TOKYO – OSAKA 6D4N

บินลัดฟ้ าสู่ดินแดนปลาดิบ เที่ยวเส้นทางสุดพิเศษ
สัมผัสความยิ่ งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวชมอารยธรรมเมืองเก่าจังหวัดเกียวโต
ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิ ชา
ช้อปปิ้ งจุใจ ณ ย่าน ชิ นไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนแท้
ุ่
ๆ

 อิม่ อร่อยไปกับ
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
 ทานชาบู ชาบูสไตล์ญ่ปี นุ่

มีนาคม 2562
XJ 606 DMK – NRT 10.45 – 19.00
XJ 611 KIX – DMK 23.55 – 03.50

ราคาเริ่มต้ น 38,900.วันที่

รายการ

อาหาร
B

L

D

1

กรุ งเทพฯ – สนามบินนาริ ตะ – นาริ ตะ

2

นาริ ตะ – วัดคามาคุระ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภัณฑ์ แผ่ นดินไหว –
ทะเลสาบยามานากะ

3

ทะเลสาบยามานากะ – ลานสกี – ทะเลสาบฮามานะ – ย่ านซาคาเอะ – นาโกย่ า

-

4

นาโกย่ า – ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้ าเฮย์ อัน – ย่ านชินไซบาชิ – โอซาก้ า

-

5

โอซาก้ า – ตลาดปลาคุโรม่ อน – ปราสาทโอซาก้ า – อีออนพลาซ่ า – ริ งกุ เอ้ าท์ เล็ต –
สนามบินคันไซ

6

สนามบินดอนเมือง
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โรงแรม
NARITA VIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ า

-

-

LAKE YAMANAKA SUNPLAZA
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
SUNROUTE NAGOYA
HOTEL หรื อเทียบเท่ า
OSAKA HINODE HOTEL
หรื อเทียบเท่ า

DAY 1
07.30

กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ – นาริ ตะ
คณะพร้ อ มกัน ที่ส นามบิน ดอนเมือ ง อาคารผู้โ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู ท างเข้ า ที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชี ย เอ็กซ์ เจ้า หน้ าที่บริษัท ฯ คอยต้อ นรับและอานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ท าการบิ น ด้ ว ยเครื่ อ งบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นั ง่ แบบ 3-3-3
(377ที่นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **

10.45
19.00

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 606
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั นาริ ตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรือเทีย่ บเท่า

DAY 2
เช้า

เที่ยง

นาริ ตะ – วัดคามาคุระ – โอชิ โนะ ฮัคไค – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว – ทะเลสาบยามานากะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดคามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยู
ราอิ หรือ ที่รู้จกั กันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทาจากสัมฤทธิ ์องค์หลวงพ่อมีค วามสูงรวมฐาน
13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร น้ าหนักราว 122 ตัน เดิมองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูง
ถึง 24 เมตร วิห ารและองค์พ ระถู ก ภัย ธรรมชาติทาลายหลายครัง้ แม้จ ะสร้า งขึ้น ใหม่ ก็ถู ก ภัย
ธรรมชาติเหล่านี้ทาลายลง จนกระทังครั
่ ง้ สุดท้ายในเมื่อปี ค.ศ. 1584 ได้เกิดปาฏิหาริย์กบั องค์หลวง
พ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อย แต่ยงั คงประดิษฐานอยู่ทเ่ี ดิม ชาวญี่ปนุ่ มีความศรัทธาเชือ่ ในการบนบาล
ขอให้ประสบความสาเร็จต่าง ๆ พลาดไม่ได้ กบั การแวะบันทึกภาพคู่กบั ต้นสน ที่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสทีเ่ สด็จพระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระ
นางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ครัง้ เยือนวัดโคโตกุอนิ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ าธรรมชาติทเ่ี กิดจากเวลาแสนยาวนาน
จากการละลายของหิมะของบนภู เขาไฟฟู จทิ ่ไี หลซึมลึกลงพื้นพิภพซึมซับบริเวณที่ลุ่มทาให้เกิด
น้ าซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็ นบ่อขนาดย่อมน้ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม
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ในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ ห่งนี้ได้รบั การคัดเลือกเป็ น 1 ใน100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุด
ของญี่ป่ นุ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนามาขาย
ระหว่างทางได้ มาากมายในหมู่บา้ นแห่งนี้
นาท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที่จาลองเรื่องราวของภูเขา
ไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจาลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศญี่ป่ นุ หรือเลือกทดสอบบ้านจาลองสถานการณ์แผ่นดินไหว รับการสันสะเทื
่
อนจากขันต
้ ่าสุด
สู่ขนั ้ สูงสุด และศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจาลองต่างๆ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของ
ฝากทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลา นาท่า นเดิน ทางเข้าสู่ ท่พี ัก ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA
SUNPLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ปนุ่ นี่เองทาให้มผี ู้กล่าวว่า =>
หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3
เช้า

ทะเลสาบยามานากะ – ลานสกี – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโกย่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหมิ ะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นลานสกีอนั ดับหนึ่ง
ของจังหวัดยามานาชิ อิสระท่านสนุกสนานกับการเล่นหิมะหรือถ่ายรูปท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน
สุดแสนคลาสสิค ราคาทัวร์ไม่รวมอุปกรณ์ การเล่นสกีทุกชนิ ด (ค่าบริ การโดยประมาณ เช่าสกี

เที่ยง

เซ็ต 4500 เยน, เช่าสโนว์บอร์ดเซ็ต 4000 เยน, สโนว์สเล็ต 1200 เยน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ คนญี่ปนุ่
เชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทาให้เพิม่ พลังได้ สาหรับที่น่ี นอกจากท่านจะได้ชม
แหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อของฝากทีข่ น้ึ ชือ่ ของทีน่ ่ไี ด้อกี ด้วย เช่น
พายปลาไหล หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับปลาไหล

ทัวร์ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO – OSAKA 6D4N (XJ)

นาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก
เรียงรายอยู่บนถนนสายนี้ อีกทัง้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดับให้เลือก
อย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวทีจ่ ะทาให้เห็นถนนสายนี้ และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน คือ ตึก
ทีวขี องนาโกยา ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มอี ายุทเ่ี ก่าแก่มากกว่า
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เ วลา น าท่ านเดินทางเข้า สู่ท่ีพกั นาโกย่า ณ SUNROUTE NAGOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

เที่ยง

นาโกย่า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ – ศาลเจ้าเฮย์อนั – ย่านชิ นไซบาชิ – โอซาก้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการ
เก็บเกีย่ ว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รบั การนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็ นศาลเจ้าทีม่ ชี ่อื เสียง
และได้รบั ความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทัวญี
่ ่ปนุ่ สัมผัสความสง่างาม
โทริอิ หรือ ซุ้มประตูญ่ปี ่ นุ โบราณจานวนมากกว่าหมื่น คู่ ตัง้ เรียงรายกันจนกลายเป็ น อุโมงค์โทริอิ
รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สแี ดง ใน
ฉากภาพยนตร์ดงั เรื่อง เกอิชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อนั หรือ เฮย์อนั จินกุ ศาลนี้สร้างขึน้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
การก่อตัง้ เมืองเกียวโตครบรอบ 1100 ปี ในปี ค.ศ.1895 ภายในศาลเจ้าจะมีการจัดสวนแบบญี่ปนุ่
สถาปั ตยกรรมของตัวศาลเจ้านี้เป็ นการจาลองพระราชวังอิมพิเรียลในสมัยเฮย์อนั เพื่อถวายให้กบั
พระจักรพรรดิคมั มุและพระจักรพรรดิโคะเม ซึ่งเป็ นพระจักรพรรดิองค์สุดท้ายทีป่ ระทับอยู่ในเกียวโต
และยังเป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนาลัทธิชนิ โตในเมืองเกียวโตอีกด้วย
นาท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่
ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ สาหรับเด็ก
และผู้ใ หญ่ ซึ่ ง ย่ า นนี้ ถือ ว่า เป็ น ย่ า นแสงสีแ ละบัน เทิง ชัน้ น าแห่ ง หนึ่ ง ของโอซาก้ า อีก ทัง้ ยัง มี
ร้านอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของ
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ตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้เป็ นรูป ปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็ นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้
มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้า
ของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปนุ่ นันเอง
่
อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานา
ชนิด อาทิ เครื่องสาอางค์ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องไฟฟ้ า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่ี โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า

โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – ปราสาทโอซาก้า – อีออนพลาซ่า – ริ งกุ เอ้าท์เล็ต –
สนามบิ นคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพืน้ เมืองยอดนิยมทีพ่ ่อค้า พ่อครัว
จากร้านต่างๆ ต้องแวะเวียนกันเข้ามาซื้อวัตถุดบิ สดจากทะเลเพื่อนาไปประกอบอาหารเป็ นประจา
ทุกวัน ในละแวกนัน้ เองก็มรี า้ นอาหารทะเลสดๆหลายร้านให้ท่านสามารถลิม้ ลองอย่างหลากหลาย
อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเหล้าบ๊วย ผักผลไม้ รวมถึงอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่ง
ระหว่างสองข้างทางท่านจะสังเกตุเห็นว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไม่สกปรกเลยสักนิดเดียว
น าท่ า น ถ่า ยรูป ปราสาทโอซาก้า เป็ น ปราสาทที่อ ลัง การและยิ่ง ใหญ่ ท่ีสุ ด ของประเทศญี่ปุ่ น
สัญลักษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยกาแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปนุ่
ในสมัยโบราณกว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิน้ ภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและ
มหัศจรรย์ยงิ่ ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็ นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็ น
สัญลักษณ์อนั โดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้ว ยกาแพงหิน แกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัย
โบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวล่า นาท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อ
สินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของทีร่ ะลึก ฯลฯ ภายใน
อาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้ งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุ กสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน
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100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิน้ ละ 100 เยน ไม่ลมื แวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ
ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคีย้ ว ฯลฯ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ริ งกุ เอ้าท์เล็ต ทีร่ วบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่หอ้ ดังเกือบ 200
แบรนด์ ไม่ ว่า จะเป็ น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO
BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE ห รื อ จ ะ เ ป็ น ห ม ว ด สิ น ค้ า
INTIMATE APPAREL อ า ทิ KID BLUE, TRIUMPH ห รื อ จ ะ เ ป็ น ห ม ว ด HOME FASHION,
FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋ า เสือ้ ผ้า
เด็ก ซึ่งทุกชิน้ เป็ นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้า นับได้วา่ เป็ นสวรรค์ของนักช้อปชาว
ญี่ป่ นุ และนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนอย่างแท้จริง
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
23.55

DAY 6
03.50

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 611
สนามบิ นดอนเมือง
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************

กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง
9 – 14 มี.ค.
30 มี.ค. – 4 เม.ย.

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก

ราคาเด็กทารก

2 – 3 ท่าน

2 – 12 ปี

น้ อยกว่า 2 ปี

38,900 บาท
40,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท
6,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
9,500 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

ทัวร์ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO – OSAKA 6D4N (XJ)

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ้ ลโรงแรมทีญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ยงเดี ย่ ว + หนึ ่งเตี ยงเสริ ม ** กรณี โรงแรมไม่มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตียงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริ ป

เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 20,000 บาท
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 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณี การเดิ นทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ า มัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เ งื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ย วบิ นเหมาล า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิ จของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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