เที่ยวญี่ปุ่นในแบบที่คุณเป็น
あなただけの日本へ

Luxury Osaka
Gourmet Trip 2017

15-18 พ.ย. 2560
4 วัน 3 คืน

บินตรงโดยสายการบินการบินไทย (TG)
JGB Tour (Operated by SP THA Co.,Ltd) TAT License 11/08306

วันที่ 1
20:00 น.

23:05 น.

วันที่ 2
06:25 น.
07:30 น.

17:00 น.
18:00 น.
ค่ำ

วันที่ 3
07:30 น.
09:00 น.

เที่ยง
บาย
17:00 น.
18:00 น.
20:30 น.
ค่ำ

JGB TOUR

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณ แถว D ประตู 3 ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออก เจาหนาที่บริษัท
SP THA และ JGB Tour คอยตอนรับและอำนวยความสะดวกแกทาน ในการเช็คอิน ณ เคานเตอร สายการบินไทย
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวพรอมกัน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบิน
**เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 60 นาที**
**ผูโดยสารจำเปนตองพรอม ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องกอนเวลาอยางนอย 45 นาที**
นำทานเหินฟาสูสนามบินนานาชาติคันไซ ดวยเที่ยวบินที่ TG 622
วันพฤหัสที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ถึงสนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นำทานเดินทางสู Universal Studio Japan โดยรถโคชปรับอากาศ ดินแดนแหงสวนสนุกที่คุณจะไดสัมผัส
กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด อาทิเชน Jaws, Jurassic Park สนุกกับเครื่องเลนและโชวตาง ๆ มากมายเต็ม
อิ่มตลอดทั้งวัน ( เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาแหงความสนุกของคุณ เราจึงไมมีอาหารกลางวันคอยบริการ )
สมควรแกเวลา นำเทานเดินทางไปยังโรงแรมทีพัก เพื่อเขาเช็คอิน ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Osaka
( ระดับ 4 ดาว ) หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ำ ณ ราน Kitahama Yakitori เสริฟทานดวยยากิโทริเนื้อไกยามาโตะ ของดีเมืองนาระ
หรือเทียบเทา
เดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก เพื่อพักผอนอิสระตามอัธยาศํยย
วันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
พรอมแลวนำทานเดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทโอซากา จุดทองเที่ยวอันสำคัญ และเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวที่จะมา
ชื่นชมกับความงามของตัวปราสาท และถายรูปเปนที่ระลึก จากนั้นนำทานไปเยี่ยมชมตึกที่ไดชื่อวาสูง สวยและทันสมัย
ในโอซากา ตึกอุเมดะ ( Umeda Sky Building ) ขึ้นไปชมทัศนียภาพวิวเมืองโอซากาจากมุมสูง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราน Tempura Shintaro ( เทมปุระ ) การันตีความอรอยโดย Michelin Star เทมปุระ
กุงลายเสือสไตลคันไซ รังสรรคโดยเชฟเฉพาะทางเทมปุระเทานั้น
เพื่อความจุใจแกการชมวิวจากมุมสูง เรานำพาทานไปสัมผัสกับประสบการณืนั่งชิงชาสวรรค Tempozan ( Tempozan
Giant Ferris Wheel ) ซึงชิงชาสวรรคแหงนี้เคยขึ้นชื่อวาใหญที่สุดในโลกเมือป 1997
อิสระชอปปงตามอัธยาศัยในแหลงชอปปงชื่อดังของโอซากา ชินไซบาชิ
จากนั้นพาทานไปลิ้มชิมรสโทโกะยากิเจาดังในแหงยานโดทงโบริ Dotonbori Kanamon Museum
นำทานเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผอน
รับประทานอาหารค่ำ ณ ราน Shun Uosai Yoshida ( อิซากายะ ) หรือเทียบเทา เปนอิซากายะที่เมนูเปลี่ยนเมนูทุกวัน
ไมอาจจะคาดเดาได คัดสรรปลาและวัตถุดิบประจำฤดูกาล เก็บรักษารสชาติอุมามิ เพื่อเสริฟจานที่ดีที่สุดในทุกทาน
อิ่มหนำสำราญแลว นำทานเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Courtyard by Marriot Osaka เพื่อพักผอน

Facebook : JGB TOUR

Line : @jgbtour

Tel : 02-665-2533, 081 – 614 6446
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วันที่ 4
07:30 น.
11:30 น.
เที่ยง
14:00 น.
17:25 น.

วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระใหทานเลือกพักผอนตามอัธยาศัย
เช็คเอาทออกจากโรงแรม อิสระ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง จุใจกับการซื้อของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราน Kanibugyo ( บุฟเฟตปู ) หรือเทียบเทา บุฟเฟตขาปูชูไว คานินาเบะ เทมปุระทอดสด
และซูชิ หลากหลายอาหารใหทานเลือกรับประทานตามใจชอบ
นำทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติคันไซ เพื่อเช็คอินและผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
แลวพบกัน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบินไทย
นำทานเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG 673 สายการบินไทย ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ณ เวลา 22:00 น. ตามเวลาทองถิ่น โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

*รายการนำเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม หัวหนาทัวรจะพิจารณาไปตามสถานการณ ทั้งนี้จะอิงประโยชนสูงสุดและความปลอดภัย
ของลูกคาทั้งคณะเปนหลัก *

ไฮไลท

ของกรุป Luxury Osaka Gourmet Trip 2017

สะดวกสบาย บินไป-กลับ โดยสายการบินไทย ( TG ) สะสมไมลได 50%
ใหคุณไดพักผอนในโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง
เต็มอิ่ม 1 วันเต็ม ๆ กับ Universal Studio Japan ใหคุณเปลี่ยนบรรยกาศ เหมือนหลุดเขาไปอีกโลกของภาพยนตรฮอลลีวูด สนุกสนาน
เปดประสบการณใหมกับการแสดงและเครื่องเลนตาง ๆ
รวม 4 รานเด็ดในโอซากา ที่เราคัดสรรเพื่อชวงเวลาแหงการพักผอนที่ดีของคุณ ไมวาจะเปน เทมปุระ ที่การันตีโดยมิชลินสตาร
บุฟเฟตปูรานดังในโอซากา กินดื่มในรานอิซากายะระดับไฮคลาส และสุดยอดยากิโทริ
และขาดไมไดเมื่อไปเยือนโอซากาทั้งทีกับทาโกะยากิเจาดัง
มีวันอิสระใหคุณไดชอปปง พักผอนตามอัธยาศัย
เดินทางเปนกรุปเล็ก 15 ทาน เพื่อมอบการบริการที่มีคุณภาพและอบอุนใหกับลูกคาทุกทาน
อัตราคาบริการ

กำหนดการเดินทาง
พุธที่ 15 - เสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560

15 ทาน ขึ้นไป ( พักหองละ 2 ทาน )
เพียงทานละ 85,900 บาท

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา และกำหนดการเดินทางหากมีผูรวมเดินทางไมถึง 15 ทาน
(ในกรณีที่มีเด็กรวมเดินทางไปดวยหรือในกรณีที่ตองการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดตอสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม)

JGB TOUR

Facebook : JGB TOUR

Line : @jgbtour

Tel : 02-665-2533, 081 – 614 6446
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อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักหองละ 2 ทาน)
3. คาพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ
5. มัคคุเทศกไทย ดูแลทานตลอดการเดินทาง
6. คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
7. คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามระบุในรายการ
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุมครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
9. น้ำดื่มที่ญี่ปุนบริการทานละ 1 ขวด/วัน (ทั้งหมด 4 วัน )

อัตรานี้ไมรวม
1. คาทำหนังสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ อาทิ คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ คาซักรีด ฯลฯ
3. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบกำกับภาษี
4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ทาน
5. คาน้ำหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด
6. คาทำวีซาสำหรับพาสปอรตตางดาว

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง
1. รับสำรองที่นั่งลวงหนาอยางนอย 45 วัน พรอมสงสำเนาหนาพาสปอรต และเงินมัดจำทานละ 20,000 บาท
สวนที่เหลือกรุณาชำระใหเต็มจำนวนกอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทำการ (ไมรวมวันหยุดราชการ)
กรณีที่ไมชำระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก 20%
ของคาทัวร โดยหักจากเงินมัดจำ
2. การจองจะมีผลสมบูรณเมื่อไดสงแฟกซหรืออีเมลใบจองทัวรมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email :
tour@jgbthai.com พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระ
คาบริการทัวร และไดรับการยืนยันกลับแลวเทานั้น

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดแฟกซหรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ
Email : tour@jgbthai.com และไดรับการยืนยันกลับแลวเทานั้น
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 – 15 วันทำการ จะทำการเก็บคาใชจาย 20% ของคาบริการทัวร
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 – 3 วันทำการ จะทำการเก็บคาใชจาย 30% ของคาบริการทัวร
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 2 – 1 วันทำการ จะทำการเก็บคาใชจาย 50% ของคาบริการทัวร
- ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแลว จะทำการเก็บคาใชจาย 100% ของคาบริการทัวร
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บปวย หรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได
การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะตองแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลใหกับเจาหนาที่
ฝายขาย SP THA Co.,Ltd. ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิพ์ จิ ารณาในการคืนเงินเปนกรณีไป แตทง้ั นีท้ า นจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และคาใชจายอื่นๆ ถามี
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การชำระคาทัวร
รับชำระผานทางธนาคารเทานั้น
ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวนอินทาวน
เลขที่บัญชี 644-2-00810-6
ประเภท ออมทรัพย
โปรดสงหลักฐานการโอนเงินมาทาง
FAX : 02-665-2532
EMAIL : payment@jgbthai.com
พรอมระบุหัวเรื่องวา " ชำระเงิน Luxury Osaka Gourmet Trip 2017 "

ติดตอสอบถามรายละเอียดการโอนเงินไดที่
บริษัท SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )
คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com
คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com
เวลาทำการ จันทร-ศุกร เวลา 9.00-17.30 น.
เบอรโทรศัพท 02-632-9771
FAX : 02-632-9772

การเขาออกประเทศญี่ปุน (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2556)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงค
เพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน
ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พำนักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พำนักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหวางที่พำนักในประเทศญี่ปุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สำหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู มากกวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพำนักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติ
ที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เงื่อนไขสำคัญ

– บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีผูเดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุนและประเทศไทย
– บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีผูเดินทางลักลอบเขาประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุนหามเขาประเทศ และหากผูเดินทาง
ที่มีจุดประสงคในการลักลอบเขาประเทศ หรือหายไประหวางทัวร ทางบริษัทฯ จะทำการแจงสถานทูตไทยในญี่ปุน แจงสถานีตำรวจ
และแจงกองตรวจคนเขาเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ซึ่งผูเดินทางอาจถูกหามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต
และยามที่ตองเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเขาเมืองปรับมากกวา 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันที
ที่กลับถึงประเทศ
– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุปตามกฎหมายทองเที่ยวระบุ ทุกรายการ แตจะไมรวมประกันสวนบุคคล
ในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บปวยกระทันหัน
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