รหัวทัวร DKC1900514
สุขสันต TOKYO OSAKA [TG] 5D3N

บินตรง กรุงเทพฯ-นาริตะ / โอซากา - กรุงเทพฯ เดินทางโดยสายการบินประจําชาติ THAI
AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) พรอมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL
SERVICE
ชอปปﻥงเต็มที่กับนํ้าหนักกระเปาขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พรอมอาหารเชา
เที่ยวครบไฮไลท
เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ ชอปปﻥงยานชินจูกุ
เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 หมูบานนํ้าใสโอชิโนะฮัคไก ทะเลสาบฮามานะ
เมืองเกียวโต ปราสาททอง คินคาคุจิ ชมวัดนํ้าใส คิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
เมืองโอซากา ชมปราสาทโอซากา ชอปปﻥงเต็มอิ่มยานชินไซบาชิ อิออนพลาซา
เมนูบุฟเฟตจัดเต็ม พรอมขาปูยักษ!!
พรอมเปดประสบการณการแชออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุน

วันที่

รายละเอียดทองเที่ยว

1

กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

2

สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ยานชินจูกุ

3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - หมูบานนํ้าใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกยา

4

เมืองเกียวโต-วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ)-วัดนํ้าใสคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ -เมืองโอ
ซากา-ยานชินไซบาชิ

5

ปราสาทโอซากา (ภายนอก) - อิออน พลาซา - สนามบินคันไซ - ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง

ผูใหญ

เด็ก(เสริมเตียง)

04 - 08 Dec 2019 43,999 43,999

เด็ก(ไมเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

42,999

12,900 9,900

รายละเอียดทัวร
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.30

คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายระหวางประเทศชั้น 4
เคานเตอร C
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง

23.55

ออกเดินทางสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน
โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2

สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ยานชินจูกุ

07.40

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศ
ญี่ปุน
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ปุน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ
จากนั้นเดินทางสู “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุนโตเกียว หมายถึง
"นครหลวงตะวันออก"เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทําให
กรุงโตเกียวเปนหนึ่งในศูนยกลาง การเงินระหวางประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม
เทคโนโลยี จากนั้นเดินทางสู วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว เปนที่
ประดิษฐานขององคเจาแมกวนอิม ที่เปนทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ให
ทานไดนมัสการขอพรจากเจาแมกวนอิมและถายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาด
ยักษ” และซื้อสินคาของฝากของที่ระลึกที่ ถนนนาคามิเซะ สินคา MADE IN
JAPAN แทๆ ใหทานไดเลือกซื้อรม, หมวก, รองเทา, กระเปา, เสื้อผา เปนตน
รวมทั้งขนมอรอยสไตลญี่ปุนตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้นเพื่อเปนการเอาใจเหลานัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหลงอัพเดทเทรนด
ใหมๆของชาวปลาดิบกันที่ ยานชินจูกุ หรือ ศูนยกลางที่สองแหงนคร ยานความ
เจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปจจุบัน ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อ
ของจากรานคาตางๆมากมายในยานนี้เชน เครื่องใชไฟฟา, กลองถายรูปMP–3,
WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร, นาฬิกา, เสื้อผา และเครื่องสําอาง
เปนตนไมวาจะเปน H&M, ZARA, ONITSUKA, BIG CAMERA, DON
QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART, UNIQLO, MUJI, COMME DES
GARCON

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมขาปูยักษ

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ROUTE INN KAWAGUCHIKO หรือระดับเทียบเทา
หามพลาด: เปดประสบการณการอาบนํ้าแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบ
นํ้าแรในแบบของญี่ปุน
สรรพคุณการอาบนํ้าแร: การอาบนํ้าแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได
เชนบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวดกลามเนื้อชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดี
ขึ้นชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใส
คลายความตรึงเครียด

วันที่ 3

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - หมูบานนํ้าใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกยา

เชา

รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (3)
นําทานเดินทางสูสัญลักษณของแดนอาทิตยอุทัย ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 ภูเขาที่สูงที่สุดใน
ประเทศญี่ปุนมีความสูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยูบริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัด
ยะมะนะชิซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปนําทานขึ้น “สถานีที่ 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ บนระดับความสูงที่ 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) ใหทุกไดได
สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุน จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกชม
และซื้อ “สินคาพื้นเมืองและขนมอรอย” ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู หมูบานนํ้า
ใส โอชิโนะฮัคไก ชมบอนํ้าที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบน
ภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ป ที่ใชเวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู
พื้นดินและซึมซาบไปยังบอนํ้าแตละบอนํ้า ดังนั้นนํ้าที่อยูในบอจะเปนนํ้าที่ใสสะอาด
และสดชื่นมากในป 1985 สถานที่แหงนี้ยังไดถูกเลือกใหเปน 1 ใน 100 อันดับ
แหลงนํ้าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุนอีกดวย อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชม
วิวของภูเขาไฟฟูจิไดในวันที่อากาศแจมใส ใหทานไดเพลิดเพลิน กับบรรยากาศ
พรอม ชม และเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําทาน เดินทางสู ทะเลสาบฮามานะ หรือ ฮามานะโกะ ตั้งอยูในเมืองฮามามัทซึ ใน
จังหวัดชิซุโอกะ และเปนที่รูจักกันในชื่อ ทะเลสาบปลาไหล เนื่องจากที่นี่เปนแหลง
เพาะพันธุปลาไหลอันดับตนๆของญี่ปุน บริเวณรอบๆทะเลสาบนอกจากจะมีความ
สวยงามแลว ยังมีกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน การเดินเลนชมวิวริมทะเลสาบ การปﻤน
จักรยาน การตกปลา นอกจากกิจกรรมแลวยังมีรานอาหารและรานขายของฝากให
ทานไดเลือกซื้อ อาทิเชน อุนางิพาย หรือขนมพายปลาไหล ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองนาโกยา เพื่อนําทานเขาที่พัก

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก TOYOKO INN NAGOYA หรือระดับเทียบเทา

วันที่ 4

เมืองเกียวโต-วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ)-วัดนํ้าใสคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ เมืองโอซากา-ยานชินไซบาชิ

เชา

รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (6)
นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต (KYOTO) เมืองหลวงเกาของญี่ปุนเมื่อ 1,000 กวา
ปมาแลว กอนที่จะเปลี่ยนเปนเมืองโตเกียววากันวาผูใดที่มาเยือนแดนอาทิตยอุทัย
แลวไมไดมาเยือนเมืองเกาของญี่ปุนถือวามาไมถึงญี่ปุนรวม จากนั้นนําทานเดินทาง
สู วัดคินคะคุจิ นําทานยอนรําลึกถึงทานโชกุนจากการตูนเรื่องดัง “เณรนอยเจา
ปญญา อิคคิวซัง” ณ วัดปราสาททอง หรือที่เรียกวา “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให
ทานไดชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปดดวยทองคําเปลว พรอมดื่มดํ่า
กับความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ที่สามารถสะทอนใหเห็นภาพตัวปราสาทไดอยาง
งดงาม... ใหทานไดเลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไวเปนที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส เปนวัดที่ใหญและเกาแก
ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจาก
พื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม
เหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่
ประดิษฐานของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตวอว
โลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว
มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และ
เชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สาม สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อ
วา สายแรก รวย สายสอง สวยหลอ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผัส
กับรานคาญี่ปุนตกแตงตามสมัยเอโดะ นําทานสู ถนนกานํ้าชา (KEETTLE
STREET) เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ญี่ปุนขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของ
ญี่ปุน กิมจิ ญี่ปุนหลากสีสัน ที่มาจากธรรมชาติ สําหรับคนที่ชอบทานกับขาวตม
อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเทา มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ขึ้นชื่อไมแพจังหวัดชิชูโอ
กะที่ชวยลดคอเลสเตอรอล, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่โดงดังที่สุดในญี่ปุน คือ
เกอิชา, พัดญี่ปุน นําทานสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เปนศาล
เจาชื่อดัง ที่นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวเกียวโตทุกคนตางเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือ
ประตูศาลเจาที่เรียงตอทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโท
ริที่เรียงรายกันเปนอุโมงคสีแดงนี้เปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยาง
ดี จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอซากา ตั้งอยูบนเกาะฮอนชู ซึ่งเปนเกาะที่ใหญ
และอยูตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุนถือเปนศูนยกลางทางการคาและเศรษฐกิจของ
ญี่ปุนมาตั้งแตโบราณกาล ใหทานได ชอปปﻥงยานชินไซบาชิ ซึ่งเปนศูนยกลางการ
SHOPPING ที่ใหญที่สุดของนครโอซากา ทั้งรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มี
สินคามากมายทั้งถูกและแพง โดยสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคามากมาย ทั้ง
รานอาหาร ขนมหวานตางๆ เสื้อผา เครื่องสําอาง เครื่องใชไฟฟา ใหทานเลือกสรร
กันไดตามใจชอบ ทานจะไดพบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่งเปนถนนที่รวมรานอาหารชื่อดัง
ไวหลากหลาย อาทิเชน รานปูยักษ รานทาโกยากิ ซึ่งเปนของขึ้นชื่อของเมืองโอซากา
ที่ทานไมควรพลาด! และสัญลักษณของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของกูลิ
โกะ ผลิตภัณฑขนมชื่อดังจากญี่ปุนนั่นเอง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SUNNY STONE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่ 5

ปราสาทโอซากา (ภายนอก) - อิออน พลาซา - สนามบินคันไซ - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

เชา

รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม (9)
นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ภายนอก) ซึ่งเปนปราสาทที่ยิ่งใหญที่สุดในญี่ปุน
ซึ่งสรางโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เปน
สัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา ตัวปราสาทแบงเปน 5 ชั้น โอบลอมดวย
กําแพงหินแกรนิต สรางไดอยางประณีตแลวสวยงาม พรอมทั้งบันทึกความงามใน
มุมที่ทานประทับใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําทานเดินทางสู อิออน พลาซา ศูนยรวมสินคาชั้นนําตางๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา
, กลอง, กระเปา, รองเทา, เสื้อผา เปนตน รวมทั้ง “ราน 100 เยน” สินคาคุณภาพดี
ราคาแสนถูก อิสระใหทานไดเพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินคาถูกใจฝาก
คนทางบานตามอัธยาศัยอยางจุใจ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา

17.25

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG เที่ยวบินที่ TG673 (บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.00

เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ

หมายเหตุ
*** หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบินหรือการจราจรเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัส
นําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมาย ของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ไดโดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร
ในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลักจึงขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเทีย
่ วตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง****
โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะใชอยูในระดับเดียวกัน ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ 1–3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สําหรับโรงแรมที่ญี่ปุน หองพักคอนขางเล็ก และบางโรงแรมจะไมมีหองพักสําหรับ 3 ทาน ซึ่ง
ทานอาจจะตองพักเปน หองที่นอน 2 ทาน และ 1 ทาน (แยกเปน 2 หอง) และบางโรงแรมใน
หองพักจะไมมีเตียงคู อาจจะมีแคเพียง 1 เตียง สําหรับนอน 2 ทานเทานั้น และบางโรงแรมหองพัก
แบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดหองพักใหทาน แบบพักทานเดียว/หอง
*** กรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษัทฯ
ใหทราบกอนทําการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ***
ราคาทัวรรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัดพรอมภาษีสนามบินทุกแหงตามเสนทางที่ระบุใน
รายการ

(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2–3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5.คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7.นํ้าหนักกระเปาสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับทานละ 30 กก.
8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง
–การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000บาท
–คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทได
ทําไว )

ราคาทัวรไมรวม
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,
คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ
(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 4,000 เยนหรือ1,300บาท ตลอดทริป ตอ 1 ทาน

3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี)
4.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.)
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง)
เงื่อนไขการจองและการใหบริการ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด
2.สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย
พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสําเนาพาสปอรตผู
เดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ)
4.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด

การใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 30 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

9.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามันตาม
สถานการณดังกลาว

เรื่อง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยเริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพํานัก
ระยะสั้นในประเทศญี่ปุน ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถ
พํานักในประเทศญี่ปุนได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะพํานักในประเทศญี่ปุนเกิน 15 วัน หรือไป
ทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอื่นๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน มีดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการ
ออกเอกสารดังกลาว)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และ
อื่นๆ)
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน
(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว)

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

