รหัสทัวร B2B2000461
ทัวรญี่ปน
ุ โตเกียว นาโกยา โอซากา ซากุระบานฉํ่า 6วัน 4คืน (TG)
วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ ริมแมนาํ้ สุมด
ิ ะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ
ศาลเจาฟูชิมอ
ิ ินาริ | ชมซากุระ สวนอนุสรณบม
ั ปาคุ | ชอปปง ﻥชินไซบาชิ | แชออนเซ็น

เส้นทางการเดินทาง
วันที . กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 22.10-06.20+1)
วันที . โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่นาสุ
ํ มิดะ –ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ งชินจูกุ
วันที . ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ศูนย์จาํ ลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ ต์ขาปู – แช่ออนเซ็น
วันที . ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า-ศาลเจ้าโอสุคนั นอน - ช้อปปิ งโอสุ– ช้อปปิ งซาคาเอะ -นาโกย่า
วันที . นาโกย่า - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า – ช้อปปิ งชินไซบาชิ
วันที . ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) –ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ-OSAKA EXPO CITY - โอซาก้า (สนามบันคันไซ ) (TG6673 17.35-21.25)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
(TG640 / 22.10-06.20+1)

19.00 น. คณะพรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย
เจาหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ
22.10 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปน
ุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่
TG640
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแมนาํ้ สุมด
ิ ะ - ถายรูป
วันที่ 2
โตเกียวสกายทรี - ชอปปﻥงชินจูกุ
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2
ชม.)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว [สําคัญ
มาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนือ
้ สัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญี่ปน
ุ
หากฝาฝนมีโทษจับปรับได]
วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เกาแกที่สด
ุ ในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจา
แมกวนอิมทองคํา ทานยังจะไดเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษทม
ี่ ีความสูงถึง
4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซือ
้ เครือ
่ งรางของ
ขลังไดภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนชอปปﻥงทีม
่ ีชื่อเสียงของ
วัด มีรานขายของที่ระลึกมากมายไมวา จะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณและ
ตบทายดวยรานขายขนมทีค
่ นญีป
่ ุนชื่นชอบ

เดินสูริมแมนาํ้ สุมด
ิ ะ ชมความงามของซากุระ อิสระใหทานไดถายรูปเก็บภาพความ
ประทับใจหอคอยที่สูงที่สด
ุ ในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่
เปดเมือ
่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทําลายสถิตค
ิ วาม
สูงของหอกวางตุง ในมณฑลกวางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ใน
นครโตรอนโต ของแคนาดา ทีม
่ ค
ี วามสูง 553 เมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
เดินทางสู ยานชอปปﻥงชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชอปปﻥงสินคาแบรนดเนมมากมาย และ
เครื่องใชไฟฟา กลองถายรูปดิจต
ิ อล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาที่จะเอาใจคุณ
ผูหญิงดวย กระเปา รองเทา เสื้อผา แบรนดเนม เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน
เครื่องสําอางคยี่หอ
 ดังของญี่ปุนไมวา จะเปน KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO
และอื่นๆอีกมากมาย

คํ่า

อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย ณ ชินจูกุ
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา
ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนยจําลองแผนดินไหว - บุฟเฟตขาปู แชออนเซ็น
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เปนสวนสาธารณะขนาดใหญของโตเกียว ภายในมีทงั้ วัด
ศาลเจา ทะเลสาบ และสวนสัตว มีตนไมมากมาย ใหบรรยากาศรมรื่นจึงเปนสถานที่ที่
ชาวโตเกียวนิยมมาพักผอนกัน และในฤดูใบไมผลิของทุกๆปสวนอุเอโนะจะไดรับความ
นิยมเปนอยางมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีตนซากุระเรียงรายอยูทงั้ สองขางยาวไป
ตามทางเดินภายในสวน มีจาํ นวนมากกวา 1,000 ตน ทําใหดงึ ดูดผูคนจํานวนมากมา
เยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรือที่เรียกกันวา งานฮานามิ (โดยปกติซากุระจะ
บานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได

วันที่ 3
เชา

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)

กลางวัน

เดินทางสูจ
 ังหวัดชิซูโอกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึง่ อยูท
 างตะวันตกของ โตเกียว ซึง่
เปนที่ตงั้ ของภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Mountain)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ทีต
่ งั้ ตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุนดวยความสูง 3,776 เมตร
จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขา
ไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกบ
ั สภาพภูมิอากาศ) เพือ
่ ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถ
มองเห็นทะเลสาบทัง้ หากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอันบริสุทธิบ
์ นยอด
เขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุดในโลก ซึง่ เปนภูเขา
ไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สด
ุ ในประเทศญี่ปน
ุ
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจไิ มสามารถขึ้นไดเนื่องจากสภาพอากาศ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji Visitor Center ซึง่ ทาน
สามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดูหนาว

ศูนยจําลองแผนดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหองจัดแสดงขอมูลการปะทุ
ของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ
 งจัดฉากการเกิดแผนดินไหว และ ความแรงของการ
สั่นสะเทือนในระดับริคเตอรตา งๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีด
ขวางตางๆ หลังจากเกิดแผนดินไหวไปแลว จากนั้นจะปดทายดวยโซนชอปปﻥงสินคา

ที่พก
ั
คํ่า

วันที่ 4
เชา

กลางวัน

ตางๆมากมายที่เปนโปรดักสของญี่ปุน
นําทานเดินทางเขาสูที่พก
ั FUJI HOTEL หรือเทียบเทา ผอนคลายกับการแชนาํ้ จาก
แรธรรมชาติสไตลญป
ี่ ุน
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษสไตลญี่ปน
ุ พรอม
นํ้าจิ้มรสเด็ด

ชิซโู อกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกยา - ศาลเจาโอสุคันนอน - ชอปปﻥงโอสุ ชอปปﻥงซาคาเอะ - นาโกยา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสู ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เปนแหลงเพาะพันธุปลาไหลที่
ใหญที่สุดในประเทศญี่ปุน อิสระใหทานไดชมทิวทัศนของทะเลสาบหรือเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑจากปลาไหลนานาชนิดพรอมภัตตาคารหรูและศูนยจําหนายสินคา อาหาร
พื้นเมือง เชน พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอวิ้ ที่ขึ้นชื่อเพื่อเปนของฝาก และ สตารบค
ั สุด
ชิล

เดินทางสู เมืองนาโกยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
ศาลเจาโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สรางขึ้นเมื่อเกือบ 700 กวาป
มาแลวตั้งแตป 1333 เปนวัดในพระพุทธศาสนาที่มชี ื่อเสียงมากๆของนาโงยา เพราะ
วัดแหงนี้เปนที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึง่ เชื่อกันวาเปนเทพเจาทีข่ ึ้นชื่อเรือ
่ งความ

เมตตา แกะสลักอยางประณีตโดยพระสงฆนามวา “Kobo Daishi” แถมภายใตหอง
โถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิ ที่จด
ั เก็บหนังสือภาษาญีป
่ ุนและภาษาจีน กวา 15,000
เลม หนังสือเหลานี้เปนสมบัติของชาติ และเปนมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงสําเนาที่
เกาแกที่สด
ุ ของพงศาวดารโคจิคิ ทีร่ วบรวมประวัตศ
ิ าสตรตนกําเนินของญี่ปน
ุ
ชอปปﻥงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนชอปปง ﻥที่อยูเยือ
้ งกับบริเวณวัดโอสุ
คันนอน เปนถนนการคาทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงและไดรบ
ั ความนิยมจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
ดวยมนตเสนหของบรรยากาศแบบดัง้ เดิม มีรา นคาและรานอาหารกวา 400 รานคา
เรียงรายอยูสองขางทาง ของขึ้นชื่อของโอสุกค
็ ือไกทอดยอดนิยม อยางราน GABURI
CHICKEN
นําทานชอปปง ﻥยานซาคาเอะ แหลงรวมความบันเทิงและหางสรรพสินคา รวมทั้งสวน
สวยใจกลางเมืองแหลงพักผอนกหยอนใจและจับจายใชสอยไดอยางเต็มที่ เชนรานดงกี้
โฮเต หางสรรพสินคาใหญ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi
เปนตน อีกทั้งสัญลักษณใจกลางเมืองอาคารสวยสงาอยางนาโกยาเทเลบิทาวเวอร จุด
เช็คอินที่ตอ
 งไป

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 5
เชา

อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเทา
นาโกยา - เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โอซากา - ชอปปง ﻥชินไซบาชิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึง่ ในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุน และยาวนาน
ที่สุด คือตัง้ แตปค
 .ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองทีม
่ ีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัตศ
ิ าสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของญีป
่ ุน
ศาลเจาฟูชิมิอน
ิ าริ หรือ ศาลเจาพอจิง้ จอกขาว ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนา
เพื่อบูชาสุนขั จิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายใน
ศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิทม
ี่ ค
ี วามยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร
เดินทางกลับเมืองโอซากา นําทานชอปปง ﻥยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งใน
ยานบันเทิงยามคํา่ คืนที่โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปด
ใหบริการ 24 ชัว่ โมง ถนนแหงนี้จะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทงั้ รานคา และ
แหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามปายรานคา
ตางๆ รวมไปถึง ปายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ
(Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลักษณของเมือง บริเวณแหลงชอปปง ﻥทีม
่ ค
ี วามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเปา
นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทงั้ ญี่ปุนและ
ตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุก
อยางที่ตอ
 งการรวมกันอยูบ
 ริเวณนี้

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 6

อิสระรับประทานอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูทพ
ี่ ัก WBF HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเทา
ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - ชมซากุระสวนอนุสรณบัมปาคุ - OSAKA EXPO
CITY - โอซากา (สนามบันคันไซ ) (TG673 / 17.35-21.25 )
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถือไดวา เปน
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิง่ ใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออก
คําสัง่ ใหกอสรางปราสาทแหงนี้นับเปนแลนดมารกอันดับหนึง่ ของโอซากาทีต
่ องมาเยือน

เชา

สักครั้ง
สวนอนุสรณบัมปาคุ (BANPAKU) สวนแหงนี้ถก
ู ใชเปนสถานที่จด
ั งาน World
Expo ในป 1970 แมวา เวลาจะผานมากวา 40 ปแลวก็ตาม แตสภาพของสวน
ภายหลังการจัดงานก็ถก
ู แปลสภาพเปนสวนสาธารณะขนาดใหญภายในมีตนไมนานา
พันธุร วมถึงตนซากุระที่จะผลัดกันออกดอกตลอดทัง้ ป (ตามสภาพอากาศ) และ
ภายในสวนเราจะพบกับเจามาสคอทของสวนแหงนีก
้ ค
็ ือ Monument of the sun ให
ทานไดเพลิดเพลินกับการชมสวนและถายรูปตามอัธยาศัย

กลางวัน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ชอปปง ﻥณ โอซากาเอ็กซโปซิตี้ (OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา
ศูนยรวมความบันเทิงที่ยงิ่ ใหญที่สุดแหงหนึง่ ของประเทศญี่ปุน เอ็กซโปซิตี้เปนสวนหนึ่ง
ของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จด
ั ขึ้นเมื่อป 1970 ตัง้ อยู
ในเมืองซุอต
ิ ะ จังหวัดโอซากา มีเนื้อที่ทงั้ หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายใน
พื้นที่แหงนีม
้ ีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment
of playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ตางๆ ทั้งชอปปง ﻥกินขาว หรือแมแตถา ยรูปไดตามอัธยาศัย

14.00 น. ออกเดินทางสูส
 นามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
17.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีท
่ ุกครัง้ กอนทําการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนา **
ราคาวรขางงไมร

ราคาแนะนําเพียง : TOKYO NAGOYA OSAKA ซากุระบานฉํา่ 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 7 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

วันที่ 31 มี.ค. – 05 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

47,900.-

8,900

30,900.-

วันที่ 02-07 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

47,900.-

8,900

30,900.-

วันที่ 07-12 เม.ย. 63

49,900.-

49,900.-

47,900.-

8,900

30,900.-

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ

วมคาทิปมั

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 1,500
บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรทด
ี่ แ
ู ลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ
ฤดูกาล

เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสาร
ไมครบจํานวนดังกลาวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือ
ยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาทีข่ อง
บริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการคอนเฟรม
 เดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษท
ั
จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสว นที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนบ
ั วันเดินทาง คืนคาใชจา ยทัง้ หมด
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ
15,000 บาท
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
คาใชจา ยทัง้ หมด
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต
เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมด
ั จําที่นงั่ กับสายการบินและคามัดจําทีพ
่ ัก

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมก
ี ารคืนเงินมัดจํา
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.5 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือ
่ การทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลก
ู คาเดิน
ทางเขาประเทศญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและในขัน
้ ตอนการผานการตรวจคนเขา
เมือง ทัง้ ไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูก
 ับการพิจารณาของเจาหนาที่เทานั้น ลูกคาทุก
ทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น**
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหนึง่ หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตาม
รายการทัวรขางตน
กรณีทา นมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นทีน
่ ั่งจากชั้นประหยัด
เปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพือ
่ อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน
ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาทีพ
่ ักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน
่ อนเสริม] แลว
ทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษท
ั ขอสงวน
สิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมี
การจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไวในรายการทัวร
ขางตน
4. เจาหนาทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํา้ หนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบินการบินไทย 20 กิโล คาประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงือ
่ นไขของแตละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ **ตัง้ แตวันที่ 1
กรกฎาคม 2562 เปนตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดนํา้ หนักสัมภาระ
โหลดใตทอ
 งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น
6. คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง คุม
 ครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท

7.

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไข
ของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล เพิม
่ เติมกับทางบริษท
ั ได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มอ
ี ายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศ
ยกเลิกวีซาใหกบ
ั คนไทย ผูท
 ี่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปน
ุ ไม
เกิน 15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปน
ุ ประกาศใหกลับมาใชวซ
ี า ผูเดินทาง
จะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด)
2. คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม
่
นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋ว
เครื่องบิน
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผรู วมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมี
การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ
 งแจงใหทราบลวงหนาอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ

4.

5.

6.

บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึง่ อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไมรบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
่ งเกิดจาก
ความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบต
ั ิเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษท
ั ฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทัง้ นี้
ขึ้นอยูก
 ับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ้นอยูก
 ับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปน
ุ ใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซา เขาประเทศญีป
่ ุนใหกบ
ั คนไทย ผูทป
ี่ ระสงคจะพํานักระยะสัน
้
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวา จะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยีย
่ ม
ญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋ เครื่องบิน
และเอกสารเรื่องทีพ
่ ักทางบริษท
ั จะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งนีข้ ึ้นอยูก
 ับการ
พิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน**
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุน
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพททต
ี่ ด
ิ ตอไดระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศญี่ปุน
(เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
กําหนดการเดินทางระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป
่ ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป
่ ุนตาม
มาตรการยกเวนวีซา )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขด
ั ตอกฎหมาย และ
เขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

เปนผูที่ไมมป
ี ระวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปน
ุ หรือมิไดอยูในระยะเวลา
ของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ

