วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 622

23.59 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – ศาลเจ้ าสุมิโยชิ – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า ( เข้ า
ชมด้านใน ) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

07.20 น.

เดิน ทางถึง สนามบิ น คัน ไซ นํ า ท่ า นผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ งและศุล กากร
เรียบร้อนยแล้ว เดินทางสู่ โอซาก้า เป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญเป็ นอันดับสองและขนาด
ใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ป่นุ เป็ นเมืองเศษฐกิจที่สําคัญของภูมภิ าคคันไซ อีกทัง้ ยังมี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย เข้าชม ศาลเจ้าสุมิโยชิ ศาลเจ้า
ที่ถูกสร้า งขึ้นตัง้ แต่ศ ตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็ นอีกหนึ่ ง
ศา ลเ จ้ า ที่ เ ก่ า แก่ ม า ก ที่ สุ ด แห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง ญี่ ปุ่ น
สถาปตั ยกรรมการสร้างก็ถือ ว่าโดดเด่น เพราะสร้า ง
ด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมโิ ยชิ-ซึคุริ ที่จะมีหลังคาแบบ
ทรงตรงๆ ต่ า งจากที่อ่ืน ๆที่จ ะมีท รงโค้ ง ๆ จัวจะถู
่
ก
ตกแต่งด้วยไม้ทล่ี กั ษณะไขว้กนั คล้ายกับไม้กางเขนของ
ศาสนาคริสต์ และศาลเจ้าแห่งนี้ มีค วามศักดิสิทธิข์ อง
เทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ที่เชื่อว่าเมื่อสักการะแล้วจะ
เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากอันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง
จากนัน้ นําท่านเยือนตลาดปลาคุโรมง เป็ นตลาดที่มชี ่อื เสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่ง
หนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รบั สมญานามว่าเป็ น ครัวของโอซาก้า ที่น่ีมีบรรยากาศ
ภายในเป็นทางเดิน เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า
ต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ ของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหาร
พืน้ เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชมิ กัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )

บ่าย

เข้าชมด้านใน ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า เป็ นหนึ่ง
ในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทาง
มาทีน่ ่ดี ว้ ย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทัง้ หมด 8 ชัน้
ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกําแพงหินคอนกรีต , คูน้ํ า
และสวนนิชโิ นมารุ
จากนัน้ ให้ทุกท่านช้อปปิ้งจุใจที่ ย่านชิ นไซบาชิ เป็นถนนสาย ช้อปปิ้งทีม่ คี วามยาวมาก
ถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชันชั
่ น้ นํ า รวมถึง
ร้านอาหารและร้านขนมด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/

วันที่สาม

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – นาบานา
โนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – นาโกย่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็ นจังหวัดหนึ่งในภูมภิ าคคันไซ ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด ตัง้ แต่ปีค.ศ.794 จนถึงปี ค .ศ.1868 ร่วม 1,100 ปี ทัง้ นี้
จังหวัดเกียวโตเป็นเมืองสําคัญทีเ่ ต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ต่อ
ด้วยนําท่านเทีย่ วชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ
โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม ) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็ น
แถวยาวประมาณ 4 กิโ ลเมตร คล้า ยอุ โ มงค์ท่ี ม ี
ความงดงาม นอกจากนี้ท่นี ่ียงั เป็ นศาลเจ้าที่มผี คู้ น
จํานวนมากมายสักการะขอพร และเชือ่ กันว่ารูปปนั ้
สุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผูส้ ่งสารให้กบั เทพ
เจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว และยังถูกนํามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชอ่ื ดังเรื่อง เดอะ เมม
มัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ าท่านเข้าชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส เป็ นหนึ่งในวัดที่มีช่อื เสียงโด่งดังที่สุดของ
ญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 780 มีน้ํ า ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากนํ้ าตกโอโตวะ
(Otowa Waterfall) ไหลผ่านทําให้เป็ นที่มาของชื่อ วัดนํ้ าใส และทางยูเนสโกได้บนั ทึก
ให้วดั แห่งนี้ ขึน้ เป็ นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มี
ชื่อเสียงของวัดแห่งนี้กค็ ืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตร
จากพืน้ ดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ย่นื ออกไปภายนอกทําให้บริเวณนี้เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็ นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขน้ึ
ชือ่ ของเกียวโตอีกด้วย ***ตัง้ แต่เดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2017 จะมีการปิ ดซ่อมแซมใน
ส่วนของอาคารหลัก จนถึงปี ค.ศ. 2020*** ให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านฮิ กาชิ ยาม่า
แหล่งเดินเล่นช้อปปิ้ง สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขนมมากมาย เสน่หข์ องย่านนี้
ก็คอื รูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าทีย่ งั คงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดินทีส่ องข้างทาง
จะมีอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปนุ่ ดัง้ เดิม ให้ความรู้สกึ ถึงเมืองเก่าที่ยงั คงมีความเป็ น
เอกลักษ์ของเกียวโตในสมัยก่อน

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที่
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด สําหรับทีน่ ่ถี อื เป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวย ๆ มากมาย
พร้ อ มหลากหลายกว่ า 40 ชนิ ด ซึ่ ง รวมถึง ซากุ ร ะ ทิ ว ลิ ป และคอสมอส (ดอก
ดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กบั ความงามของดอกไม้
ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจะมีก ารจัดงานประดับไฟที่
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of
Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเทีย่ วอีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน (คืนคูปองมูลค่า 1,000 เยน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL TOYOTA CASTLE หรือเทียบเท่า
http://www.t-castle.co.jp/

วันที่สี่

นาโกย่า – โอบาระ – เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมซากุระ ( ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ ) – หุบเขาโครังเค – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองโอบาระ เพื่อชม เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระ ( ขึ้นอยู่
กับ สภาพอากาศ ) งานเทศกาลที่ส ามารถชมดอก
ซากุ ร ะที่อ อกดอกพร้อ มกับ ใบไม้แดง ที่จ ัด ขึ้น ตลอด
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีรา้ นอาหารแผงลอย
สไตล์ญ่ปี ่นุ ตัง้ ขายในบริเวณงานอีกด้วย และท่านจะได้
พบกับต้น Shikizakura ที่มอี ายุมากกว่า 100 ปี ซ่งึ ถือ
เป็นสมบัตทิ างธรรมชาติของจังหวัดไอจิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นําท่านชมใบไม้เปลีย่ นสีท่ี หุบเขาโครังเค หุบเขาที่ตดิ ภูเขาอิอโิ มริ สูง 254 เมตร ขึน้
ชือ่ ว่าเป็นจุดทีด่ ที ส่ี ุดแห่งหนึ่งสําหรับชมใบไม้เปลีย่ นสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมภิ าคนี้ ซึ่ง
เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ล ทิวทัศน์ของใบไม้สแี ดงเหลืองจะ
เกิดขึ้นประมาณกลางเดือน-ปลายเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี มีสะพานไม้ไทเกะสึเคียวสะพานสัญลักษณ์
ประจําโครังเคทีเ่ ป็นจุดถ่ายภาพทีง่ ดงามให้ท่านได้ชม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.m-view.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนําสําราญกับบุฟเฟ่ตอ์ าหารนานา
ชนิดสไตล์ญ่ปี ่นุ ไม่ว่าจะเป็ นขาปูยกั ษ์ ซู ช ิ ข้าวปนั ้
และอาหารอื่นทัง้ ของผัด ของทอด ***
** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ํ าแร่สไตล์ญ่ปี ่นุ หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า

โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ล – โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ เทศกาลโมมิ จิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล เป็ น
จุดชมใบไม้เปลีย่ นทีส่ วยงามบริเวณทะเลสาบคาวากุจิ ซึ่ง
ั่
ต้นเมเปิ้ ลที่ขน้ึ อยู่ทงั ้ 2 ฝงของคลองนํ
้ าจะเปลี่ยนสีทงั ้ ส้ม
และแดง
จากนัน้ เยือน โอชิ โนะฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ่ี
สวยงามที่สุด อีก จุดหนึ่ง และได้รบั ความนิยมจาก
นักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นเป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ท่นี ่ี
ยังมีบ่อนํ้าศักดิสิ์ ทธิ ์อันแสนบริสุทธิซึ์ ่งเกิดจากนํ้ าฝน
ไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิ และผ่านเข้ามาภายใน
และสุดท้ายไหลลงสู่ดา้ นล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3
- 4 ปี ซึ่งนํ้าในบ่อนี้ชาวบ้านเชือ่ กันว่า ถ้านํามาดื่มนอกจากจะได้ความสดชืน่ จากการลิ้ม
รสนํ้าอันบริสุทธิแล้
์ ว ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรง และโชคดีอกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่นุ ตัง้ อยู่ในภูมภิ าคคัน
โต มีนักท่องจํานวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์
อุ ท ัย แห่ ง นี้ ซึ่ง โตเกีย วได้ช่ือ ว่ า เป็ นมหานครที่ผ สมผสานความหลากหลายของ
วัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็ นแหล่งรวมแฟชันชั
่ น้ แนวหน้าและเทคโนโลยีอนั ทันสมัย
เพื่อช้อปปิ้ ง ย่า นชิ นจูก ุ ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มีช่อื เสีย งของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อย
เยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป
เสือ้ ผ้านําสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ
ไทเกอร์ รวมไปถึง เครื่ อ งสํ า อางค์ ย อดนิ ย มอย่ า ง
SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ลอดอุโมงค์ใต้ ทะเล ( TOKYO AQUALINE )
มิ ต ซุ ย เอ้ า ท์ เ ล็ต พาร์ค คิ ซ าราสึ – โอไดบะ ( ห้ า งไดเวอร์ซิ ตี้ ) –
สนามบินฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม วัดอาซากุสะ เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว
ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยม
มาสักการะบูชา และพากันมาเทีย่ วชมความยิง่ ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง )
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่
หมักเครื่อ งเทศ และผัก สดนานาชนิ ด ให้ท่ านเลือ กได้อย่ า ง
ตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้ นํ้ าจิ้มสูตรพิเศษ
นอกจากนี้ ย ัง มีซู ช ิน านาชนิ ด อุ ด้ ง ร้อ น พร้อ มทัง้ ของหวาน
มากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
นําท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือ ทีญ
่ ่ปี ุ่นเรียกว่า โตเกียว
อควาไลน์ เป็ นทางด่วนที่เชื่อมระหว่างเมืองคิซาระสุ
จังหวัดชิบะ และเมืองคาวาซากิ จังหวัด คานากาว่า ซึ่ง
เป็ นสองจังหวัดที่หนั หน้าชนกัน โดยมีอ่าวโตเกียวคัน่
อยู่ ร ะหว่ า งกลาง เป็ น ทางเชื่อ มถึ ง กัน และช่ ว ยลด
ระยะเวลาการเดินทางได้อกี ด้วย ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ท่กี ารเป็ นทางด่วนที่
ได้รบั การรับรองให้เป็ นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก จากนัน้ เดินทางสู่
มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค คิ ซาราสึ เป็ นเอ้าท์เล็ตมอลล์ท่เี ป็ นที่นิยมในหมู่ค นญี่ปุ่น มี
จํานวนร้านค้าถึง 308 ร้าน นับเป็นศูนย์การค้าทีใ่ หญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ป่นุ โดยมี
พื้นที่สําหรับพักผ่อน อาทิ การ์เดน เทอร์เรซ คาเฟ่, Valet Parking บริการรับฝาก
กระเป๋าเดินทาง และเลานจ์ท่อี อกแบบและตกแต่งเน้ นกลิน่ อายความเป็ นธรรมชาติ
อย่างสูงสุด หลังจากนัน้ นําท่าน เยือนเกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า
เสือ้ ผ้าแฟชัน่ ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของทีร่ ะลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสําหรับผู้
ที่ช่นื ชอบหุ่นยนต์กนั ดัม้ ที่น่ีมีหุ่นยนต์กนั ดัม้ รุ่น RX-0 ยูนิค อร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มี
ความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่

เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.20 น.
05.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :
อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

พฤศจิกายน
ราคารวมตั ๋ว
49,900.44,900.39,900.8,000.-

23 – 29
ราคาไม่รวมตั ๋ว
34,900.31,900.27,900.8,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้ําดื่มบริการ (ประเทศญี่ปนุ่ สามารถหานํ้าดื่มได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรม

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ ร ับผิด ชอบต่ อ การถูก ปฎิเ สธหรือ ห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเ สธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-2 ท่านเท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น

- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

