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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง ดอนเมือง-โอซาก้า / โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางด้วยเครื่ องบิน BOEING 787 DREAMLINER
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พักโอซาก้า 3 คืน
 เที่ยวครบไฮไลท์เมืองเกียวโต วัดปราสาททอง (คินคาคุจิ) วัดน้ าใส (คิโยมิสึ) ย่านกิออน
 ชมประสาทโอซาก้า (ภายนอก) และช้อปปิ้ งย่านดังชินไชบาชิ
 ให้ท่านได้สนุกกันเต็มๆ ที่โอซาก้ า ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ (ราคานีร้ วมตั๋ว Universal studio Osaka)

กาหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 58

12 -15 / 19-22 / 26-29 ก.ค. 58

สิงหาคม 58

2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26 ส.ค. 58
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 58

กันยายน 58

6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 ก.ย. 58

ตุลาคม 58

4-7 / 11-14 / 18 -21 ต.ค. 58

ราคา
29,999.-
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วันแรก

สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมืองโอซาก้า

05.30

พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์ เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT
(-/-/อาหารเย็น)
โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ298
เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ า ตั้งอยูบ่ นเกาะฮอนชู ซึ่ งเป็ นเกาะที่ใหญ่และอยูต่ รงกลางสุ ดของประเทศญี่ปุ่น
ถือเป็ นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
(1)

08.25
15.50

ค่า

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TOYOKO INN OSAKA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันทีส่ อง

เมืองเกียวโต – ปราสาททอง (คินคาคุจ)ิ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้ าฟุชิมิ อินาริ – ย่ านกิออน
เมืองโอซาก้า

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(2)
(อาหารเช้ า/อาหารเที่ยง / -)
นาท่านเดินทางสู่ ”เมื องเกียวโต” (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 กว่าปี มาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นเมือง
โตเกี ยวว่ากันว่าผูใ้ ดที่ มาเยือนแดนอาทิตย์อุทยั แล้วไม่ได้มาเยือนเมืองเก่าของญี่ ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี่ปุ่นร่ วม นาท่าน
ย้อ นราลึ กถึ งท่ านโชกุนจากการ์ ตู นเรื่ องดัง “เณรน้อยเจ้าปั ญ ญา - อิ คคิ วซัง” ณ “วัดปราสาททอง” หรื อที่ เรี ยกว่า
“ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคาเปลว พร้อมดื่มด่ากับ
ความสะอาดใสของ “สระน้ า” ที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม... ให้ท่านได้เลือกหามุมถูกใจ
เพื่อบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนาท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรื อ“วัดนา้ ใส” เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ต้ งั อยู่บริ เวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุ ง
วางเรี ยงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบี ยงของตัววิหารใหญ่ ซึ่ งไม่ใช้ตะปูสักตัว ใช้วิธีการเข้า
ลิ่มเหมือนเรื อนไทย วัดนี้ มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุ งเกียวโต กว่า 1,200 ปี มาแล้ว เป็ นที่ประดิษฐานของเทพเอปิ สึ เทพเจ้า
แห่ งความร่ ารวย มัง่ คัง่ นมัสการพระโพธิ สัตว์อวโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่ งนี้ สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดใน
กรุ งเกียว มองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิ ญดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ สาม
สายอันเกิ ดขึ้ นจากธรรมชาติ ที่ไหลมาจากเทื อกเขา โดยเชื่ อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง
จากนั้ นเดิ น ตามทาง สั ม ผัส กับ ร้ า นค้ า ญี่ ปุ่ นตกแต่ ง ตามสมัย เอโดะ น าท่ า นสู่ “ถนนกาน้ า ชา”(KEETTLE
STREET) เลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของญี่ปุ่น กิมจิ ญี่ปุ่นหลากสี สนั ที่มา
จากธรรมชาติ สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้ ึนชื่ อไม่
แพ้จงั หวัดชิ ชูโอกะที่ ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกี ยวโต สัญลักษณ์ ที่โด่งดังที่ สุดในญี่ ปุ่น คื อ เกอิ ชา, พัดญี่ ปุ่น
หลังจากนั้นนาท่านสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็ นศาลเจ้าชื่ อดัง ที่นกั ท่องเที่ ยวที่มาเที่ยวเกียวโต
ทุกคนต่ างเดิ นทางมาดูโทริ อิ (Torii) หรื อประตู ศาลเจ้าที่ เรี ยงต่ อทอดยาว จากตี นเขาไปถึ งยอดเขาสู งถึง 233 เมตร

เที่ยง
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ประตู โทริ ที่ เรี ยงรายกันเป็ นอุ โมงค์สี แดงนี้ เป็ นแหล่งดึ งดู ดนักท่ องเที่ ย วได้เป็ นอย่างดี จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่
“ย่ านกิออน” เป็ นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่ อโดยที่สองข้างทางจะเรี ยงรายด้วย “โรงน้ าชา” และ “ร้านอาหาร” สุ ดหรู
มากมาย ย่านนี้ แต่เดิมเรี ยกว่า “ย่านฮานามาจิ” ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงและการสังสรรค์ของชาวเกียวโต ปั จจุบนั
ก็ยงั คงเหลือกลิ่นอายอันรุ่ งเรื่ องเมื่อครั้งอดี ตให้เห็นอยู่รวมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมาทางานในโรงน้ าชาย่านนี้ อีก
ด้วย อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้ อสิ นค้ากันตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย

ค่า

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TOYOKO INN OSAKA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

โอซาก้า - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เต็มวัน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(4)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
นาท่าน สนุกสนานเพลิดเพลินกับ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ” (รวมค่ าเข้ าในอัตราค่ าบริการแล้ ว) สวนสนุกที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด
ในแถบคันไซ ซึ่ งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพ้ืนที่ กว่า 100,000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จาลองฉากภาพยนตร์ เรื่ องดัง
ของฮอลลีวดู ้ ไว้มากมาย ภายในถูกจาลองให้เป็ นโลกแห่ งจินตนาการเสมือนจริ ง และมีพ้ืนที่กว้างขวางโอ่อ่า ทั้งยังมี
เครื่ องเล่นหลากชนิ ดสาหรับผูน้ ิ ยมความตื่นเต้นและท้าทาย แถมยังมีการจาลองฉากต่างๆ จากหนังดังทางฝั่งฮอลลีวดู ้
ไว้เพียบ ตื่ นตากับ โซนใหม่!!! The wizarding world of harry potter ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานที่ สาคัญ
มากมายที่ ปรากฏในภาพยนตร์ แฮรี่ พอตเตอร์ ทั้งโรงเรี ยนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ ศาสตร์ ฮอกวอตส์ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยห้องเรี ยน, ห้องโถง รวมทั้งห้องทางานของศาสตราจารย์ดมั เบิลดอร์ ด้านสถานที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่
หมู่บ ้านฮอกส์ ม้ ี ด, ร้านฮันนี ดุกส์ , ร้านไม้กายสิ ทธิ์ โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ คุ ณ ยังจะเพลิ ดเพลิ นไปกับการ
แสดงที่จาลองฉากมาจากภาพยนตร์ เซซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่ งเป็ นฉากที่พาดาลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ้น
ไปบนท้องฟ้ าในแบบสามมิติและสนุ กกับเหล่า ET ที่ จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุ กสนาน และมันส์สุดๆ เมื่ อ
สัมผัสเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ด คื อ สไปเดอร์ แมน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึ กใจ
กับฉากเพลิงไหม้จากเรื่ องแบคดร๊ าฟท์ เชิ ญท่าน ตื่ นเต้นกับการตามล่า ของฉลามยักษ์จากเรื่ อง จอร์ ส ซึ่ งใช้ทุนสร้าง
กว่า 1,500 ล้านเยน หรื อเข้าไปสัมผัสโลกของป่ าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิ คพาร์ ค พร้อมร่ วมค้นพบโลกที่
ไดโนเสาร์ ยงั มีชีวิตอยูใ่ นขณะที่นงั่ เรื อเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่ องเล่น
อื่นๆ อีกมากมาย
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับเครื่ องเล่ นภายในสวนสนุกอย่ างเต็มที่**
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ที่พกั TOYOKO INN OSAKA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ ี่

เมืองโอซาก้า – ประสาทโอซาก้า (ด้ านนอก) – ช้ อปปิ้ งชินไซบาชิ – DUTY FREE SHOP
สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

เช้ า

บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
(5)
(อาหารเช้ า/ - / -)
นาท่าน ปราสาทโอซาก้ า (ภายนอก) ซึ่ งเป็ นปราสาทที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่ งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็ น 5 ชั้น โอบล้อมด้วย
กาแพงหิ นแกรนิต สร้างได้อย่างประณี ตแล้วสวยงาม พร้อมทั้งบันทึกความงามในมุมที่ท่านประทับใจ
ให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ งย่านดังของโอซาก้า ย่ านชินไซบาชิ ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางการ SHOPPING ที่ใหญ่ที่สุดของนคร
โอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง โดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้า
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17.30
21.55

มากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ให้ท่านเลือกสรรกันได้ตามใจชอบ ท่าน
จะได้พบกับ ถนนโดทงบุริ ซึ่ งเป็ นถนนที่ รวมร้านอาหารชื่ อดังไว้หลากหลาย อาทิ เช่น ร้านปูยกั ษ์ ร้านทาโกยากิ ซึ่ ง
เป็ นของขึ้ นชื่ อของเมืองโอซาก้าที่ ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลักษณ์ ของย่านนี้ คือ ตึ กรู ปเครื่ องหมายการค้าของกูลิ
โกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่ อดังจากญี่ปุ่นนัน่ เอง นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าเครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดีที่
ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้ า
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ297
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,
การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สาหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มีห้องพักสาหรั บ 3 ท่ าน ซึ่ งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน 2
ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพัก จะไม่ มีเตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง สาหรั บนอน 2 ท่ านเท่ านั้น
และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทั ขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2558

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 – 3 ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ านละ

29,999.6,900.-
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
-การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่ า โทรศัพ ท์ ส่ ว นตัว , ค่ า ซั ก รี ด , มิ นิ บ าร์ ใ นห้ อ ง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่าน
ต้อ งการสั่ งเพิ่ ม กรุ ณ าติ ด ต่ อ หั ว หน้าทัว ร์ แ ล้ว จ่ ายเพิ่ ม เอง
ต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 500 เยน ต่ อวัน ต่ อ
1 ท่ าน
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่พาสปอร์ ต
ไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคน
ต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่ นที่ อยู่ 4)สาเนาทะเบี ยนบ้าน 5)สมุด
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้ว
ทางบริ ษ ัท ฯจะเป็ นผู ้ด าเนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ย
ค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ น
ผูช้ าระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกด
ตรงตามหนังสื อเดินทาง
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ้ งเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
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3. ในกรณีทเี่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลต่ างๆบริษัทฯได้ มกี ารการันตีมดั จาหรื อซื้อขายแบบเต็มจานวนกับสายการบิน รวมถึงเทีย่ วบิน
พิเศษ เช่ น CHATER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เทีย่ วบินพิเศษทีเ่ พิม่ เข้ ามาช่ วงวันหยุด หรื อ เทศกาล) บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ไม่ คืนเงิน ค่ าทัวร์ ท้งั หมด
4. กรณีทเี่ จ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 35 ท่าน (ผูใ้ หญ่) โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้
แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ ม
บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน
หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ มีดงั ต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติ
ที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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