TOKYO – OSAKA 6D3N

สัมผัสความงดงามแห่งแดนอาทิตย์อทุ ยั !!

 อิมอร่อยกับ
บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
 บุฟเฟ่ ต์อาหาร
ทะเล

สัมผัสการนังรถไฟชินคันเซน รถไฟทีเร็วทีสุดในญีปุ่ น
ช้อปกระหนํา 2 แหล่งช้อปชือดัง
พิเศษบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์และแช่ออนสไตล์ญปุ่ี นแท้ๆ!!

เมษายน – พฤษภาคม
ราคา 41,900.วันที

รายการ

XJ 600 DMK – NRT 23.45 – 08.00
XJ 611 KIX – DMK 00.10 – 04.00
อาหาร
B
L
D

โรงแรม

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ – นังกระเช้าคาจิคาจิ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพธิ ภัณฑ์
แผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ
ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – นังรถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ งซา
คาเอะ – ชิรวิ
4

6

ชิรวิ – ปราสาททองคินคาคูจิ – สะพานโทเก็ตสึ เคียว – สวนไผ่ – ชม
วิวอุเมดะสกาย – นิชิโนมิยะ
นิชิโนมิยะ – สะพานอาคาชิไคเคียว – สวนโซระคุเอน – ฮาร์เบอร์
แลนด์ – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูป) – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

LAKE YAMANAKA SUN
PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
-

HOTEL CROWN PALAIS
CHIRYU หรือเทียบเท่า
HOTEL HEWITT KOSHIEN
หรือเทียบเท่า

-

DAY 1
20.00

กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ
คณะพร้อ มกัน ที สนามบิน ดอนเมือ ง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชัน 3 ประตู ท างเข้ า ที 3
เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ROW 4 เจ้าหน้าทีบริษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกให้ท่านก่อนขึนเครือง
** สายการบิ น AIR ASIA X ทํ า การบิ น ด้ ว ยเครื องบิ น AIRBUS A330-300 ที นั งแบบ 3-3-3
(377ที นัง) นํ าหนั กกระเป๋าเดิ นทางทังขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครืองดืมทังขาไปและขากลับ **

23.45

DAY 2

ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริ ตะ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที ยวบินที XJ 600
สนามบินนาริ ตะ – นังกระเช้าคาจิคาจิ – โอชิ โนะ ฮัคไค – พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว –
ทะเลสาบยามานากะ

08.00

ถึง สนามบินนาริ ตะ (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน
เพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
นําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้ าคาจิ คาจิ ถึงจุดชมวิว ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขา
ไฟฟู จิแ ละทะเลสาบคาวากุ ช ิโ กะ ระยะทาง 400 เมตร เชือมต่ อระหว่ า งชายฝั งตะวัน ออกของ
ทะเลสาบคาวากุ ช ิโ กะกับ จุ ด ชมวิว ใกล้ย อดภู เขาเทนโจ ที มีค วามสูง กว่ า 1,000 เมตรเหนื อ
ระดับนําทะเล ทําให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ
และเหนือจุดชมวิวขึนไปประมาณ 300 เมตร ยอดภูเขาเทนโจจะเป็ นทีตังของศาลเจ้าเล็กๆ อีกทัง
ยังมีเส้นทางเดินไปยังภูเขามิสโึ ทเกะเส้นทางยอดนิยมเพือไปชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ สวยงาม
ี
ทีจุดชมวิว
บนยอดเขาแห่งนี นอกจากจะมีทศั นียภาพทีสวยงามแล้วยังมี ตัวการ์ตูนทีน่ ารักๆตกแต่งคู่กบั วิวที
งดงามของภูเขาไฟฟูจิ และพลาดไม่ได้กบั กระดิงรูปหัวใจ ซึงเป็ นจุดขายอีกอย่างหนึงของยอดเขา
แห่งนี มีความเชือกันว่าถ้าเราเคาะกระดิงพร้อมกับอธิษฐานแล้วสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิผ่าน
กรอบรูปหัวใจได้จะทําให้สมหวัง (ขึนอยู่กบั สภาพอากาศเอืออํานวย)

เที ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ า ท่านสู่ โอชิ โนะ ฮัค ไค (OSHINO HAKKAI) บ่ อนํ าธรรมชาติกบั ความเลือมใสศรัทธา
ความเชือใน ภูเขาไฟศักดิสิทธิฟูจยี าม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขา
ไฟฟู จีทีไหลซึม ลึกลงพืนพิภ พปฎิ บ ัติการซึม ซับ บริเวณทีลุ่ ม ทํา ให้เกิด นํ าซึ ม ขังขยายวงกว้า ง
กลายเป็ นบ่อขนาดย่อมนํ าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนทีสวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ.
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สถานทีแห่งนีได้รบั การคัดเลือกเป็ น ใน อันดับแหล่งนํ าจากธรรมชาติทดีี ทสุี ดของญีปุ่น ท่าน
สามารถเลือกซือสินค้าพืนเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมทีชาวบ้านนํามาขายระหว่างทางได้ ไม่
ว่าจะเป็ นผักภูเขาทีสดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถัว มันญีปุ่น และอืนๆอีกมากมาย
นําท่านเยียมชม พิ พิธภัณฑ์แผ่นดิ นไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจําลองเรืองราวของภูเขา
ไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมั ผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนใน
ประเทศญีปุ่น หรือเลือกทดสอบบ้านจํา ลองสถานะการณ์ แผ่นดิน ไหว รับการสันสะเทือนจากขัน
ตําสุดสูข่ นสู
ั งสุด และศึกษาเรียนรูป้ ระสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนันอิสระให้ท่านได้เลือกซือ
ของฝากทีระลึกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นําท่านเข้าทีพักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA SUN
PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

คํา

รับประทานอาหารคําในห้องอาหารของรีสอร์ท บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น นํ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิ พเพือผ่อนคลายความเมือยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีกระเปร่าผิวพรรณสดใสมีนํามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงทีความอัศจรรย์แห่งการอาบนํ าแร่แบบญีปุ่นนีเองทําให้มผี ู้กล่าวว่า =>
หากมาทีญีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนําแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญีปุ่ น !
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 3

ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – นังรถไฟชิ นคันเซน – ช้อปปิ งซาคาเอะ – ชิ ริว

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ภูเขาไฟฟู จิ สัม ผัส ภู เขาไฟฟู จิอย่ า งใกล้ช ิด ทีบริเวณขันที ซึงเป็ นจุ ด ทีรถ
โดยสารสามารถขึนไปจอดได้ ฟูจิเป็ นภูเขาไฟทีสูงทีสุดในญีปุ่น และยังเป็ นสัญลักษณ์ ของประเทศ
ญีปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิ ด้ตลอดทังปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ
จะมีความงดงามทีแตกต่างกัน และเป็ นภูเขาไฟทีสวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึน
ชมภูเขาไฟฟูจิชนั 5 นันขึนอยูก่ บั สภาพอากาศอํานวย)

เที ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเปลียนอิรยิ าบถสูก่ ารนัง รถไฟชิ นคันเซน รถไฟวิงทีเร็วทีสุดในญีปุ่น และเคยได้ชอว่
ื าเป็ น
รถไฟที วิงเร็วทีสุดในโลก นํ าท่านนังจาก สถานี รถไฟมิ กาว่า อันโจ สู่จุดหมายปลายทาง สถานี
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รถไฟนาโงย่า ด้วยความเร็วสูงสุด 240 กิโลเมตรต่อชัวโมง โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิตกิ ารเดินรถ
คลาดเคลือนจากตารางเวลาเพียงปี ละ 36 วินาทีเท่านัน
จากนันนํ าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ งและแหล่งบันเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทุก
มุมโลก เรียงรายอยู่บนถนนสายนี อีกทังยังมีหา้ งสรรพสินค้า ร้านอาหาร ทีบ่งบอกถึงความมีระดับ
ให้เลือกอย่างมากมาย และยังมีจุดชมวิวทีจะทําให้เห็นถนนสายนี และตัวเมืองนาโกยาอย่างชัดเจน
คือ ตึกทีวขี องนาโกยา ซึงมีลกั ษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์แต่มอี ายุทเก่
ี าแก่มากกว่า
***อาหารคําอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเข้าทีพักบริเวณ ชิ ริว ณ HOTEL CROWN PALAIS CHIRYU หรือ
เทียบเท่า
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)
DAY 4
เช้า

เที ยง

ชิ ริว – ปราสาททองคิ นคาคูจิ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ชมวิวอุเมดะสกาย – นิ ชิโนมิ ยะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ านเดิน ทางสู่ ปราสาททองคิ น คาคู จิ (GOLDEN PAVILION) เดิม นั นเป็ นสถานทีพักตาก
อากาศของ โชกุนโยชิมสิ ึ แห่งตระกูลอาชิคางะ ผูโ้ ด่งดัง มาจากการ์ตูนเรือง เณรน้อยเจ้าปั ญญาอิค
คิวซัง ปราสาทนี สร้างขึนใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากทีได้ ถูกไฟไหม้ไปเมือปี ค.ศ.1950 ซึงได้
ถอดแบบจําลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที 14 ตัวอาคารมี 3 ชัน ตัวเรือนเป็ นสีทอง
จาก ทองคําเปลว จุดเด่น ของปราสาทแห่งนี ก็คือ รูป หล่อนกฟี นิ กซ์บ นยอดปราสาท โดยรอบ
ปราสาทมีลําธารใสสะอาดทําให้เกิดภาพสะท้อนผิวนํ าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณ
ปราสาทนันมีสวนญีปุ่นจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานทีสวยงามและเป็ นบริเวณทีชาวญีปุ่นชืนชอบ เป็ นสถานที
ชมวิวทีสวยทีสุดอีกแห่งในเกียวโตโดยเฉพาะในช่ วงใบไม้เปลี ยนสี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย …จากนันนํ าท่านชมความงดงามของ สวนไผ่ (BAMBOO GROVES) นับหมืนต้นตลอด
ข้างทางเสมือนหนึงเป็ นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึนตังแต่สมัยเฮอันหรือกว่าพันปี มาแล้ว เพือใช้ใน
การประดับสวนและชืนชมความสวยงามและยังใช้ในการบําบัดจิตใจมาแต่ครังโบราณ ซึงสวนไผ่
แห่งนียังเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ เรืองเกอิ ชา ทีงดงามตระการตาไปทัวโลก
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คํา

นําท่านขึนชมทิวทัศน์ เมืองโอซาก้า ณ ตึกอุเมดะสกาย ทีมีความสูงถึง
เมตร รูปแบบอาคาร
ทันสมัยตัวอาคารเป็ นตึกแฝดสูง ชัน ชันบนสุดของตึกด้านบนเชือมต่อถึงกันและยังมีสวนลอย
ฟ้ าตังอยู่บนตึกอีกด้วย เป็ นจุดชมวิวเมืองโอซาก้า แบบพาโนราม่าวิว และในวันทีอากาศแจ่มใสจะ
สามารถเห็นทิวทัศน์ของโอซาก้าได้อย่างเต็มตา อิสระให้ทา่ นเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเข้าทีพักบริเวณ นิ ชิ โนมิ ยะ ณ HOTEL HEWITT KOSHIEN หรือ
เทียบเท่า
(ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริ ษทั จะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า

นิ ชิ โนมิ ยะ – สะพานอาคาชิ ไคเคี ยว – สวนโซระคุเอน – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ปราสาทโอซาก้ า
(ถ่ายรูป) – ชิ นไซบาชิ – สนามบินคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิ ไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึงเป็ นสะพานแขวนทียาว
ทีสุดในโลก สะพานแห่งนีมีระยะทางเกือบ 4 กิโลเมตร อุบตั เิ หตุจากพายุเมือ 50 กว่าปี ก่อน (พ.ศ.
2498) ได้คร่าชีวติ ของผูค้ นทีอาศัยเรือเฟอร์รข้ี ามฝั งสัญจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอับปางลง
ทําให้มผี เู้ สียชีวติ ทังเด็กและผูใ้ หญ่รวมกันถึง 168 ชีวติ รัฐบาลญีปุ่นขณะนันจึงได้ทุ่มงบประมาณถึง
4.5 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพือสร้างสะพานแขวนทียาวทีสุดในโลกแห่งนีขึน โดยได้รบั การยอมรับ
และชืนชมในระดับสากลว่าเป็ น ประดิษฐกรรมชันเยียมของมนุ ษย์ทเป็
ี นรองแค่เพียงการสร้างยาน
อวกาศขึนไปสํารวจนอกโลกด้วยความยาวทังหมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้ส าย
เคเบิลทีขึงสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขึงอีกหลายร้อยเส้นรวมความยาว
ของสายเคเบิลทีใช้ขงึ สะพานทังหมดประมาณ 3 แสนกิโลเมตร
จากนันนําท่านเทียวชม สวนโซระคุเอน เป็ นสวนญีปุ่นดังเดิมทีมีภูมทิ ศั น์ทสวยงาม
ี
ตังอยู่ใจกลาง
เมือ งโกเบ เคยเป็ นที อยู่ อ าศัย ของ Kodera Kenkichi อดี ต นายกเทศมนตรีเมือ งโกเบ เปิ ดให้
ประชาชนเข้าชมในปี 1941 จนถึงปั จจุบนั ทีนีเป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีพลาดไม่ได้ ด้วยขนาด
ทีจัดว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ประกอบกับ การจัดสรรพืนทีทีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างลงตัวและ
หลากหลาย ทําให้นักท่องเทียวสามารถเดินชมสวนได้อย่างทัวถึงและสามารถดืมดํากับธรรมชาติ
รอบตัวได้อย่างไม่รเู้ บือ
นําท่านเทียวชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็ นพืนทีริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็ นทําเลทีมีทศั นียภาพ
งดงาม ตลอดเวิงอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิงทีดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น
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เที ยง

อาณาจักรแห่งความบันเทิงทังร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุ กและท่าเรือล่องแม่นํ า
Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์อาหารทะเล
นํ า ท่า นชม ปราสาทโอซาก้ า (ถ่ า ยรูป ) ปราสาททีอลังการและยิงใหญ่ ทีสุด ของประเทศญีปุ่ น
สัญลักษณ์ โดดเด่นของโอซาก้าซึงโอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญีปุ่น
ในสมัยโบราณกว่าหมืนคนเพือระดมสร้างเสร็จสินภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและ
มหัศจรรย์ยงิ ชมความงามพร้อมบันทึกภาพเป็ นทีระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็ น
สัญ ลักษณ์ อนั โดดเด่ นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกําแพงหิน แกรนิ ตขนาดใหญ่ ซึงแรงงานสมัย
โบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก
จากนันนําท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ งชือดังของโอซาก้า ภายในย่านนีท่านจะพบกับร้านค้า
เก่า แก่ป ะปนกัน ไปกับ ร้านค้าอัน ทัน สมัย และสิน ค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูป แบบทัง
สําหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็ นย่านแสงสีและบันเทิงชันนํ าแห่งหนึงของโอซาก้า อีกทังยัง
มีรา้ นอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึงเสน่ห์อย่างหนึงของย่านนีคือ ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้าน
ของตนด้วยแสงไฟนีออนซึงดัดทําให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวให้ความสนใจและ
แวะถ่ายรูปกันเป็ นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้
ได้มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์ เด่น ของย่า นนี คือ ตึกรูป เครืองหมาย
การค้าของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่นนันเอง อิสระเพือให้ท่านเลือกหาซือของต้องใจ
นานาชนิด อาทิ เครืองสําอางค์ เสือผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครืองไฟฟ้ า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคําอิ สระตามอัธยาศัยเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพือ
กลับกรุงเทพฯ

DAY 6

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.10

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเซี ย เอ็กซ์ เทียวบินที XJ 611

04.00

ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
***********************************************
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กําหนดการเดินทาง : เมษายน
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่
2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก
2 – 12 ปี

ราคาเด็ก
น้ อยว่า ปี

พักเดียวเพิ ม

เม.ย. – พ.ค.

41,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท

7,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครังต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทังนี ขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัวเครืองบินเดินทางไป-กลับ ชันประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีระบุในรายการ
 อาหารบนเครืองทังขาไปและขากลับ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทังขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดที นัง, ซือนําหนักกระเป๋าเพิ ม, ซืออาหารเพิ มหรือบริการต่างๆ
เพิ มเติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายที ดูแลท่านโดยตรง ***
 ค่าทีพักห้องละ 2 - 3 ท่ าน / ค่าพาหนะ / ค่า อาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ าง ๆ ตามทีระบุ ในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ ลโรงแรมที ญี ปุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ย งเดี ยว + หนึ งเตี ยงเสริ ม** กรณี โรงแรมไม่ มี
ห้องทริ ปเปิ ลให้บริการ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ งทวิ น ห้องสองเตียงเดียว
+ หนึ งซิ งเกิ ล ห้องหนึ งเตียงเดียว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ มเติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือนไขกรมธรรม์เป็ นผู้กาํ หนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครืองดืมนอกเหนือจากในรายการ
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางทีเกินจากสายการบินกําหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย % (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
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 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับผู้ถือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินนําใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงือนไขการสํารองที นัง
 กรุณาสํารองทีนังโดยการชําระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสํารองที นัง
o เดือนเมษายน มัดจําท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงือนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจํา
 กรณี การเดิ น ทางที บริ ษั ท ฯต้ อ งทํ า การวางการัน ตี ค่ า มัด จํา หรื อ ซื อขาดแบบมี เงื อนไข และหรื อ
เที ยวบิ น เหมาลํ า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กั บ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทังหมดก่อนการจอง
เพือความถูกต้องและความเข้าใจที ตรงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนันหากท่านชําระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นที เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครัง ***
 กรณีเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึงอยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนื เงินทังหมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานที
ต่าง ๆ ทีเหนืออํานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทังสิ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณี ทีมีการขึนลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึนค่านํามันของสายการบิน
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการท่องเทียวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึนอยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทังนีจะยึดถือผลประโยชน์ ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที ประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่ านัน อาทิ เช่ น เริ มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริการในแต่ละวันมิ อาจเพิ มเวลาการใช้รถบัสได้ ทังนี มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผู้บริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนันๆเป็ นหลัก
 รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครังหนึง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
 การจัดการเรืองห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปทีเข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสําหรับผูส้ ูบ
บุหรี / ปลอดบุหรีได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พั
ี ก ทังนีขึนอยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเมือท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสิน
****รายละเอียดเกี ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย****
(เอกสารที ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ประสงค์
ี
จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่เกิน
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพือยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่น ดังต่อไปนี
1. สิงยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่นได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
1.
2.
3.
4.
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณี การเข้าประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจะกระทําในประเทศญีปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน
ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน วัน
เป็ นผูท้ ไม่
ี มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จะถู
ี กปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

