
JPTG05 สุขสันต์ TOKYO OSAKA [TG] 5D3N

บินตรง กรุงเทพฯ-นาริตะ / โอซาก้า - กรุงเทพฯ เดินทางโดยสายการบินประจำชาติ  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL

(TG)  พร้อมบริการอาหารและการบริการแบบ FULL SERVICE 

ช้อปปิ้งเต็มที่กับน้ำหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า

เที่ยวครบไฮไลท์

เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก ทะเลสาบฮามานะ

เมืองเกียวโต ปราสาททอง คินคาคุจิ ชมวัดน้ำใส คิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 

เมืองโอซาก้า ชมปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินไซบาชิ อิออนพลาซ่า

เมนูบุฟเฟ่ต์จัดเต็ม พร้อมขาปูยักษ์!!

พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ



3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า

4 เมืองเกียวโต-วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ)-วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -เมืองโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ

5 ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก)  - อิออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว

04 - 08 Dec 2019 43,999 43,999 42,999 12,900 9,900

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

20.30 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C

สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

23.55 ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น                  

โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG642  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2 สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ

07.40 เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น                                                            

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

จากนั้นเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นโตเกียว หมายถึง

"นครหลวงตะวันออก"เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง จึงทำให้ กรุงโตเกียวเป็นหนึ่งในศูนย์กลาง

การเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ การคมนาคม เทคโนโลยี  จากนั้นเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ

วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5

ให้ท่านได้นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและถ่ายภาพประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”

และซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ถนนนาคามิเซะ สินค้า MADE IN JAPAN แท้ๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อร่ม,

หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านัก SHOPAHOLIC พาตะลุยแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆของชาวปลาดิบกันที่

ย่านชินจูก ุหรือ ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของจากร้านค้าต่างๆมากมายในย่านนี้เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า,

กล้องถ่ายรูปMP–3, WALKMAN, CD–PLAYER, คอมพิวเตอร์, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง

เป็นต้นไม่ว่าจะเป็น H&M, ZARA, ONITSUKA, BIG CAMERA, DON QUIJOTE, 100 YEN, ABC MART,

UNIQLO, MUJI, COMME DES GARCON



ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ่ต์ พร้อมขาปูยักษ์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ROUTE INN KAWAGUCHIKO หรือระดับเทียบเท่า

ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน้ำแร่ในแบบของญี่ปุ่น

สรรพคุณการอาบน้ำแร่: การอาบน้ำแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก

ปวดกล้ามเนื้อช่วยให้โลหิตในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นช่วยขับสิ่งอุดตันใต้ผิวหนังและรูขุมขนทำให้ผิวหนังสะอาด

บำรุงผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึงเครียด

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก - ทะเลสาบฮามานะ - เมืองนาโกย่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)                                   

นำท่านเดินทางสู่สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัย ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5  ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีความสูงราว

3,776 เมตร

ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปีนำท่านขึ้น “สถานีที่

5” ของภูเขาไฟฟูจิ บนระดับความสูงที่ 2,500เมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

ให้ทุกได้ได้สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกชมและซื้อ

“สินค้าพื้นเมืองและขนมอร่อย” ตามอัธยาศัย  จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก

ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี

ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อน้ำ

ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมากในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100

อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย 

อีกทั้งบริเวณโดยรอบสามารถชมวิวของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที่อากาศแจ่มใส ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ

พร้อม ชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)

นำท่าน เดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือ ฮามานะโกะ ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทซึ ในจังหวัดชิซุโอกะ

และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ ทะเลสาบปลาไหล เนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลอันดับต้นๆของญี่ปุ่น

บริเวณรอบๆทะเลสาบนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ยังมีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

การเดินเล่นชมวิวริมทะเลสาบ การปั่นจักรยาน การตกปลา

นอกจากกิจกรรมแล้วยังมีร้านอาหารและร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น อุนางิพาย

หรือขนมพายปลาไหล ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อนำท่านเข้าที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYOKO INN NAGOYA หรือระดับเทียบเท่า

 



วันที่ 4
เมืองเกียวโต-วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ)-วัดน้ำใสคิโยมิสึ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -เมืองโอซาก้า-

ย่านชินไซบาชิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)             

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (KYOTO) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000

กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียวว่ากันว่าผู้ใดที่มาเยือนแดนอาทิตย์อุทัยแล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่า

ของญี่ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นร่วม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ

นำท่านย้อนรำลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื่องดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา  อิคคิวซัง” ณ วัดปราสาททอง

หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ”...

อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคำเปลว พร้อมดื่มด่ำกับความสะอาดใสของ

“สระน้ำ” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม...

ให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจเพื่อบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า

และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่

ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว

เป็นที่ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร,

จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม

พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สาม สายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา

โดยเชื่อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทาง

สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นำท่านสู่ ถนนกาน้ำชา (KEETTLE

STREET) เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่น กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสีสัน

ที่มาจากธรรมชาติ สำหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต

ที่ขึ้นชื่อไม่แพ้จังหวัดชิชูโอกะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา,

พัดญี่ปุ่น นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาร ิ(Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจ้าชื่อดัง

ที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจ้าที่เรียงต่อทอดยาว

จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร

ประตูโทริที่เรียงรายกันเป็นอุโมงค์สีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่

เมืองโอซาก้า ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู

ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของประเทศญี่ปุ่นถือเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้

งแต่โบราณกาล ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาช ิซึ่งเป็นศูนย์กลางการ SHOPPING

ที่ใหญ่ที่สุดของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง

โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง

เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่านจะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ

ซึ่งเป็นถนนที่รวมร้านอาหารชื่อดังไว้หลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยักษ์ ร้านทาโกยากิ

ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองโอซาก้าที่ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ของย่านนี้คือ

ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNNY STONE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก)  - อิออน พลาซ่า - สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสร้างโยโชกุน โตโยมิ

ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5

ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตแล้วสวยงาม

พร้อมทั้งบันทึกความงามในมุมที่ท่านประทับใจ



เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (10)

นำท่านเดินทางสู่  อิออน พลาซ่า  ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า,

เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ

“เลือกชมและซื้อ” สินค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัยอย่างจุใจ 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า

17.25 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย TG  เที่ยวบินที่

TG673 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,

สายการบินหรือการจราจรเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย

ของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง

มิอาจเพิ่มเวลาได้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ

เป็นหลักจึงขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ : 

1)  โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1–3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

2)  สำหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้องพักค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ซึ่งท่านอาจจะต้องพักเป็น ห้องที่นอน

2 ท่าน และ 1 ท่าน (แยกเป็น 2 ห้อง) และบางโรงแรมในห้องพักจะไม่มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่เพียง 1 เตียง สำหรับนอน 2 ท่านเท่านั้น

และบางโรงแรมห้องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษัทขออนุญาตจัดห้องพักให้ท่าน แบบพักท่านเดียว/ห้อง

*** กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ให้ทราบก่อนทำการออกตั๋ว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***



ราคาทัวร์รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางที่ระบุในรายการ

 (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)

2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4.ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2–3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5.ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.

8.ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

–การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท

–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,

ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ     (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยนหรือ1,300บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน

3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

4.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)



5.ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว

3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป

แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว

เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

6.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง

3.การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6

เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป–กลับ)

4.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 

และ

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัท

ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อา

จเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  30

ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2.เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ



3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,

การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)

5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว

ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

9.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ

สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น

ได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน

(หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น มีดังต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น



(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


