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บินกับ Scoot ด้วยเครืองใหม่ป้ายแดง Boeing 787 Dreamliner
ช้อปปิ ง ถนนชินไชบาชิ เป็ นย่านช้อปปิ งชือดังของนครโอซาก้า
วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนําใส มีอายุเก่าแก่ยิงกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ทีสถิตของพระแม่โพสภ
ปราสาทโอซาก้า เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า
Gotemba Premium Outlet ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานทีศักดิสิทธิและแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ
วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว
Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว
EARTH QUAKE MUSEUM ด้านในจําลองสถานการณ์เกียวกับแผ่นดินไหว
ให้ชอ้ ปปิ งจุใจ ย่านชินจุกุ แหล่งช้อปปิ งชันนําของญีปุ่ น
สัมผัสประสบการณ์ อาบนําแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือยล้า
พิเศษ!!! ขาปู ยกั ษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
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กําหนดวันเดินทาง

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
::ราคาโปรโมชัน!!!ไม่มีราคาเด็ก::
29,900.32,900.34,900.37,900.-

08 – 12 ก.ย. 60
22 – 26 ก.ย. 60
06 – 10 ต.ค. 60
20 – 24 ต.ค. 60 (วันปิ ยมหาราช)
ราคาอืนๆ
1. เด็กทารก INFANT (อายุตากว่
ํ า 2 ปี ) ราคา 6,900 บาท
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตวเครื
ั องบิน ราคา 27,900 บาท

พักเดียว

8,900.8,900.8,900.8,900.-

วันที 1 กรุงเทพฯ – โอซาก้า – ช็อปปิ งชินไซบาชิ
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง ประตู 7 เคาน์เตอร์ 6-7
ของสายการบิน Scoot (TR) พบเจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตร
ขึนเครือง
09.25 น.
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า โดยเทียวบินที TR298 เดินทางด้วยเครืองบินลําใหม่
แบบ Boeing 787 Dreamliner ***ไม่มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองทังไปและกลับ***สายการ
บินสกูต๊ ไม่อนุญาตให้เลือกทีนังจะเป็ นระบบสุม่ ทีนัง ไม่สามารถรีเควสทีนังก่อนได้

16.55 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ เมื องโอซาก้า ประเทศญีปุ่ น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ใจกลาง เมืองโอซาก้า ตังอยูบ่ นเกาะฮอนชู ซึงเป็ นเกาะทีใหญ่และ
อยู่ตรงกลางสุ ดของประเทศญี ปุ่ น ถื อเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี ปุ่ นมาตังแต่ โบราณ
กาล นําท่านเดินทางสู่ ถนนชินไชบาชิ เป็ นย่านช้อปปิ งชือดังของนครโอซาก้า เป็ นแหล่งช็อปปิ งชันนําของ
โอซาก้าทอดยาวลงมาถึงสถานี นัมบะภายในมีรา้ นเก่าแก่ขนาดเล็กตังปะปนอยู่กบั ห้างใหญ่ๆ อย่างไม่เกรง
กลัว มีสินค้าหลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้ หญ่ ซึงย่านนี ถือว่าเป็ นย่านแสงสี และบันเทิงชันนํ า
แห่งหนึ งของนครโอซาก้า อี กทังยังมีร า้ นอาหารทะเลขึนชือมากมาย ซึ งเสน่ ห์อย่า งหนึ งคือ ทุ ก ร้า นจะ
ประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนี ออนซึงดัดทําให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึงนักท่องเทียวให้ความ
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็ นทีระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตน
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ให้ได้มากทีสุด เพือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี คือตึกรูปเครืองหมายการค้าของ
กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชือดังจากญีปุ่ นนันเอง
อิสระอาหารเย็นเพือให้ทา่ นสะดวกในการช้อปปิ งได้อย่างเต็มที
คํา
พักที Ibis Style Osaka Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองโอซาก้า
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนั ด หมายการเดิ น ทางอี กครัง โดยทางบริ ษั ทจะส่ ง ให้ก่อน 5-7 วัน ก่อน
เดินทาง
วันที 2 ปราสาทโอซาก้า - เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ (วัดนําใส) – ช้อปปิ งย่านซาคาเอะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (1)
นํ าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึนเป็ นครังแรกบน
บริเวณทีเคยเป็ นวัด Osaka Hongan-jiเมือปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598)
นักรบระดับไดเมียวผูพ้ ยายามรวบรวมประเทศเป็ นครังแรกหอคอยประสาทหรือส่วนทีเรียกว่าTenshukaku
แล้วเสร็จลงสองปี ต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปี ค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่า
ล้างโคตร Tenshukak ก็ถกู ทําลายลงย่อยยับ ต่อมาได้รบั การบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที
ในปี ค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้ าฝ่ าเสียหายทังหมด ก่อนจะทําการบูรณะขึนมาใหม่อีกครังและถูกประกาศให้เป็ น
สมบัติของชาติอีกด้วย ปราสาทโอซาก้าปั จจุบนั สูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชันเครืองประดับหลังคาและภาพ
เสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงามบนของTenshukakuท่านสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจนในแต่ละปี จะมีนักท่องเทียวจากทังในและนอกประเทศมา
เยือนปี ละราว 1-3 ล้านคน (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญีปุ่ นนานนับพันปี จากนันจากนันนําท่านชม ศาลเจ้า
ฟูชิมิอินาริ ทีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าทีเป็ นทีนั บถือยิงของประชาชนทีมาสักการะขอพร ให้มีความ
เป็ นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรืองพืชพรรณธัญญาหาร นํ าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิงจอกทีชาวญีปุ่ น
ชือว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผูค้ อยนํ าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุ ษย์ ท่านจะได้ตืนตากับรูปปั นของเทพ
จิงจอกทีมีจาํ นวนมากมาย
แล้วนํ าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ ประตูสีแดงทีเป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าทีมีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตาม
เส้นทางของไหล่เขาลดหลันกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์เรือง MEMORIES
OF GEISHA ที ซายูริ นางเอกของเรืองวิงลอดซุม้ ประตูเพือไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา นํา
ท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิ สึ หรือ วัดนําใส มีอายุเก่าแก่ยิงกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี
จุดเด่นอันเป็ นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยืนออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น คํา
ยัน และสิงทีน่ าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั นองค์การยูเนสโกได้ขึนทะเบียนให้เป็ นมรดก
โลก และเชิญทุกท่ านได้ดืมนํ าศักดิ สิ ทธิ สามสายอันเกิดขึนจากธรรมชาติ ทีไหลมาจากเทื อกเขาอีกด้วย
จากนันให้ท่าน อิสระช้อปปิ ง ณ ถนนกานําชา ซึงตังอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่ง
เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึงมีสินค้าพืนเมืองนานาชนิ ด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกียะแบบญีปุ่ น), ชุดยูกะตะ,
ตุ๊กตานางระบําญีปุ่ น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิ ด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ทีขึนชืออีกแห่งหนึ ง
ของญีปุ่ น, ของทีระลึกแบบญีปุ่ นดังเดิม เป็ นต้น
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
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นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องนาโกย่า จากนั นให้ท่าน อิ สระช้อปปิ งย่านซาคาเอะ
เป็ นย่านการค้าทีมี
ความสํา คัญ ที สุ ด ของเมื อ งนาโงย่ า ทังยัง เป็ นที ตังของหอคอยส่ ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ แ ห่ ง เมื อ งนาโงย่ า
นอกจากนันยังเป็ นทีตังของห้างสรรพสินค้าชือดังทีมีชือเสียงเรียงรายเต็มสองฟากฝังถนน รวมทังร้านค้าแบ
รนด์เนมต่างๆ อีกมากมาย โดยทีแต่ละอาคารก็มีรูปทรงสวยงามแตกต่างกันไป ทังนี ย่านซากาเอะยังเป็ น
ทีตังของโรงแรมชือดังมากมาย จึงทําให้บริเวณนี ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งการค้าทีสําคัญของเมืองเท่านัน แต่ยงั
เป็ นศูนย์รวมการคมนาคมเชือมต่อไปยังจุดต่าง ๆ ทัวทังภูมิภาคนี อีกด้วย
อิสระอาหารเย็นเพือให้ทา่ นสะดวกในการช้อปปิ งได้อย่างเต็มที
คํา
พักที Castle Plaza Nagoya ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาโกย่า
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนั ด หมายการเดิ น ทางอี กครัง โดยทางบริ ษั ทจะส่ ง ให้ก่อน 5-7 วัน ก่อน
เดินทาง
วันที 3 ทะเลสาบฮามานะ – โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท – ฟูจิ – แช่นาแร่
ํ ออนเซ็น – เมนูขาปูยกั ษ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล เป็ นทะเลสาบนําจืดทีใหญ่ทีสุดในภาคกลาง
ของญีปุ่ น ตังอยู่ในเมืองฮามามัทสึ ซึงอยู่ระหว่างโตเกียวและนาโงย่า จังหวัดชิซุโอกะ ซึงชือทีคนทัวไปนิ ยม
เรียกว่าทะเลสาบปลาไหลนันก็เพราะว่าทีนี เป็ นแหล่งเพาะพันธุป์ ลาไหลนันเอง เนื องจากในทะเลสาบแห่งนี
มีแร่ธาตุทีเหมาะสําหรับการเลียงปลาปลาไหล จึงทําให้ของฝากของทีนี เป็ นผลิตภัณฑ์อนั เกิดจากผลิตผล
ของปลาไหล นอกจากนี รอบๆ บริเวณทะเลสาบยังมีจุดชมวิวทีเต็มไปด้วยต้นซากุระอยูม่ ากมาย รวมทังยังมี
ทีพักรถและร้านขายของทีระลึกด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ Gotemba Premium Outlet ซึงเป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและ
แบรนด์เนมดังของญีปุ่ นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซือเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ เสือผ้า
ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์
หรูหรา อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครืองประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag
Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชันต่างๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch
Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าสําหรับคุ ณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki
House และสินค้าอืนๆ อีกมากมาย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยกั ษ์
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่นาแร่
ํ รอ้ นธรรมชาติ (Onsen) เพือผ่อนคลายความเมือยล้า การแช่นําแร่รอ้ นช่วย
ทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย (ควรแช่ครังละ 20 นาที แต่ไม่ควรแช่เกิน 1
ชัวโมง)
พักที Fujino Boukaen Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองยามานาชิ
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนัดหมายการเดินทางอีกครัง โดยทางบริษัทจะส่งให้กอ่ น 5-7 วันก่อนเดินทาง
ภูเขาไฟฟูจิ ชัน 5 (ขึนอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
วันที 4
จุดชมวิว Tokyo Sky Tree – ช้อปปิ งชินจุกุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
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กลางวัน

คํา

วันที 5
เช้า

จากนันนํ าท่านสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชัน 5 (ขึนอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั และยัง
ถือได้วา่ เป็ นภูเขาไฟทีงดงามทีสุดแห่งหนึ งของโลก ภูเขาไฟฟูจิอยูส่ งู กว่าระดับนําทะเลถึง 3,776 เมตร ซึงมี
หิมะปกคลุมบนยอดเขาเกือบตลอดทังปี และเป็ นสถานทีศักดิสิทธิของชาวญีปุ่ น ทีเชือกันว่าเป็ นทีสิงสถิตของ
เทพเจ้า ดังนั นในสมัยก่อนจึงเป็ นสถานทีต้องห้ามสําหรับสตรีมานั บร้อยๆ ปี (การเดินทางขึนภูเขาไฟฟูจิ
ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันทีเดินทาง) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ อันงดงาม และเลือกซือเลือกชม
สิ น ค้า พื น เมื อ ง ขนมญี ปุ่ น หรื อ ของที ระลึ กต่ า งๆ ตามอัธ ยาศัย จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณฑ์
แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ด้านในจําลองสถานการณ์เกียวกับแผ่นดินไหว ให้ท่านได้สมั ผัสถึง
แรงสันสะเทือนของแผ่นดินไหว และให้ท่านเลือกซือของฝากได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นํ าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่ น ทีคลาคลําไปด้วยผูค้ นจากทัวทุกมุมโลก
ท่านจะได้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวญีปุ่ นทีผสมผสานเข้ากันกับเทคโนโลยีอนั ทันสมัยได้อย่างกลมกลืน
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่ทีสุดในกรุงโตเกียว ก่อตังเมือปี 628 ซึงตาม
ประวัติความเป็ นมา วัดนี เกิดขึนโดยชาวประมงทีออกไปหาปลา แต่กลับทอดแหได้พระโพธิสตั ว์กวนอิมทอง
คํา ความสูง 5.5 เซนติ เมตร หลังจากนั นคนในหม่บา้ นก็ได้สร้างวัดนี ขึนเพือเป็ นสถานทีประดิษฐานพระ
โพธิสตั ว์กวนอิมให้ผคู้ นได้กราบไหว้บชู า นอกจากนี ลกั ษณะโดดเด่นของวัดคือ ประตูทางเข้าวัดทีประดับด้วย
โคมสีแดงขนาดใหญ่ทีมีความสูงถึง 4.5 เมตร แขวนอยูช่ ือว่า ประตูฟ้าคํารณ หรือ Kaminari Mon ภายในวัด
ท่านสามารถเลือกซือเครืองรางของขลัง หรือเลือกซือสินค้าของทีระลึกต่างๆ มากมายที ถนนนาคามิเสะ
อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจําชาติญีปนุ่ และพลาดไม่ได้กบั ขนมอาเกะมันจู
ขนมซาลาเปาทอดสูตรเฉพาะของวัด และเป็ นขนมขึนชือของวัดอาซากุ สะ จากนั นนํ าท่านสู่จุดชมวิวเพือ
ถ่ายรูปคูก่ บั Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว เปิ ดให้บริการอย่างเป็ นทางการเมือ
วันที 22 พฤษภาคม 2555 เป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุระบบดิจิตอลแห่งใหม่ ซึงแต่เดิมใช้หอคอย
โตเกียวทาวเวอร์ทีมีความสูง 333 เมตร แต่ในปั จจุบนั ความสูงไม่เพียงพอในการส่งสัญญาณ เนื องจากใน
มหานครโตเกียวมีตึกสูงเป็ นจํานวนมาก ทําให้ส่งสัญญาณไม่สะดวก จึงได้สร้างหอคอยแห่งนี มารองรับแทน
ด้วยมีความสูงถึง 634 เมตร สามารถส่งสัญญาณได้ทวทั
ั งภูมภิ าค สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่จงั หวัดยา
มานาชิ เพือเข้าโรงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ งของมหานครโตเกียว ย่านช้อปปิ งชันนําที
ถือว่าเป็ นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญีปุ่ น ย่านความเจริญอันดับหนึ งของมหานครโตเกียวในปั จจุบนั ให้
ท่านอิสระเลือกชมสินค้ามากมาย ทังเสือผ้าแบรนด์เนม เครืองสําอางค์ รวมไปถึงเครืองใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น และ
ทีขาดไม่ได้เลยทีจะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยน
เท่านัน ซึงท่านสามารถหาซือของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระอาหารเย็นเพือสะดวกในการช้อปปิ ง
พักที Narita View Hotel / Narita Tobu Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ
โรงแรมคอนเฟิ ร์มจะแจ้งในใบนั ด หมายการเดิ น ทางอี กครัง โดยทางบริ ษั ทจะส่ ง ให้ก่อน 5-7 วัน ก่อน
เดินทาง
สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
สมควรแก่เวลานําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพือเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
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10.00 น.

13.50 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทียวบินที TR291 ***ไม่มีบริการอาหารและเครืองดืมบน
เครืองทังไปและกลับ และสายการบินสกูต๊ ไม่อนุญาตให้เลือกทีนังจะเป็ นระบบสุ่มทีนัง ไม่สามารถรี
เควสทีนังก่อนได้***
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ
***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจํา
เพือประโยชน์ของท่านเอง***

หมายเหตุ :
1. โรงแรมทีญีปุ่ นห้องค่อนข้างเล็ก และบางโรงแรมไม่มีหอ้ งสําหรับนอน 3 ท่าน ท่านอาจจะต้องพักเป็ นห้องที
นอน 2 ท่าน และห้องทีนอน 1 ท่าน (แยกเป็ น 2 ห้อง) และในกรณีทีพัก 2 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มี
เตียงทวิน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักเป็ นเตียงดับเบิลสําหรับนอน 2 ท่าน
2. รายการท่องเทียวอาจมีการสลับหรือเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที
มี เหตุการณ์สุดวิ สยั หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ทีไม่ ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ เนื องจาก
บริษทั รถทัวร์ของญีปุ่ นสามารถใช้รถได้ 12 ชัวโมง / วัน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั ทางบริษัทของสงวนสิทธิ
ในการสลับ หรื อ เปลี ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทังนี บริ ษั ท ฯ จะคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย
ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็ นสําคัญ
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 30 ท่านขึนไป
ถ้าผูเ้ ดินทางไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เลือนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคา
ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 3,500 เยน ตลอดทริป
กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทีทําการจอง
หากไม่ชาํ ระภายในวันทีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดทีนังตามเงือนไข
อัตราค่าบริการนีรวม
• ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ตามเทียวบินทีระบุในรายการท่องเทียว
• ค่าภาษี สนามบิน ภาษีนํามัน
• ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามทีระบุในรายการท่องเทียวหรือระดับเดียวกัน
• ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามทีระบุในรายการท่องเทียว
• ค่าใช้จา่ ยมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ทีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
• ค่าธรรมเนี ยม Wheelchair ของสายการบินสกูต๊ เทียวละ 3,200 บาท / เทียวบิน (6,400 บาท ไป-กลับ)
*ราคาอาจมีการเปลียนแปลง ทังนี ขึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
• ค่าธรรมเนี ยมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าระวางกระเป๋านําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
• ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
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• ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร-เครืองดืม นอกเหนื อจากรายการท่องเทียว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษของโรงแรม เป็ นต้น
• ค่าภาษี มลู ค่าเพิมและภาษีหกั ณ ทีจ่ายของแต่ละประเทศ
• ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยน / ท่าน / ทริป (สําหรับกรุป๊ ทีมีหวั หน้าทัวร์และแต่จะพอใจใน
การบริการ)
เงือนไขการชําระเงิน
โอนเงินมัดจําจํานวน 5,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขทีบัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญชี 221-2-20230-1
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา ถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์
เลขทีบัญชี 226-1-24699-7
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโคสท์ บางนา
เลขทีบัญชี 983-7-30977-6
- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
เงือนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ทงหมด
ั
• กรณีกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ เป็ นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมดั
จําทีนั งกับทางสายการบิน รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิไม่คืนค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่วา่ ยกเลิกกรณีใดก็ตาม
• เมือออกตัวแล้ว หากท่านมี เหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัวได้ เนื องจากเป็ น
นโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทาง หรือ เปลียนแปลงราคา ในกรณีทีผูเ้ ดินทางไม่ถึง 30 คนขึนไป
• ในกรณีทีสายการบินประการปรับขึนภาษี นํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าภาษี นํามันเพิม
ตามความเป็ นจริง
• ตัวเครืองบินทีออกเป็ นกรุ๊ปไม่สามารถเลือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลง หรือสลับรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสยั
หรือเหตุการณ์ทีอยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ ของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
• บริษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก
เทียวบิน การเมือง การประท้วง การนั ดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบตั ิ เหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
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•
•
•

•
•

ทรัพย์สินสูญหายอันเนื องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบตั ิเหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง
กรณีทีสถานทีท่องเทียวใดๆ ทีไม่สามารถเข้าชมได้เนื องจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอยูเ่ หนื อการ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็ นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน
กรณี ทีท่านสละสิทธิในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานทีใดๆ ก็ตามทีระบุในรายการท่องเทียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใช้จา่ ยไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที
ระบุไว้ เนื องจากการครอครองสิงผิดกฎหมาย สิงของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม
กรณีทีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทังสิน
เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดแล้
ั
ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงต่างๆ
ทังหมด

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย
(เอกสารทีจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุ ญาตเข้าประเทศญีปุ่ น)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะอยูด่ ว้ ยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขึนตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพือ
ยืนยันการมีคุณสมบัตรการเข้าประเทศญีปุ่ นดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ในระหว่างพํานักอยูใ่ นประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม เป็ นต้น)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น
เอกสารทีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญีปุ่ น ทางบริษทั ฯ ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้แล้ว
ทังนีขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองทีประเทศญีปุ่ นด้วย

1.
2.
3.
4.

คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น
(กรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูไ่ ม่ตาว่
ํ า 6 เดือน
กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ น จะต้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุ ณสมบัติเพือการ
พํานักระยะสันเท่านัน
ในขันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาในการพํานักไม่เกิน 15 วัน
ต้องเป็ นผูท้ ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติทีอาจจะถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศ

JPN43782 – ทัวร์ญีปุ่ น EASY SAY LOVE TOKYO OSAKA (5วัน3คืน) เอิรธ์ แทรเวล 02 361 2955 www.earththaitravel.com 8 | P a g e

เอิร์รธ์ แทรเวลล แอนด์ ออร์แกนไนซซ์เซอร์ (ใบบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเทียวเลขที11/006694)
7933 ถนนลาซาาล แขวงบางงนา เขตบางงนา กรุงเทพพฯ 10260
โทร. 02 361 2955
2
แฟกซ์ 02 7448 7330 Hotline: 0086 344 4221
4
/ 081 407 73887 เล็ก
Emaail: info@
@earththaittravel.com Website: www.earthhthaitravel.ccom

แผนนทีบ้านเอิร์รธ ท่านสสามารถโหลลดแผนทีจาาก www.earrththaitraveel.com
ติดตามข่าวสาาร เอิรธ์ แททรเวล ทางงเฟสบุคแบบบง่ายๆ
1.พิพิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรือเข้าที WW
WW.FACEBBOOK.COM
M/EARTHTRRAVEL793
2.ร่วมกด ทีหน้าแฟนนเพจ
ว องเทียว แพคเกจทัวร์ต่างประเททศ ตัวเครือองบินราคาพิพิเศษ
3.รับั ข้อมูลข่าวท่
************************************************
ติดตามข่าวสาาร เอิรธ์ แททรเวล ทางงไลน์แบบงง่ายๆ
า
Linee ID: @eartthtravel (มีมี @ข้างหน้า)
หรือ สแกน QRR Code (htttp://goo.ggl/Eqi9vh)
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