GO2-ICN TG001

OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N
ี เอ็ กซ ์
โดยสายการบินแอร์เอเชย
เริมต้นเพียง








27,900.-

ว ัดคิโยมิส ึ หรือ ว ัดนําใส มีอายุเก่าแก่ยงกว่
ิ
าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี
ิ อ
ศาลเจ้าฟูชม
ิ น
ิ าริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิงจอกขาว ศาลเจ้าทีมีเสาโทริอจ
ิ ํานวนมากเรียงก ันจนกลายเป็น
อุโมงค์เสาโทริอท
ิ มี
ี ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
หมูบ
่ า้ นมรดกโลกชริ าคาวาโกะ บ้านสไตล์ญปุ
ี ่ นขนานแท้ดงเดิ
ั ม และย ังได้ร ับเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ั
ึ ็ นหมูบ
เมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่า ซนมาจิ
ซูจ ิ ซงเป
่ า้ นเก่าแก่สม ัยเอโดะกว่า 300 ปี
ั
ั ัสความยิงใหญ่และชมนิท ัศการทีจ ัดแสดงอยูภ
ปราสาทโอซาก้า สญล
ักษณ์ของเมือง สมผ
่ ายใน ซงึ
เล่าถึงประว ัติความเป็นมาของปราสาท
้ ปปิ งจุใจ ย่านชน
ิ ไซบาช ิ ย่านการค้าซาคาเอะ ริงกุเอ้าท์เล็ ต
ชอ



กําหนดการเดินทาง
ว ันที 05-09 ก ันยายน 61

27,900.-

ว ันที 07-11 ก ันยายน 61

27,900.-

ว ันที 12-16 ก ันยายน 61

27,900.-

ว ันที 14-18 ก ันยายน 61

27,900.-

ว ันที 19-23 ก ันยายน 61

27,900.-

ว ันที 21-25 ก ันยายน 61

27,900.-

ว ันที 13-16 ตุลาคม 61

30,900.-

ราคาย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนข ับรถท่านละ

4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

***(เก็บทิปก่อนการเดินทางทีสนามบินดอนเมือง)***

้ ทางการเดินทาง
เสน

ว ัน
1

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้ เทียง เย็น

กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ

โรงแรมทีพ ัก

✈

HEWITT
KOSHIEN
หรือเทียบเท่า

2

ิ อ
เมืองเกียวโต-ศาลเจ ้าฟูชม
ิ น
ิ าริ-วัดคิโยมิส-ึ นาโกย่า-ช ้อปปิ ง
ซาคาเอะ

อิสระ

GIFU HOTELหรือ
เทียบเท่า

3

เมืองทาคายาม่า-หมูบ
่ ้านชิราคาวาโกะ-ทีว่าการอําเภอเก่าทา
คายาม่า[ด ้านนอก]-ถนนสายซันมาจิ ซูจ ิ

อิสระ

GIFU HOTELหรือ
เทียบเท่า

4

ปราสาทโอซาก ้า(ไม่รวมค่าเข ้า)-ช ้อปปิ งชินไซบาชิ-ริงกุเอ ้าท์
เล็ต-สนามบินคันไซ

5

สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

อิสระ

อิสระ

✈

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันที 1

กรุงเทพฯ – สนามบินค ันไซ

11.00 น.

ั 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชย
ี เอ็ กซ ์
พร ้อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชน
เจ ้าหน ้าทีจากบริษัทคอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกด ้านเอกสารและสัมภาระ

14.15 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินค ันไซ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เทียวบินที XJ 610

22.00 น.

เดินทางถึง สนามบินค ันไซ ประเทศญีปุ่น นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรเรียบร ้อย
แล ้ว ไกด์จะนํ าท่านไปขึนรถบัสทีเตรียมไว ้

คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําอิสระตามอ ัธยาศย
่ พั
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
ี ก HEWITT KOSHIEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที2

้ ปปิ งซาคาเอะ
ิ อ
เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชม
ิ น
ิ าริ-ว ัดคิโยมิส-ึ นาโกย่า-ชอ

เชา้

กลางว ัน
บ่าย

คํา
ว ันที3
เชา้

กลางว ัน
บ่าย

คํา
ว ันที4
เชา้

กลางว ัน

ร ับประทานอาหารเชา้ ณห้องอาหารภายในโรงแรม
ิ อ
นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชม
ิ น
ิ าริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิงจอกขาว สร ้างในศตวรรษที 9 โดยชาวนาเพือ
บูชาสุนัขจิงจอกทีเชือกันว่าเป็ นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ ้าแห่งการเก็บเกียว ภายในศาลเจ ้ามีเสาโทริอจิ ํานวน
มากเรียงกันจนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริอท
ิ มี
ี ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดคิโย
มิส ึ หรือ ว ัดนําใส มีอายุเก่าแก่ยงกว่
ิ
าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็ นเอกลักษณ์ของวัด
คือ ห ้องโถงใหญ่ สร ้างยืนออกจากหน ้าผา มีเสาไม ้ขนาดใหญ่ 139 ต ้น คํายัน และสิงทีน่าอัศจรรย์ คือ สร ้าง
โดยไม่ได ้ใช ้ตะปูเลย ดังนันองค์การยูเนสโกได ้ขึนทะเบียนให ้เป็ นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได ้ดืมนํ า
ศักดิสิทธิสามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติทไหลมาจากเทื
ี
อกเขาอีกด ้วย จากนันให ้ท่านอิสระช ้อปปิ ง ณ ถนน
ิ ค ้าพืนเมือง
กานํ าชา ซึงตังอยูร่ ะหว่างทางเข ้าวัดคิโยมิส ึ ร ้านค ้าต่างๆ ได ้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึงมีสน
นานาชนิด เช่น รองเท ้าโซริ (รองเท ้าเกียะแบบญีปุ่ น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญีปุ่ น, ขมมชูครีมสอดไส ้
นานาชนิด, ร ้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ทีขึนชืออีกแห่งหนึงของญีปุ่ น, ของทีระลึกแบบญีปุ่ นดังเดิม เป็ น
ต ้น
บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เดินทางสู่ ย่านการค้าซาคาเอะ ให ้ท่านได ้อิสระเพลิดเพลินกับการ
ช ้อปปิ ง มีร ้านรวงประมาณ 1100 ร ้าน โดยย่านนีจะมีห ้างดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT,
BIG CAMERA, BOOK OFF, ร ้าน 100 เยน พร ้อมทังร ้านขายเสือผ ้า รองเท ้า พร ้อมทังยังมีร ้านอาหาร
หลากหลายชนิดให ้ได ้เลือกซือเลือกทานอีกด ้วย
ั
อิสระร ับประทานอาหารเย็ นตามอ ัธยาศย
่ พั
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
ี ก GIFU HOTEL ระด ับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
เมืองทาคายาม่า-หมูบ
่ า้ นชริ าคาวาโกะ-ทีว่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า-[ด้านนอก]ั
ถนนสายซนมาจิ
ซูจ ิ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นมรดกโลกชริ าคาวาโกะ ทียังคงอนุรักษ์ บ ้านสไตล์ญปุ่ี นขนานแท ้ดังเดิม
และยังได ้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให ้เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร ้างของบ ้านสามารถ
รองรับหิมะแตกหนักในช่วงฤดูหนาวได ้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ ้า จึงเรียก
หมูบ
่ ้านสไตล์นว่ี า “กัสโช” และมีผู ้คนจากทัวทุกมุมโลกหลังไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ตํากว่า 680,000
คน เลยทีเดียว
บริการอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า นํ าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ทีว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
(ด้านนอก) ซึงเป็ นจวนผู ้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นทีทํางานและทีอยูอ
่ าศัยของผู ้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ น
เวลากว่า 176 ปี ภายใต ้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมูบ
่ า้ น LITTLE KYOTO หรือ
ั
เขตเมืองเก่า ซนมาจิซูจ ิ ซึงเป็ นหมูบ
่ ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี กอ
่ น ทียังอนุรักษ์ และคงสภาพเดิมได ้
เป็ นอย่างดี อิสระให ้ทุกท่านได ้เดินเทียวและชืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึงเต็มไปด ้วยบ ้านเรือนโบราณ และ
ร ้านค ้าหลากหลาย
ั
อิสระร ับประทานอาหารเย็ นตามอ ัธยาศย
่ พั
เดินทางเข ้าสูท
ี ก GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า
้ ปปิ งชน
ิ ไซบาช-ิ ริงกุเอ้าท์เล็ ต-สนามบินค ันไซ
ปราสาทโอซาก้า(ไม่รว่ มค่าเข้า)-ชอ
ร ับประทานอาหารเชา้ ณห้องอาหารภายในโรงแรม
นํ าท่านเดินทางมายัง เมืองโอซาก้า และพาชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้า) ซึง
ถือได ้ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิงใหญ่และชมนิทัศการทีจัดแสดงอยูภ
่ ายใน ซึงเล่าถึงประวัต ิ
ความเป็ นมาของปราสาท รวมทังประวัตแ
ิ ล ้วข ้าวของเครืองใช ้ต่างๆของโชกุนโตโยโตมิ ผู ้มีคําสังให ้ก่อสร ้าง
ปราสาทแห่งนี
้ ปปิ งได้อย่างจุใจ
อิสระอาหารกลางว ัน เพือให้ทา่ นได้ชอ

ิ ไซบาช ิ ให ้ท่านเพลิดเพลินกับการช ้อปปิ งสินค ้ามากมายหลายชนิด ทัง
นํ าท่านเดินทางช ้อปปิ ง ย่านชน
ิ เครืองเล่นเกมส์ หรือสินค ้าแฟชัน ทีเอาใจคุณผู ้หญิง เช่น กระเป๋ า
เครืองไฟฟ้ า กล ้องถ่ายรูปดิจต
ิ อล นาฬกา
รองเท ้า เสือผ ้าแบรนด์เนม เครืองสําอางยีห ้อดังของญีปุ่ นไม่วา่ จะเป็ น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO
และอืนๆอีกมากมาย จากนันนํ าท่านเดินทางต่อไปยัง ริงกุเอ้าท์เล็ ต แหล่งช ้อปปิ งใหญ่ใกล ้กับ สนามบินคัน
ไซ ให ้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือสินค ้า “ แบรนด์เนม ” ชือดังหลากหลายและสินค ้าดีราคาพิเศษ อาทิ
เครืองสําอาง, เครืองประดับ, เสือผ ้า, กระเป๋ า, รองเท ้าอุปกรณ์กฬ
ี า, เครืองใช ้ไฟฟ้ า และยังเป็ นแหล่งรวม
สินค ้าแบรนด์ญปุ่ี นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชันเสือผ ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle,
Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร ้อมทังเลือกซือกระเป๋ าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,
ิ
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเครืองประดับ และนาฬกาหรู
อย่าง Tag Heuer, Agete,
S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท ้าแฟชัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers,
Hogan ฯลฯ
้ ปปิ งได้อย่างจุใจ
อิสระอาหารคําเพือให้ทา่ นได้ชอ

บ่าย

คํา

่ นามบินค ันไซ เพือเดินทางกลับสูก
่ รุงเทพฯ
ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสูส
23.55 น.

ี เอ็ กซ ์ เทียวบินที XJ 611
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซย

ว ันที5

สนามบินค ันไซ – กรุงเทพฯ

03.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ

โปรแกรม : OSAKA TAKAYAMA FINVER 5D3N
อ ัตราค่าบริการ
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านละ

เด็กมีเตียง
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

เด็กไม่มเี ตียง
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตัว
ท่านละ

พักเดียวเพิม
ท่านละ

05-09 กันยายน 61

27,900

27,900

27,900

26,900

15,900

7,900

07-11 กันยายน 61

27,900

27,900

27,900

26,900

15,900

7,900

12-16 กันยายน 61

27,900

27,900

27,900

26,900

15,900

7,900

14-18 กันยายน 61

27,900

27,900

27,900

26,900

15,900

7,900

19-23 กันยายน 61

27,900

27,900

27,900

26,900

15,900

7,900

21-25 กันยายน 61

27,900

27,900

27,900

26,900

15,900

7,900

13-16 ตุลาคม 61

30,900

30,900

30,900

29,900

13,400

7,900

กําหนดการเดินทาง

*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ท่าน ***
**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ และห ัวหน้าท ัวร์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน**

** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

์ เี งือนไขเพิมตามรายละเอียดด้านล่าง **
ี เอ็กซม
** ลูกค้าทีบินก ับสายการบินไทยแอร์เอเชย

1. หากลูกค ้าท่านใดประสงค์จะซือ Quiet Zone หรือทีนัง Long Leg มีรายละเอียดการค่าใช ้จ่ายเพิมเติมดังนี...
1.1.หากลูกค ้าท่านใดประสงค์จะซือ Quiet Zone หรือทีนัง Long Leg มีรายละเอียด
ค่าใช ้จ่ายเพิมเติมดังนี
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT

Quiet Zone Legroom Seat

1,800 / เทียว

Quiet Zone Seat

600 / เทียว

Legroom Seat

1,700 / เทียว

(ทีนงแถวที
ั
15, 16, 17)

Legroom Seat

1,600 / เทียว

ั
(ทีนงแถวที
34, 35)
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT) ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุกว่า 15 ปี ,
ผูใ้ หญ่อายุ เกิน 60 ปี , สตรีมค
ี รรภ์, ผูพ
้ ก
ิ าร นงั

Baby Bassinet

1,600/เทียว (ตะกร้าเด็ก) (Legroom Seat)

1.2.ทางแอร์เอเชียมีนําหนักกระเป๋ าให ้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทียวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซือนํ าหนักเพิมกรุณาแจ ้ง
เจ ้าหน ้าที ณ วัน จองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด ้านล่าง..
1.3.ส่วนลูกค ้าทีจะซืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม ้กอล์ฟ ต ้องซือค่า สัมภาระเป็ นค่าอุปกรณ์
กีฬาเพิมเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด ้านล่าง

2. ทางแอร์เอเชียมีนําหนักกระเป๋ าให ้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทียวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซือนํ าหนักเพิมกรุณาแจ ้ง
เจ ้าหน ้าที ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด ้านล่าง.. [แก ้ไขราคา 9/05/17]
3. ส่วนลูกค ้าทีจะซืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม ้กอล์ฟ ต ้องซือค่าสัมภาระเป็ นค่าอุปกรณ์กฬ
ี าเพิมเติมแยกจาก
ค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด ้านล่าง
20 KG

25 KG

30 KG

40 KG

อ ัตราของสนามบิน นาริตะ

-

350.-

550.-

1,490.-

อ ัตราของสนามบิน โอซาก้า

-

280.-

450.-

1,300.-

ค่าอุปกรณ์กฬ
ี า

900.-

1,150.-

1,250.-

1,550.-

นําหน ักขาไป /กล ับ ราคา
[จ่ายเพิม] บาท

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับซือนํ าหนักเพิมหลังจากทําการจองแล ้ว ถ ้าลูกค ้ามีนําหนักเกินกําหนดต ้องจ่ายค่าสัมภาระ
เพิมหน ้าเคาน์เตอร์ตามอัตราทีสายการบินกําหนดคือ... ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
-

ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เทียว

-

ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เทียว

เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว
ิ ธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
2. ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯเพือเช็คว่ากรุป
๊ มีการ
ิ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครงั มิฉะนนทางบริ
ั
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าท ัวร์สว่ นทีเหลือ 15-20 ว ันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 -7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.3 ยกเว้นกรุป
๊ ทีออกเดินทางชว
ั จําที
นังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่า
ท ัวร์ทงหมด
ั
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทงกรุ
ั
งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุ

ิ ธิทีจะไม่คน
ิ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าท ัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทงส
ั น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนับสนุนให ้ลูกค ้าเดินทางเข ้าประเทศญีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและ
ในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข ้าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยูก
่ บ
ั การพิจารณาของเจ ้าหน ้าทีเท่านัน ลูกค ้าทุกท่าน
ต ้องผ่านการตรวจคนเข ้าเมืองด ้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให ้ความช่วยเหลือใดๆได ้ทังสิน**
4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต ้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช ้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต ้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน ้า และถ ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต ้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านัน
2. ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

** ในกรณีทท่
ี านจองห้องพ ักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจ ัดหาร
ห้องพ ักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษ ัทอาจมีการจ ัดห้องพ ักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนักสัมภาระรวมในตัวเครืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2
ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
ํ หร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
ื
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอประก
ันการเดินทางสา
เพิมเติมก ับทางบริษ ัทได้ **
-

เบียประก ันเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 ว ัน]

-

เบียประก ันเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 ว ัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
7. ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
่ ให้ก ับคนไทย ผูท
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ(ทางร ัฐบาลญีปุ่นประกาศยกเลิกวีซา
้ ี
ั
่ ผู ้
ประสงค์จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางร ัฐบาลญีปุ่นประกาศให้กล ับมาใชว้ ซ
ี า
้ า่ ยเพิมในการขอวีซา
ี ค่าใชจ
่ ตามทีสถานทูตกําหนด)
เดินทางจะต้องเสย
2. ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

3. ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน
4. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน ้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 4,000 เยน

่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย
รายละเอียดเกียวก ับมาตรการยกเว้นวีซา
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทย ผู ้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด ้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข ้าเมือง
เพือเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข ้า ประเทศญีปุ่ น
**เอกสารทีอาจจะต ้องใช ้ในการพิจารณาการอนุญาตให ้เข ้าประเทศ – ตัวเครืองบินและเอกสารเรืองทีพักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให ้กับลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ขึนอยูก
่ บ
ั การพิจารณาของกองตรวจคนเข ้าเมืองของญีปุ่ น**
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู ้จัก โรงแรม และอืนๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น

่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซา
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทยั
ี งมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตเิ พือการพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น หรือมิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ อาจจะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
ิ ธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิตอ
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน

่ เข้าประเทศญีปุ่นสําหร ับพาสปอร์ตจีนแดง
เอกสารประกอบการยืนวีซา
่ เอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน)
(กรุณาสง
่ เอกสาร บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในกรณีสญ
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง
ู หาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
จะใช ้เวลาดําเนินการในการขอวีซา่ ประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต ้องขอรบกวนให ้ส่งสําเนาหน ้าหนังสือเดินทางมาทาง
บริษัทล่วงหน ้า เพือทีจะส่งไปทีประเทศญีปุ่ นเพือขอเอกสารรับรองจากญีปุ่ น(เอกสารชุดนีทางบริษัทเป็ นผู ้ดําเนินการให ้) ผู ้
เดินทางจะต ้องไปแจ ้งเข ้าออก ทีสํานักงานตรวจคนเข ้าเมืองโดยแจ ้งประเทศและวันเดินทางทีจะไปและกลับเข ้ามา ถ ้าผู ้
เดินทางอายุไม่ถงึ 60 ปี ต ้องมาแสดงตัวทีสถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยืนวีซาเข้า
ประเทศ) ส่วนผู ้ทีทํางาน ต ้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิมเติม

่
เอกสารทีใชใ้ นการขอวีซา
1.1 Passport China
ี าวเท่านน”
1.2 รูปถ่าย 2นิว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พืนหล ังเป็นสข
ั ถ่ายหน ้าตรง ไม่ยม
ิ
เห็นฟั น ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใชร้ ป
ู ปริน หรือ ถ่ายเอง ***
1.3 หนังสือแจ ้งเข ้าออก โดยก่อนเดินทางผู ้เดินทางต ้องไปแจ ้งเข ้า-ออกทีสํานักงานตรวจคนเข ้าเมืองพร ้อมทังถ่าย
สําเนาพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสําคัญถินทีอยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต

1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน ้าชือบริษัททีทํางาน พร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านัน ถ่ายเอกสาร
ตังแต่ หน ้าชือ และ หน ้า 1 ถึงหน ้าทีปรับยอดบัญชีลา่ สุด (ปรับยอด ณ ปั จจุบน
ั ) ในกรณีทเล่
ี มปั จจุบน
ั อายุไม่ถงึ 6 เดือนให ้
ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตังแต่หน ้าแรกถึงหน ้าสุดท ้าย
ี ระแสรายว ัน และบ ัญชเี ดินสะพ ัด ไม่สามารถใชไ้ ด้ก ับสถานกงสุลญีปุ่น ***
*** บ ัญชก
Remark
**ถ ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจจะทําให ้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ทีนี**
**หากยืนเอกสารปลอมหรือให ้ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา่ โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มก
ี ารคืนเอกสารแก่ผู ้ยืนคําร ้องขอวีซา่ **
**ในกรณีทมี
ี การถูกปฎิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิทีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ ้าต ้องการยืนวีซา่ อีกครังจะ
ไม่สามารถยืนได ้ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีถูกปฎิเสธวีซา่ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื ค่าบริการ**
แผนกกงสุล สถานทูตญีปุ่ น สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503

