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OSAKA TOKYO AUTUMN เทีย่ วเต็ม 6 วัน 3 คืน
เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวนั อิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination
อุโมงค์ใบเมเปิ ้ล โมมิจิ ไคโร | ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ | บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ | แช่ออนเซ็น
เริ่มต้นเพียง

29,888.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ ) (XJ612/00.55 – 08.40)
วันที่ 2. โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิ าริ – ร้านจาหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี
Nabana No Sato Winter Illumination
วันที่ 3. วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – อุโมงค์ใบเมเปิ ้ล โมมิจิ ไคโร(ตามสภาพอากาศ) – เมนูขาปูยกั ษ์ –
แช่นา้ แร่ธรรมชาติ
วันที่ 4. ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 (ตามสภาพอากาศ)– บ่อนา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์โอชิโนะฮักไก – กิจกรรมชงชา – โตเกียว – ช้อปปิ ้งชินจูกุ
วันที่ 5. ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ– วัดอาซากุสะ -โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี ้ – อควาซิต–ี ้ อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
วันที่ 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20)
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วันที่ 1
22.00 น.

วันที่ 2

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ ) (XJ612/00.55 –
08.40)
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
[สาคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปนหากฝ่
ุ่
าฝื นมีโทษจับปรับได้]

โอซาก้ า (สนามบิ น คั น ไซ) – เมื อ งเกี ย วโต – ศาลเจ้ า ฟู ชิ มิ อิ น าริ – ร้ า น

จาหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination

00.55 น.
08.40 น.

ออกเดินทางสูป
่ ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋ า
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้ รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตาม
เวลาของญี่ปนุ่ ซึง่ เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา
เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึง่ ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ และยาวนานที่สดุ คือตัง้ แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868
ร่วมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองที่มีสถานที่สาคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปนุ่
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้ จอกขาว ที่สร้างขึน้ ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนขั จิง้ จอกที่เชื่อกันว่าเป็ น
ทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจานวนมากเรียงกันจนกลายเป็ นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดิ น ทางสู่ เมื อ งนาโกย่ า น าท่ า นช้อ ปปิ ้ ง ร้ า นจ าหน่ า ยของฝาก ที่ ร วบรวมสิ น ค้า ชั้น น าไว้ม ากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจาวันของคนญี่ปนรวมถึ
ุ่
งเครือ่ งสาอางต่างๆ
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้ เป็ นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปี จะมีการจัด
แสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สายนา้ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึน้ จากดวงไฟ เป็ น ต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนีถ้ ื อเป็ นหนึ่ง ในงาน
เทศกาลที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 3

อิสระรับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั โรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วัดนิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ทะเลสาบคาวากูจโิ กะ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล
โมมิจิ ไคโร(ตามสภาพอากาศ) เมนูขาปูยกั ษ์ – แช่น้าแร่ธรรมชาติ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
วัดนิ ตไทยจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ ปนุ่ สร้างขึน้ เมื่อปี คศ.1904 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไว้เพื่อ
ประดิษ ฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรู ปที่ได้รบั พระราชทางจากพระมหากษัตริยไ์ ทย ภายในจะมีรูปปั้ นขององค์
รัชกาลที่ 5 อยูใ่ นวัดอีกด้วยและปั จจุบนั มีคนไทยนิยมไปสักการะกันอย่างมากมาย
ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ ที่สดุ ในประเทศญี่ ปนุ่ อิสระให้ท่านได้ชมทิว ทัศน์ของ
ทะเลสาบหรือเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิดและมี สวนซากุระนับร้อยต้น ตัง้ อยู่เ รียงรายริม ทะเลสาบพร้อม
ภัตตาคารหรู และศูนยจ าหน่ า ยสินค้า อาหารพืน้ เมื อง เช่ น พายปลาไหล,ปลาไหลอบซี อิว้ ที่ขึน้ ชื่อเพื่อเป็ นของฝาก และ
สตาร์บคั สุดชิล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็ นหนึง่ ในห้าทะเลสาบล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ ป็ นที่นิยมสาหรับ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็ นคนญี่ ปนหรื
ุ่ อต่างชาติก็ตามมักจะมาหาที่พกั ผ่อนในบริเวณนีม้ ากกว่าทะเลสาบที่เหลืออีกสี่แห่ง
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ดังนัน้ รอบๆ บริเวณนีจ้ ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย
โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล (ขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ) จุดชมใบไม้เปลีย่ นที่สวยงามบริเวณทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเม
เปิ ้ลที่ขึน้ อยู่ทงั้ 2 ฝั่ งของคลองนา้ จะเปลี่ยนสีทงั้ ส้มและแดง ใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่คลองนา้ ทาให้ทงั้ ด้านบนและ
ด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ ้ล จึงดูเหมือนกับเป็ นอุโมงค์ใบเมเปิ ้ล ในตอนกลางคืนจะมีการดับไฟ เปิ ดประดับยาวตามทางเดิน
ไปตลอดแนวอีกด้วย ให้ทา่ นได้เพลิดเพินกับการชมใบไม้เปลีย่ นสี และเก็บภาพความประทับใจ

ค่า
ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

4

้ รสเด็ด**
รับประทานอาหารค่า ณะ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยกั ษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้าจิม
่
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี ัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า
หลังอาหารค่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น

้ 5 (ตามสภาพอากาศ)– บ่อน้าศักดิส์ ิทธิ์โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม
ภูเขาไฟฟูจิ ชัน
ชงชา – โตเกียว – ช้อปปิ้ งชินจูกุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตงั้ ตระหง่านอยูเ่ หนือเกาะญี่ปนด้
ุ่ วยความสูง3,776เมตร จากระดับนา้ ทะเล นาท่านขึน้ ชมความงาม
กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับ
ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สดุ ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท และมีความสูงที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่
้ ได้เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน
ทัวร์เป็ น Fuji Visitor Center ซึง่ ท่านสามารถศึกษาความเป็ นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ ของที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได้
และยังเป็ นจุดถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามในช่วงฤดูหนาว
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กลางวัน

5

ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้ งจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีหอ้ งจัด
ฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว จากนัน้ จะปิ ดท้ายด้วยโซนช้อปปิ ้งสินค้าต่างๆมากมายที่เป็ นโปรดักส์
ของญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
สัมผัสวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาวญี่ปนุ่ นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปนนั
ุ่ น้ มีขนั้ ตอน
มากมาย เริม่ ตัง้ แต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกขัน้ ตอนนัน้ ล้วนมีขนั้ ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็ นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซึง่ ก่อนกลับให้ทา่ นอิสระเลือกซือ้ ของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย
เมืองโตเกียว (Tokyo) นาท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็ นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่หๆ์ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็ นเหมือนศูนย์กลางของของ
ย่านนี ้ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในสถานีที่คกึ คักที่สดุ ในญี่ปนุ่ ในแต่ละวันมีผคู้ นจานวนมากถึง 2.5 ล้านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ ทางด้าน
ตะวันตกย่านนีท้ ี่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทงั้ โรงแรมชัน้ นา และในส่วนทางด้านตะวันออกนัน้ คือ คาบูกิโจ (Kabukijo) เป็ นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเครือ่ งใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera
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ค่า
ที่พกั

วันที่ 5
เช้า

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ ง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ– วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ –
อควาซิตี้ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ถนนอิ โชนามิกิ ซึ่ง เป็ นถนนอีกสายหนึ่ง ที่คนญี่ ปนให้
ุ่ คนนิยมมาชมใบไม้เ ปลี่ยนสีเ ป็ นจ านวนมาก โดยปกติตงั้ แต่เดือน
พฤศจิกายน-ต้นเดือนธันวาคมของทุกปี จะตรงกับฤดูใบไม้เปลีย่ นสี [ขึน้ กับสถานที่ในแต่ละภูมิภาคของญี่ปน]
ุ่ ถนนแห่งนีป้ ลูก
ต้นแป๊ ะก๊วยไว้ตลอด 2 ข้างทางในช่วงฤดูใบไม้เปลีย่ นสีใบของต้นแปะก๊วยจะเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม อิสระท่าน
จะได้ถ่ายรูปและชมความงามของใบไม้ที่เปลีย่ นสีพร้อมกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติกท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็ นวัดที่เก่าแก่และได้รบั ความเคารพจากชาวกรุ งโตเกียว
อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ์
4.5 เมตร ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ดา้ นหน้าสุดของวัด ในนามประตูฟ้าคารณและท่านจะได้สนุกกับการเดินเลื อกดูสินค้าต่างๆ
สองข้างทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่ มีรา้ นค้าขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจ
ที่ระลึก
โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้ มาเป็ นเกาะ ให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่
ห้างไดเวอร์ซิ ตี้ ซึ่ง ภายในมี รา้ นค้า ร้า นอาหาร และแหล่ง บันเทิ ง มากมาย และให้ท่า นถ่ า ยรู ปกับ กันดัม้ ตัว ใหม่ RX-0
Unicorn รวมถึงห้างสรรพสิน ค้าอควาซิตี้ ห้า งดัง ของย่านนีท้ ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ ร้านค้าไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า ต่างๆ
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์ที่มีถึง 13 โรงด้วยกัน จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชนั้ 5 เป็ น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมรา
เม็ง ชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญี่ ปนมาไว้
ุ่
ที่นี่ สาคัญด้านหน้า ของห้างสรรพสินค้า สามารถมองเห็นสะพานสายรุ ง้ ได้อย่า ง
ชัดเจน
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กลางวัน

ค่า
20.40 น

วันที่ 6
01.20 น.

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
ช้อปปิ ้งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ท่ วั ประเทศญี่ปนุ่ มีรา้ นค้ าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์
มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ทา่ นได้เก็บจัดการลิสต์ของฝากมาจากคนที่บา้ นได้อย่างครบครันเต็มที่
อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
นาท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 607
บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่อง

กรุ งเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20)

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

่ ุกครั้งก่อนทาการ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั๋วภายใน (เครือ่ งบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีท
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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อัตราค่าบริการ : OSAKA TOKYO AUTUMN เทีย่ วเต็ม 6 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

30 ต.ค – 04 พ.ย.62

29,888

29,888

28,888

7,900.-

23,888

06-11 พฤศจิกายน 62

31,888

31,888

30,888

7,900.-

25,888

16-21 พฤศจิกายน 62

31,888

31,888

30,888

7,900.-

25,888

20-25 พฤศจิกายน 62

31,888

31,888

30,888

7,900.-

25,888

29 พ.ย.-04 ธ.ค.62

32,888

32,888

31,888

7,900.-

26,888

04-09 ธันวาคม 62

40,888

40,888

39,888

7,900.-

34,888

33,888
33,888
32,888
27,888
07-12 ธันวาคม 62
7,900.ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ
่ และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ทอ้ งถิน
่
หัวหน้าทัวร์ทด
ี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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่ นไขการให้บริการ
เงือ
1.
2.
3.

4.

การเดิ น ทางในแต่ล ะครัง้ จะต้อ งมี ผู้โ ดยสารจ านวน 10 ท่ า นขึ น้ ไป ถ้า ผู้โ ดยสารไม่ ครบจ านวน
ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิ ร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิการเดินทาง
4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดั จาที่น่ งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 กรณี ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ ปนุ่
โดยผิ ดกฎหมายและในขั้น ตอนการผ่า นการตรวจคนเข้า เมื อ ง ทั้ง ไทยและญี่ ปุ่ น ขึน้ อยู่กับ การ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.6 เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

2.

3.
9

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดพร้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่ งั จากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณี ที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
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4.
5.
6.

7.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่านา้ หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ
คนไทย ผู้ ที่ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญี่ปุ่ นประกาศให้ก ลั บ มาใช้ วีซ่ า ผู้ เ ดิน ทางจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายเพิ่มในการขอวีซ่ าตามที่
สถานทูตกาหนด)
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์
ค่าภาษี นา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน

หมายเหตุ
1.
2.
3.
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวัน
เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ ยนเที่ ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ท ราบล่วงหน้าอันเนื่ องจากสาเหตุ
ต่างๆ
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4.

5.
6.

บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ, การน าสิ่ ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่ง อยู่น อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการโดยมิ ตอ้ งแจ้งล่ว งหน้า ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผูท้ ่ีประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศญี่ ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กบั ลูกทัวร์ แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีตดิ ต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คน รู จ้ กั โรงแรม
และอื่นๆ)
่ านักในประเทศญี่ปุ่น
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
เพื่อการพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ่ีไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ หรือมิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

www.mushroomtravel.com

* รวมภาษีในโปรแกรมทัวร์ เฉพาะส่วนค่าบริการการจองเท่านั้น

