเป็ นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ตอ้ ง
มาเยือนสักครัง้
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สวนอนุ สรณ์บัมปาคุ (BANPAKU) สวนแห่งนีถ้ ูกใช้เป็ นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี 1970 แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า
40 ปี แล้วก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลังการจัดงานก็ถกู แปลสภาพเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีตน้ ไม้นานาพันธุ์
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รวมถึงต้นซากุระที่จะผลัดกันออกดอกตลอดทั้งปี (ตามสภาพอากาศ) และภายในสวนเราจะพบกับเจ้ามาสคอทของสวน
แห่งนีก้ ็คือ Monument of the sun ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมสวนและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ช้อปปิ ้ ง ณ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี ้ (OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ย่งิ ใหญ่ท่ีสดุ แห่ง
หนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ เอ็กซ์โปซิตีเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะที่สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดั ขึน้ เมื่อปี 1970
ตั้ง อยู่ในเมื อ งซุ อิ ตะ จังหวัดโอซาก้า มี เนื ้อ ที่ ทั้ง หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื ้น ที่ แห่ ง นี ้มีแ หล่งความบัน เทิ ง
มากมาย ภายใต้ค อนเซ็ ป ต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิ สระให้ท่ า นเพลิ ดเพลิน กั บ
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ ช้อปปิ ้ง กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
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14.00 น.
17.35 น.
21.25 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินคันไซ ทาการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า **

ราคา ว ร ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิป

ราคาแนะนาเพียง : โตเกียว นาโกย่า โอซาก้า ซากุระบานฉ่า 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63
วันที่ 02-07 เม.ย. 63
วันที่ 07-12 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

49,900.49,900.49,900.-

49,900.49,900.49,900.-

47,900.47,900.47,900.-

8,900
8,900
8,900

30,900.30,900.30,900.-

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

CODE:GOJ34

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั้งจะต้องมี ผโู้ ดยสารจ านวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจ านวน
ดังกล่าวทางบริษัทฯ 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 ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลกู ค้าเดิ นทางเข้าประเทศญี่ ปนุ่
โดยผิด กฎหมายและในขั้น ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมื อง ทั้งไทยและญี่ ปุ่น ขึน้ อยู่กับ การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
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4.6 เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

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

CODE:GOJ34

**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 หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

