TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์ แซล ซากุระ 6วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2563
วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ ริมแม่น ้าสุมิดะ | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ
สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอเต็มวัน | ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ | ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น
ราคาแนะนาเพียง

51,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 / 23.50-08.10+1)
วันที่ 2. โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่น ้าสุมดิ ะ –ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้ อปปิ ง้ ชินจูกุ
วันที่ 3. ชมซากุระ สวนอุเอโนะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ ต์ขาปู – แช่ออนเซ็น
วันที่ 4. ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า-ศาลเจ้ าโอสุคนั นอน - ช้ อปปิ ง้ โอสุ – ช้ อปปิ ง้ ซาคาเอะ - นาโกย่า
วันที่ 5. สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อ (รวมบัตรเข้ า)
วันที่ 6. ปราสาทโอซาก้ า (ชมด้ านนอก) – ช้ อปปิ ง้ ชินไซบาชิ - โอซาก้ า (สนามบันคันไซ ) (TG673 / 17.35-21.25)
ทัวร์ ญี่ปนุ่ TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์ แซล ซากุระ 6D4N (TG)

วันที่ 1
20.00 น.
23.50 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
(TG642 / 23.50-08.00+1)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่ นา้ สุมิดะ - ถ่ ายรู ป
วันที่ 2
โตเกียวสกายทรี - ช้ อปปิ ้ งชินจูกุ
08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)
ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ าเรี ยบร้ อยแล้ ว [สาคัญมาก!!ไม่ อ นุ ญาตให้ นาอาหารสด
จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้ ]
วัดอาซากุสะ (Asakusa) วัดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพุทธรูปเจ้ าแม่กวนอิมทองคา ท่านยังจะได้ เก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้ าวัด และยังสามารถเลือกซือ้ เครื่ องราง
ของขลังได้ ภายในวัด ฯลฯ หรื อเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องรางของขลัง ของเล่นโบราณและตบท้ ายด้ วยร้ านขายขนมที่คนญี่ปนชื
ุ่ ่นชอบ

เดินสู่ริม แม่ นา้ สุ มิดะ ชมความงามของซากุระ อิสระให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปเก็บภาพความประทับใจหอคอยที่ สูงที่ สุดในโลก
หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) ที่เปิ ดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูง 634 เมตร และสามารถทาลาย
สถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร กับ CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ที่มี
ความสูง 553 เมตร

ทัวร์ ญี่ปนุ่ TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์ แซล ซากุระ 6D4N (TG)

กลางวัน

ค่า

วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
เดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ ้ งชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย และ เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล
นาฬกิ า เครื่ องเล่นเกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้ วย กระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ า แบรนด์เนม เสื ้อผ้ าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น
เครื่ องสาอางค์ยี่ห้อดังของญี่ ปนไม่
ุ่ วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย ณ ชินจูกุ
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั TOKYO HOTEL หรื อเทียบเท่า

ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว - บุฟเฟ่ ต์ ขาปู แช่ ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สวนอุเอโนะ(Ueno Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทงั ้ วัด ศาลเจ้ า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มี
ต้ นไม้ มากมาย ให้ บรรยากาศร่มรื่ นจึงเป็ นสถานที่ที่ชาวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม้ ผลิของทุกๆปี สวนอุเอโนะ
จะได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระเรี ยงรายอยู่ทงั ้ สองข้ างยาวไปตามทางเดินภายใน
สวน มีจานวนมากกว่า 1,000 ต้ น ทาให้ ดงึ ดูดผู้คนจานวนมากมาเยี่ยมชมในเทศกาลชมดอกซากุระ หรื อที่เรี ยกกันว่า งานฮา
นามิ (โดยปกติซากุระจะบานประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้ นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขนึ ้ อยู่กับ
สภาพอากาศ)

ทัวร์ ญี่ปนุ่ TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์ แซล ซากุระ 6D4N (TG)

กลางวัน

ที่พัก
ค่า

เดินทางสู่จัง หวัดชิซู โอกะ และ จัง หวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ท างตะวันตกของ โตเกี ยว ซึ่งเป็ นที่ ตงั ้ ของภูเ ขาไฟฟูจิ (Fuji
Mountain)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตงตระหง่
ั้
านอยู่เหนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน ้าทะเล นาท่านขึ ้นชมความงาม
กันแบบใกล้ ชิดยังบริ เวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนี ยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบทั ้งห้ ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศอันบริ สทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับ
ภูเขาไฟที่ได้ ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
หมายเหตุ: ในกรณีท่ ี ภูเขาไฟฟูจไิ ม่ สามารถขึน้ ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม
ทัวร์ เป็ น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื ้อของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้
และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้ สวยงามในช่วงฤดูหนาว

ศูนย์ จาลองแผ่ นดินไหว หรื อ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้ อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัด
ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสัน่ สะเทือนในระดับริ คเตอร์ ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิง่ กีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ ว จากนัน้ จะปิ ดท้ ายด้ วยโซนช้ อปปิ ง้ สินค้ าต่างๆมากมายที่เป็ นโปรดักส์
ของญี่ปนุ่
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั FUJI HOTEL หรื อเทียบเท่า ผ่ อนคลายกับการแช่ นา้ จากแร่ ธรรมชาติสไตล์ ญ่ ีปนุ่
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษเมนูขาปูยักษ์ สไตล์ ญ่ ีปุ่น พร้ อมนา้ จิม้ รสเด็ด

ทัวร์ ญี่ปนุ่ TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์ แซล ซากุระ 6D4N (TG)

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน

ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่ า - ศาลเจ้ าโอสุคันนอน - ช้ อปปิ ้ งโอสุ ช้ อปปิ ้ งซาคาเอะ - นาโกย่ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ชิซูโอกะ ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศญี่ ปนุ่ อิสระให้
ท่านได้ ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรื อเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิดพร้ อมภัตตาคารหรูและศูนย์ จาหน่ายสินค้ า
อาหารพื ้นเมือง เช่น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซีอิ ้ว ที่ขึ ้นชื่อเพื่อเป็ นของฝาก และ สตาร์ บคั สุดชิล

เดินทางสู่ เมืองนาโกย่ า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
ศาลเจ้ าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้ างขึ ้นเมื่อเกือบ 700 กว่าปี มาแล้ วตังแต่
้ ปี 1333 เป็ นวัดในพระพุทธศาสนา
ที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโงย่ า เพราะวัดแห่งนีเ้ ป็ นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นเทพเจ้ าที่ขึ ้นชื่อเรื่ องความ
เมตตา แกะสลักอย่างประณี ตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ ห้องโถงใหญ่ คือห้ องสมุดชินปูคจุ ิ ที่จัดเก็บ
หนังสือภาษาญี่ ปนและภาษาจี
ุ่
น กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านีเ้ ป็ นสมบัติของชาติ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึง
สาเนาที่เก่าแก่ที่สดุ ของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวัตศิ าสตร์ ต้นกาเนินของญี่ปนุ่
ช้ อปปิ ้ งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้ อปปิ ้ งที่อยู่เยื ้องกับบริเวณวัดโอสุคนั นอน เป็ นถนนการค้ าที่มีชื่อเสียงและ
ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากด้ วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศแบบดังเดิ
้ ม มีร้านค้ าและร้ านอาหารกว่า 400
ร้ านค้ า เรี ยงรายอยู่สองข้ างทาง ของขึ ้นชื่อของโอสุก็คือไก่ทอดยอดนิยม อย่างร้ าน GABURI CHICKEN
นาท่านช้ อปปิ ง้ ย่ านซาคาเอะ แหล่งรวมความบันเทิงและห้ างสรรพสินค้ า รวมทังสวนสวยใจกลางเมื
้
องแหล่งพักผ่อนกหย่อน
ทัวร์ ญี่ปนุ่ TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์ แซล ซากุระ 6D4N (TG)

ใจและจับจ่ายใช้ สอยได้ อย่างเต็มที่ เช่นร้ านดงกี ้โฮเต ห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi
เป็ นต้ น อีกทังสั
้ ญลักษณ์ใจกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร์ จุดเช็คอินที่ต้องไป

ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่า ตามอัธยาศัย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 สวนสนุกยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้ า)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ร่ วมสนุกท้ าทายกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้ น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ
เช่น ฉากเพลิงไหม้ จากเรื่ อง “แบ็คดราฟท์ ”ล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสาร์ จากเรื่ อง“จูราสสิคพาร์ ค” นัง่ เรื อเพื่อพบกับความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์ ” ใช้ ทนุ สร้ างมหาศาลกว่า 1,500 ล้ านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับ
“สไปเดอร์ แมน” ที่รอให้ ท่านพิสจู น์ความมันส์ พร้ อมทัง้ พบกับโซน “วันเดอร์ แลนด์ ” เป็ นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้
ท่านได้ เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตนู สุดน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of
Harry Potter ที่สร้ างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ รี่พอตเตอร์ ให้ ท่านได้ เข้ าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ ในฉาก
ต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิ ดประสบการใหม่ กับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุด ที่จะได้ ให้ คณ
ุ บินได้ ใน
โซน Jurassic Park เป็ นอีก 1 ใน เครื่ องเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้ รอบทิศทางถึง 360องศา บนระยะทาง 1,124
เมตร และจุดทิ ้งดิง่ สูงสุดถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็ นโซนที่สร้ างเอาใจสาวกเจ้ าตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก
เรื่ อง Despicable Me ซึ่งไฮท์ไลท์ของโซนนี ้คือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้ วย ร้ านค้ าขายของ
ที่ระลึก ร้ านอาหาร โชว์ตา่ งๆมากมาย รวมทังยั
้ งมีเครื่ องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็ นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุ ใน
โลกอีกด้ วย
* เพื่อให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มที่จงึ ไม่ มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่า *
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ที่พัก

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้ า (ด้ านนอก) - ช้ อปปิ ้ งชินไซบาชิ - โอซาก้ า (สนามบันคันไซ )
(TG673 17.35-21.25 )
เช้ า

กลางวัน

14.00 น.
17.35 น.
21.25 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ชมบริเวณ (ด้ านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้ า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่
ของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคาสัง่ ให้ ก่อสร้ างปราสาทแห่งนี ้นับเป็ นแลนด์มาร์ กอันดับหนึ่งของโอซาก้ าที่ต้อง
มาเยือนสักครัง้
อิสระรั บประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่ านช้ อปปิ ้ งย่ านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้ า เป็ นแหล่งรวมร้ านอาหาร
มากมายที่เปิ ดให้ บริ การ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ ะเลียบริ มคลองโดตงโบริ และยังมีทงั ้ ร้ านค้ า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย
ในช่วงกลางคืนก็จะเปิ ดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้ านค้ าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign)
และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง บริเวณแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม
ไปด้ วยร้ านค้ าปลีก ร้ านเครื่ องสาอาง ร้ านรองเท้ า กระเป๋ า นาฬกิ า ร้ านกาแฟ ร้ านอาหาร ร้ านขนม ร้ านเสื ้อผ้ าสตรี ทแบรนด์ทงั ้
ญี่ปนและต่
ุ่
างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็ นต้ น เรี ยกว่ามีทกุ อย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี ้

ออกเดินทางสูส่ นามบินคันไซ ทาการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
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** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการ
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
ราคาวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมั

ราคาแนะนาเพียง : TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์ แซล ซากุระ 6วัน 4คืน
โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง

วันที่ 26-31 มี.ค. 63
วันที่ 02-07 เม.ย. 63

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 7 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

51,900.51,900.-

51,900.51,900.-

49,900.49,900.-

8,900
8,900

32,000.32,000.-

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่ านละ 10,500 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
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1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครั ง้ จะต้ อ งมี ผ้ ูโ ดยสารจ านวน 10 ท่า นขึ ้นไป ถ้ า ผู้โ ดยสารไม่ค รบจานวน
ดังกล่าวทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้ งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิก น้ อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ า
ประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั ้งสิ ้น
**สาคัญ!! บริ ษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดิ นทางเข้ าประเทศญี่ ปุ่น
โดยผิ ด กฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมื อ ง ทัง้ ไทยและญี่ ปุ่น ขึ ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อ ไม่
เดินทางพร้ อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิ
้ ้น

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.

ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ีท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริ ม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
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4.
5.

6.

7.

เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบินการบินไทย 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไข
ของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ **ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้ นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่ องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรั ฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้ กับ
คนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานั กระยะสั น้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 **ถ้ ากรณีทางรั ฐบาล
ญี่ปุ่นประกาศให้ กลั บมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้อ งแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ
ต่างๆ
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4.

5.
6.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ย นแปลงรายการโดยมิ ต้อ งแจ้ งล่วงหน้ า ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั อัตรา
แลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั
ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม
และอื่นๆ)
กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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