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DAY 1: กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – เกียวโต

(TZ 298 09.25 – 16.55)

DAY 2: สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชมิ ิ อินาริ – ย่านกิออง – สถานีเกียวโต – โอซาก้า
DAY 3: อิสระฟรีชอ้ ปปิ้ งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง)
DAY 4: ฮาร์เบอร์แลนด์ – รินกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

(TZ 297 18.00 – 21.55)

*** เที่ยวชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตแบบเต็มอิ่ ม ไหว้พระขอพรสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ช้อปปิ้ งอย่างจุใจ
อิ สระท่องเที่ยวและให้ท่านลองใช้ชีวิตแบบคนญี่ปนหนึ
ุ่
่ งวันเต็ม ***

กาหนดการเดินทาง : 24 – 27 กรกฎาคม 2559
โดยสายการบิน SCOOT AIR
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วันแรกของการเดิ นทาง
06.30

กรุงเทพฯ – สนามบิ นคันไซ – โอซาก้า

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าที่ 67 เคาน์ เตอร์ส ายการบิ น SCOOT AIR เจ้าหน้ าที่บ ริษัท ฯคอยต้อ นรับ และอ านวย
ความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง
** สายการบิ น SCOOT AIR ทาการบิ นด้วยเครื่องบิ น BOEING 787 ที่นัง่ แบบ
3-3-3 (335 ที่นัง่ ) น้าหนักกระเป๋าเดิ นทางขาไป 20 กก. ขากลับ 20 กก. **
หมายเหตุ: ไม่มีบริ การอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ **

09.25

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ โดยสายการบิ น SCOOT AIR เที่ยวบิ นที่ TZ 298

16.55

ถึง สนามบิ นคันไซ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ น
เวลาท้ อ งถิ่น เพื่อ สะดวกในการนั ด หมาย) หลัง ผ่ า นพิธ ีก ารทางตรวจคนเข้ า เมือ ง
เรียบร้อยแล้ว
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั โอซาก้า ณ OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดิ นทาง

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิ โยมิ สึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ – ย่านกิ ออง
– สถานี เกียวโต – โอซาก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสู่ วัด คิ โยมิ สึ หรือ วัด น้ าใส ที่ต ัง้ อยู่บ ริเวณเนิ น เขาฮิงาชิย าม่า เชิญ ดื่ม น้ า
ศักดิ ์สิทธิ ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มชี ่อื เสียงด้วย
ห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็ นสมบัตแิ ห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ท่สี ร้างยื่นออกนอก
ตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้าถึง 139 ต้น เป็ นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกล
สุดตา
นาท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้ จอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหาร
หรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รบั การนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย
เป็ นศาลเจ้าที่มชี ้อื เสียงและได้รบั ความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000
แห่งทัวญี
่ ่ป่ ุน สร้างขึน้ จากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิง้ จอกซึ่ง
เชื่อกันว่าเป็ นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ
ซุ้มประตู ญี่ป่ ุนโบราณ จานวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตัง้ เรียงรายกันจนกลายเป็ น
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เที่ยง

อุโมงค์โทริอิ รวมแล้ว ความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่ ง
ศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ทีเ่ รา
ท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สแี ดง ในฉากภาพยนตร์ดงั เกอิชา ระหว่างทางมีรา้ นขาย อุด้ง
จิง้ จอก หรือ คิสเึ นะ อุดง้ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ทจ่ี ะแวะลองลิม้ รส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ ย่ านกิ ออง ถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อของเกียวโต โดยสองข้างทางจะ
เป็ นร้านน้ าชาและร้านอาหารนานาชนิด ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่า ย่านฮานามาจิ ซึ่งเป็ น
ย่านราตรีแบบสมัยเก่าทีย่ งั คงรักษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของ
ก็ได้รบั การอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี ปั จจุบนั ก็ยงั คงหลงเหลือบรรยากาศของชาวญีป่ ่ นุ สมัย
โบราณให้ท่านได้เห็นกันอยู่ ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้พบกับ เกอิชา (Geisha) มีหน้ าที่
คอยบริการและสร้างความบันเทิงให้กบั แขกทีม่ ารับประทานอาหาร ทัง้ ร้องเพลง เต้นรา
เล่นดนตรี เล่นเกม ตลอดจน เป็ นคู่สนทนากับแขกในเรื่องต่างๆ เกอิชาและไมโกะ จะ
แต่งกายด้วยชุดกิโมโนที่มสี สี วยสะดุดตาโดยใช้เนื้อผ้าชัน้ ดี ทาหน้ าและไหล่ด้วยแป้ ง
ขาว อิสระให้ท่านเพลินเพลินและช้อปปิ้ งซือ้ ของทีร่ ะลึกตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ สถานีรถไฟใหญ่และศูนย์กลางรถบัสของเมือง สถานี รถไฟเกียวโต (KYOTO
STATION) จุดเริม่ ต้นของการเดินทางไปไหนมาไหนแห่งนี้สร้างเพื่อเป็ นที่เ ฉลิมฉลอง
การก่ อ ตัง้ เมืองเกียวโต ที่มอี ายุค รบ 1,200 ปี อิสระให้ท่านได้เลือ กซื้อสินค้าแบรนด์
ญี่ป่ ุน ห้างอิเซตัน ห้าง PORTA UNDERGROUND และ ห้างTHE CUBE ที่ชนั ้ ใต้ดิน
ได้ตามอัธยาศัย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั โอซาก้า ณ OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง

อิ สระฟรีช้อปปิ้ งตลอดทัง้ วันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริ ม
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผูใ้ หญ่ท่านละ 2,600.- บาท
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดิ นทาง)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่า ในย่านช้อปปิ้ งชื่อดังมากมาย
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ย่านอุเมดะ

ย่านนัมบะ

ย่านที่ได้ช่อื ว่าเป็ นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารูจ้ กั กันเป็ นอย่างดี ศูนย์
รวมแฟชันที
่ ก่ าลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่
ถ้วน นอกจากนัน้ มีทงั ้ ตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผับ บาร์
นับได้ว่ามาทีเ่ ดียวก็เต็มอิม่ เลยทีเดียว
ตัง้ อยู่ใจกลางเมือ งโอซาก้าเป็ น ศูน ย์รวมของทุ กสิ่งไม่ว่าจะเป็ นแหล่ งช้อ ปปิ้ ง แหล่ ง
บันเทิง โรงละครเมืองใหม่ ทาให้มโี รงละครมาเปิ ดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย
ตามมาด้วยโรงน้าชาเปิ ดบริการกว่า 47 โรง
หรื อ เลื อ กซื้ อ ทัวร์พิ เศษเที่ ย ว ยูนิ เวอร์แซล สตู ดิ โอ ==> ผู้ใหญ่ ท่ านละ 2,600.เด็กตา่ กว่า 12 ปี ท่านละ 1,700.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางโดยรถไฟ)
นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ท่สี ุดใน
โลกพื้น ที่ก ว่า 100,000 ตารางเมตร ที่ม ีขนาดใหญ่ ก ว่าในสหรัฐอเมริกา สนุ กสนาน
ตื่นเต้นอย่างเต็มทีใ่ นโรงถ่ายแห่งนี้ เข้าชมส่วนต่างๆ ทีแ่ บ่งออกเป็ นโซนอาทิ ฮอลลีวดู้
มีส ถานที่น่ าสนใจ อาทิ ฉากจาลองของนิ ว ยอร์ค T23D ภาพยนตร์ส ามมิติ ในฉาก
ภาพยนตร์เรื่องเทอร์มเิ นเตอร์ ซึง่ ท่านจะได้ชมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมีการทะลุจอ
พร้อ มชมฉากต่ อ สู้ ส นุ ก สนานที่ ท่ า นจะประทับ ใจใช้ ง บสร้า งกว่ า 400 ล้ า นบาท
นอกจากนี้ยงั มีเบือ้ งหลังฉากการถ่ายทาจากเรื่อง ET, ฉากจาลองของเมืองซาน ฟราน
ซิสโกขณะอยู่ท่โี อซาก้า BACK TO THE FUTURE ย้อนกลับอดีตโดยรถที่ใช้แสดงใน
ภาพยนตร์ทส่ี มจริงเหมือนขับรถทีโ่ ลดโผนเทีย่ วกันต่อ ฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิส
โกที่มไี ฟไหม้จริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ , การแสดงในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์ค
การแสดงและย้อนยุคสัตว์ดกึ ดาบรรพ์ทม่ี ไี ดโนเสาร์ทเี ร็กซ์ตามไล่ล่าในความมืด , ฮอลลี
วูด้ เมจิก การจุดพลุแสดงแสง-สีอนั ตื่นเต้นยามค่าคืน , ล่องเรือ พร้อมสนุกสนานกับฉาก
ปลาฉลามที่จะโผล่ขน้ึ มาข้างลาเรือในขณะล่องฉากตามล้างตามล่าในวอเตอร์ เวิลด์ ,
ฉากคาวบอย , ฉากสตัน้ โชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรูท้ ่ใี ช้ประกอบฉากใน
ภาพยนตร์ อาทิ สุนัขจากเรื่องบีโธเฟ่ น ลิง และ นก ทัง้ หมดนี้จะสร้าง ความบันเทิงกับ
ท่ า นโดยไม่ ต้ อ งเดิน ทางไกลถึง สหรัฐ อเมริก า หรือ เลือ กจะสนุ ก กับ สนู๊ ป ปี้ สตู ดิโอ
(SNOOPY STUDIOS) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่ นนานาชนิด พร้อมพบกับสนู๊ ปปี้ และ
บ รรด าเพื่ อ น ผ อ งม าก ม าย ข อ แ น ะน าเค รื่ อ งเล่ น ย อ ด ฮิ ต THE AMAZING
ADVANTURESOF SPIDER–MAN THE RIDE สุ ด สุ ด ! กับ เครื่อ งเล่ น ตัว แรง ใหม่
ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชิญท่านสัมผัสด้วยตัวเองกับเบื้องหลังฉาก
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ที่ต่นื เต้นของทุกการแสดง พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ห้ามพลาดกับเครื่องเล่นชนิด
ใหม่สาหรับบรรดาสาวกให้ได้เข้าไปสัมผัสกลิน่ อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ใน
ฉากต่ างๆกับ สวนสนุ กแฮร์รี่พ อตเตอร์ หรือ WIZAEDING WORLD OF HARRY
POTTER ที่เปิ ดให้บริก ารแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรือ ราว 16,000 ล้าน
บาท เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกับเครือ่ ง
เล่นและสถานทีเ่ ด่นๆ ทีจ่ าลองมาจากสถานทีจ่ ริงในภาพยนตร์ อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด
(HONGMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น
ๆ อีก มากมาย ร้านเด็ด ร้า นไม้ก วาดสามอัน , ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS
CASTLE) โรงเรียนแห่ งพ่อมดและแม่มด ทัง้ ห้องเรียนสารพัดวิชา รวมถึงห้องเรียน
ป้ องกันศาสตร์มดื โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้องทางานของศาสตราจารย์ดมั เบิลดอร์ ภาพ
พอร์เทรตเคลื่อนไหวได้, พร้อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่า
คร่าครึกบั หน้ าที่สาคัญ ในการคัดเลือกบ้านให้เหล่านักเรียนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ
(THE FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เทีย่ วบินฮิปโปกริฟฟ์ รถไฟเหาะความเร็วต่ า
ที่อาสาพาเหาะเหินแวะเวียนผ่านกระท่อมหลังโรงเรียนของแฮกริด , ไปรษณียน์ กฮูก ,
ร้านซองโกโจ๊กช็อป ร้านขายของเล่น ตลกสุดหรรษาพี่แฝดวีสลีย์ เป็ นต้น อิสระให้ทุก
ท่านสนุกนั ตามอัธยาศัย
***อาหารกลางวันและคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเข้าทีพ่ กั โอซาก้า ณ OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

โอซาก้า – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ริ นกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบิ นคันไซ –
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเทีย่ วชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็ นพืน้ ทีร่ มิ อ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็ นทาเลทีม่ ี
ทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิง้ อ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิง่ ทีด่ งึ ดูดให้เข้า
ไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่งความบันเทิงทัง้ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์
สวนสนุ กและท่ า เรือ ล่ อ งแม่ น้ า Concerto อั น หรู ห รา ให้ ท่ า น ได้ เ พลิด เพลิน กั บ
บรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย
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จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ริ นกุ เอ้าท์เล็ต ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยีห่ ้อ
ดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY
COACH, GAP HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE
GAUCHE ห รื อ จ ะ เป็ น ห ม ว ด สิ น ค้ า INTIMATE APPAREL อ า ทิ KID BLUE,
TRIUMPH ห รื อ จ ะเป็ น ห ม ว ด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯ ล ฯ
นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋ า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็ น
ของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้า นับได้ว่าเป็ นสวรรค์ของนักช้อปชาวญี่ป่ ุน
และนักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนอย่างแท้จริง
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ
18.00

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น SCOOT AIR เที่ยวบิ นที่ TZ 297

21.55

ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************

กาหนดการเดินทาง :
24 – 27 กรกฎาคม 2559
31 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2559
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

21,900 บาท
21,900 บาท
21,900 บาท
21,900 บาท
6,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่น้อยกว่ า 25 ท่ าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
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บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ าที่พ ัก ห้อ งละ 2 ท่ าน / ค่ าพาหนะ / ค่ าอาหาร / ค่ าเข้าชมตามสถานที่ต่ าง ๆ ตามที่ระบุ ใ น
รายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสน
บาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนื อจากในรายการ
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม
รูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินน้าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 1,500 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่ ท่านละ 10,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ @tourtook

เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการ 100%
ของราคาทัวร์
หมายเหตุ
 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือ
เป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก
หรือล่าช้าของสายการบิน , อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญ
หายตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจควบคุมของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ลง
ของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึน้ ค่าน้ามันของสายการบิน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะยึดถือ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่ านเดินทางไปพร้อ มคณะ แล้ว ท่ านงดใช้บริก ารใด หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ ุนให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศ
ญีป่ ่ นุ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสาร
ในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ป่ นุ ได้
เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
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1. หนังสือ เดินทางต้อ งมีอ ายุก ารใช้งานเหลือ อยู่ 6 เดือ น และมีห น้ าหนังสือ เดิน ทางที่ไม่มตี รา
ประทับอย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจ กรรมใดๆที่จ ะกระท าในประเทศญี่ ป่ ุ นจะต้ อ งไม่ เ ป็ นสิ่ง ที่ข ัด ต่ อ กฎหมาย และเข้า ข่ า ย
คุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ป่ ุน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

