เที่ยวญี่ปุ่นในแบบที่คุณเป็น
あなただけの日本へ

Luxury Tokyo
Gourmet Trip 2017

1-4 ธ.ค. 2560
4 วัน 3 คืน

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

วันที่ 1
05:00 น.

08:00 น.
15:50 น.
19:30 น.

วันที่ 2
07:30 น.
09:00 น.

เที่ยง
บาย

ค่ำ
20:00 น.

JGB TOUR

วันศุกรที่ 1 ธันวาคม 2560

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณ แถว D ประตู 3 ชัน้ 4 อาคารผูโ ดยสารขาออก เจาหนาทีบ่ ริษทั
SP THA และ JGB Tour คอยตอนรับและอำนวยความสะดวกแกทา น ในการเช็คอิน ณ เคานเตอร สายการบินไทย
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง แลวพรอมกัน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบิน
**เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 60 นาที**
**ผูโดยสารจำเปนตองพรอม ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องกอนเวลาอยางนอย 45 นาที**
นำทานเหินฟาสูสนามบินนานาชาตินาริตะ ดวยเที่ยวบินที่ TG 676
ถึงสนามบินนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง นำทานเดินทางเขาเมืองโตเกียว
โดยรถโคชปรับอากาศ เพื่อเขาเช็คอิน ณ โรงแรม Tobu Levent Tokyo ( ระดับ 4 ดาว ) หรือเทียบเทา
รับประทานอาหาค่ำ ณ ราน Chura Shabu-tei Ginza ( ชาบู ) หรือเทียบเทา พาทานชิมสุดยอดชาบูหมูดำ
ประจำยานกินซา จากนั้นเดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก
วันเสารที่ 2 ธันวาคม 2560

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นำทานเดินทางสูล านหนาพระราชวังอิมพีเรียล ( Tokyo Imperial Palace ) เพือ่ ถายรูปเปนทีร่ ะลึก ชมสะพานแวนตา
และรูปปนซามูไร ที่อยูดานหนาของพระราชวัง แตเดิมพื้นที่นี้เคยเปนที่ตั้งของปราสาทเอโดะมากอน ในปจจุบัน
เปนที่ประทับของราชวงศญี่ปุน บริเวณโดยรอบ แวดลอมไปดวยสวนขนาดใหญ คูเมืองและกำแพงหิน
ใหญโตดูสงางามยิ่งนัก
จากนั้นเพื่อความเปนสิริมงคล นำทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ ณ วัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง หรือวัดเซนโซจิ ซึ่งเปน
วัดพุทธในโตเกียวที่เกาแกและใหญที่สุด คนนิยมมามากที่สุด ใกล ๆ มีถนนชอปปงนาคามิเสะ ( Nakamise )
ที่เปนทางเดินยาวทอดสูตัววัด ในตำนานมี สองพี่นองออกเรือไปตกปลา แตแลวพบวาตกไดรูปปนเจาแมกวนอิม
ที่ริมแมน้ำสุมิดะใกล ๆ วัด แมวาสองพี่นองนี้จะพยายามทิ้งรูปปนนี้ ลงคืนสูแมน้ำเทาไหรก็ไมเปนอันสำเร็จ
รูปปนเจาแมกวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาเสมอ จึงไดมีการสรางวัดนี้ขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปปนเจาแมกวนอิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราน Tendon AOI Marushin ( เทนดง ) หรือเทียบเทา
เทมปุระรานเกาแกชื่อดังแหงยางอาซากุซะ สงตอความอรอยจากรุนสูรุน
นำทานเดินทางไปยัง ชิบามาตะ( Shibamata ) เมืองยอนยุคแหงนีเ้ คยเปนฉากในละครดัง OTOKONO TSURAIYO
เปนละครที่ไดรับการบันทึกลงในกินเนสบุควาฉายยาวนานที่สุดถึง 27 ป ละครจบเพราะนักแสดงนำเสียชีวิตลง
เปนอันใหละครตองจบลงตามไปดวย เหลือไวแตเพียงตำนานและเมืองเล็ก ๆ แหงนี้ก็กลายมาเปนแหลงทองเที่ยว
ในบรรยากาศเกาที่นิยม เดินทางมาเที่ยวกันในวันเสารและอาทิตย และมีวัดเกาแก Shibamata Taishakuten
ทีม่ งี านไมแกะสลัก และหอระฆังอันเกาแก จากนัน้ นำทานเยีย่ มชมหอคอยโตเกียว ( Tokyo Tower ) ทีเ่ ปนเอกลักษณ
ของเมืองโตเกียว ใครก็อยากเดินทางมาถายรูปโตเกียวทาวเวอรไวเปนทีร่ ะลึกการมาเยือนกรุงโตเกียวหอคอยโตเกียว
มีความสูงอยูที่ 333 เมตร ไดตนแบบมาจากหอไอเฟลที่กรุงปารีส ปจจุบันหอคอยแหงนี้ใชเปนหอสงสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน ในครั้งนี้เราจะพาทานขึ้นไปชมวิวเมืองโตเกียวสุดอลังการในมุมสูงอีกดวย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ราน Wasabi ( Ningyocho ) หรือเทียบเทา นำทานสัมผัสประสบการณอิซากาะยะ
สไตลเอโดะ ที่จะทำใหทานสนุกสนานสำราญใจไปกับการกินดื่มในชวงเวลาพักผอนอันแสนวิเศษนี้
อิ่มหนำสำราญแลว นำทานเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Tobu Levant Tokyo เพื่อพักผอน

Facebook : JGB TOUR

Line : @jgbtour

Tel : 02-665-2533, 081 – 614 6446

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

วันที่ 3
07:30 น.

18:00 น.
22:00 น.

วันที่ 4
07:30 น.
11:30 น.
14:00 น.
17:30 น.

วันอาทิตยที่ 3 ธันวาคม 2560

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระใหทานเลือกพักผอนตามอัธยาศัย โดยสามารถเลือกซื้อทัวรเสริม
1) แพคเกจทัวรเสริม One Day Trip Nikko ( เดินทางรวมกับบุคคลอื่น ) จายเงินเพิ่มทานละ 13,500 เยน
2) แพคเกจทัวรเสริม One Day Trip Fuji-Hakone ( เดินทางรวมกับบุคคลอื่น ) จายเงินเพิ่มทานละ 16,000 เยน
สำหรับทัวรเสริม กรุณาสำรองที่นั่งลวงหนากอนเดินทาง
หรือพักผอน ชอปปงในโตเกียวดวยตัวทานเอง ( ไมมีอาหารกลางวัน และรถโคชบริการ )
คณะพรอมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ราน
Kyubei การันตีความอรอยโดย Michelin Star-Sushi Ten พรีเมี่ยมซูชิแหงเมืองโตเกียว
นำทานเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Tobu Levant Tokyo
วันจันทรที่ 4 ธันวาคม 2560

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
เช็คเอาทออกจากโรงแรม อิสระ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปง จุใจกับการซื้อของฝาก
( ไมมีอาหารกลางวันและรถโคชคอยบริการ )
นำทานเดินทางสูสนามบินนานาชาตินาริตะ เพื่อเช็คอินและผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลวพบกัน
ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องของสายการบินไทย
นำทานเดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TG 677 สายการบินไทย
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ เวลา 22:30 น. ตามเวลาทองถิ่นโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

*รายการนำเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม หัวหนาทัวรจะพิจารณาไปตามสถานการณ ทั้งนี้จะอิงประโยชนสูงสุดและความปลอดภัย
ของลูกคาทั้งคณะเปนหลัก *

ไฮไลท

ของกรุป Luxury Tokyo Gourmet Trip 2017

สะดวกสบาย บินไป-กลับ โดยสายการบินไทย ( TG ) ชั้นประหยัด สะสมไมลได 50%
ใหคุณไดพักผอนในโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางเมือง
รวม 4 รานเด็ดในโตเกียว ที่เราคัดสรรเพื่อชวงเวลาแหงการพักผอนที่ดีของคุณ โดยมีรานซูชิ Kyubei ที่การันตีความอรอยโดยมิชลินสตาร
เทนดงรานดังในโตเกียว รานชาบูเจาดังระดับพรีเมี่ยม
พาคุณไปเที่ยวชมยานชิมาบาตะ เมืองโบราณยอนยุคที่ไมไกลจากโตเกียว
มีวันอิสระใหคุณไดชอปปง พักผอนตามอัธยาศัย
เดินทางเปนกรุปเล็ก 15 ทาน เพื่อมอบการบริการที่มีคุณภาพและอบอุนใหกับลูกคาทุกทาน
อัตราคาบริการ

กำหนดการเดินทาง
ศุกรที่ 1 - จันทรที่ 4 ธันวาคม 2560

15 ทาน ขึ้นไป ( พักหองละ 2 ทาน )
เพียงทานละ 77,900 บาท

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา และกำหนดการเดินทางหากมีผูรวมเดินทางไมถึง 15 ทาน
(ในกรณีที่มีเด็กรวมเดินทางไปดวยหรือในกรณีที่ตองการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดตอสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม)

JGB TOUR

Facebook : JGB TOUR

Line : @jgbtour

Tel : 02-665-2533, 081 – 614 6446

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

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

JGB TOUR

Facebook : JGB TOUR

Line : @jgbtour

Tel : 02-665-2533, 081 – 614 6446
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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 Tokyo 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
JGB TOUR

Facebook : JGB TOUR

Line : @jgbtour

Tel : 02-665-2533, 081 – 614 6446

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

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB TOUR Staff

@jgbtour

JGB TOUR

ออฟฟศ JGB : 02-665-2533
FAX : 02-665-2532
เวลาทำการ จันทร-ศุกร เวลา 09.00-18.00 น.
EMAIL tour@jgbthai.com
Line: @jgbtour

Facebook : JGB TOUR

Line : @jgbtour

Tel : 02-665-2533, 081 – 614 6446

