ใบอนุญาตเลขที่ 11/4870

กําหนดการเดินทาง 23 – 28 มิ.ย. // 7 – 12 ก.ค. , 14 – 19 ก.ค.

3 – 8 ส.ค., 18 – 23 ส.ค. // 8 – 13 ก.ย., 22 – 27 ก.ย. 2559
วันแรก

กรุ งเทพฯ - ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

19.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ C
โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.30 น.
วันทีส่ อง

ปราสาทโอซาก้ า (ถ่ายรู ปด้านนอก) – ช้ อปปิ้ งย่ านชินไซบาชิ
(- /- / -)
หรือ เลือกซื้อทัวร์ เสริม: ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน (เพิม่ เงินผูใ้ หญ่ 2,500 บาท, เด็ก 1,800 บาท / ท่าน)

07.00 น.

เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ณ ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
ท่ านทีซ่ ื้อทัวร์ เสริม --> รถส่ งท่านที่ “ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน ” ท่านจะได้ สัมผัสกับเรื่ องราวมหัศจรรย์
ในโลกของสี สัน แห่งจินตนาการ พร้อมทั้งตื่นเต้นเร้าใจไปกับเครื่ องเล่นนานาชนิดกับสวนสนุกอันยิง่ ใหญ่
ตระการตาของโลกภาพยนตร์ ให้ท่านร่ วมสนุกท้าทายกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจจากหนัง
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ดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น โซน “ฮอลลิวดู ” ท่านจะไ ด้สนุกสนานกับเครื่ องเล่นสุ ดฮอท “สไปร์ เดอร์ แมนเด
อะไรด์” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ ค้นหาความลั บของ “ไอ้แมงมุม ” กับเครื่ องเล่น 3D ให้ท่านผจญภัยกับ
ไอ้แมงมุม ต่อสู ้กบั เหล่าวายร้าย ทุกความรู ้สึกเหมือนจริ ง สัมผัสได้ต่างจากเครื่ องเล่นอื่นๆ ที่ท่านได้เคยสัมผัส
มา พบกับการผจญภัยกับโลกของไซเบอร์ แห่งแรกของโลกร่ วมกับ “TERMINATOR 2” ที่ปรากฎขึ้น พร้อม
กับพลังที่ ทาํ ให้ท่านต้องผงะจนหลังติดพนักเก้าอี้ ให้ท่านได้สนุกต่อ กับโซน “ซานฟรานซิสโก” พบกับฉาก
เพลิงไหม้ที่ลุกไหม้อย่างรุ นแรงจากเรื่ อง “แบ็คดราฟท์ ” หรื อ นัง่ รถซีมูเลเตอร์ยอ้ นเวลาหาอดีตกับไมเคิล
เจฟอกซ์ จากเรื่ อง “แบ็ค ทู เดอะฟิ วเจอร์ ” โซน “จูราสสิ ค พาร์ค ” ให้ท่านล่องเรื อผจญภัยกับไดโนเสาร์
จากเรื่ อง “จูราสสิ ค พาร์ ค ” หรื อ โซล “ อะมิตี วิลเลจ” ให้ท่านนัง่ เรื อเพื่อพบกับความน่าสะพรึ งกลัวเหมือน
อยูใ่ นเหตุการณ์จริ งกับ “จอว์ ” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์ ) นอกจากนี้ ยังมี
ขบวนพาเหรด ของเหล่าตัวการ์ ตูน ของค่ายยูนิเวอร์ แซล อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek,
Woody และอื่นๆ สัมผัสประสบการณ์สนุกตื่นเต้นกับการห้อยโหนโผนทะยานไปกับซุ ปเปอร์ ฮีโร่ สายพันธุ์
ใหม่ “Spider Man” สนุกสนานกับการขับรถผาดโผ น ทะยานไปในอากาศที่สนุกเสมือนขับจริ งในการเล่น
“Simulator”ของฉากภาพยนตร์ เรื่ อง “Back Tothe Future” จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปยังโลกแห่งเวทมนต์
ที่ร่ายมนต์ใส่ ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่ทวั่ โลก ในโซน THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ด้วย
การเนรมิตพื้นที่ 1 ใน 5 ของสวนสนุกแห่งนี้ ให้เป็ นฉากต่างๆของโลกเวทมนต์ ทั้ง โรงเรี ยนฮอกวอตส์
ของเหล่าพ่อมด แม่มด หมู่บา้ นฮอกมี้ด สถานีรถไฟคิงส์ครอส ร้านขายของแปลกประหลาดในโลก
แห่งจินตนาการแห่งนี้ และไม่พลาดกับการลอง บัตเตอร์เบียร์ เครื่ องดื่มขึ้นชื่อของเหล่าพ่อมด แม่มด อิสระ
ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้น

ท่ านทีไ่ ม่ ได้ ซื้อทัวร์ เสริม --> นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ถ่ ายรู ปด้ านนอก) หรื อ ปราสาทที่มีฉายาว่า
ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่อยูข่ องเจ้าเมืองใน สมัยโบราณตัวปราสาทนั้นตั้งอยูบ่ นเนินเขาที่ได้
มีการสํารวจ และพบว่าเคยเป็ นที่ต้งั ของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกําแพงหิ นแกรนิตขนาด มหึมา
และคูน้ าํ ขนาดใหญ่ เพื่อป้ องกันการรุ กรานจากข้าศึก
นําท่านเดินทางสู่ “ชิ นไซบาชิ ” ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้ า เพลิ ดเพลินกับการช้อปปิ้ งไร้ ขีดจํากัด
บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่ งมีร้านค้าและห้างสรรพสิ นค้าเรี ยงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสิ นค้า
มากมาย ทั้งเสื้ อผ้าเก๋ ๆ กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่ สวยๆ เครื่ องสําอางและสิ นค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง
นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

กลางวัน
คํ่า

 รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
 รับประทาน อาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
*** สมควรแก่ เวลา รถกลับไปรับคณะทีย่ ูนิเวอร์ แซล เพือ่ เดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ***
 พักที่ OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

อาราชิ ยาม่ า – ป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึ เคียว – ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ – วัดคิโยมิสึ – ย่ านกิออง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อาราชิ ยาม่ า นําท่านชมความสวยงาม ร่ มรื่ นของ ทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves)
นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง
นําท่านชม สะพานโทเก็ตสึ เคียว สะพานที่สวยงาม และเป็ นบริ เวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่ นชอบ และเลื่องลือว่าเป็ น
จุดชมวิวที่ สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต
นําท่านชม “ศาลเจ้ าฟูชิมิอนิ าริ ” ที่สถิตย์ของพระแม่โพสภเทพเจ้าที่เป็ นนับถือยิง่ ของประชาชนที่มาสักการะ
ขอพรให้มีความเป็ นอยู่ ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่ องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักก าระ “พระแม่โพสภ” และ
“เทพจิ้งจอก ” (Kitsune) ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็ น “ฑูตสวรรค์ ” ผูค้ อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมา
ยังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรู ปปั้ นของ
“เทพจิง้ จอก ” ที่มีจาํ นวนมากมาย แล้วนําท่านชม
พร้อมบันทึกภาพความงามของ “ศาลโทริ อิ ” ซุ ม้ ประตูสีแดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีความมากกว่า
ร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลัน่ กันบนเส้นทางยาวถึง
4 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นฉาก
ของภาพยนตร์ เรื่ อง Memories of Geisha ที่ “ซายูริ” นางเอกของเรื่ องวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้า
ให้ตนเองสมหวังในความปรารถนา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “วัดคิโยมิ สึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุ งนํามาวางเรี ยงกัน และได้รับการยกย่อง
ให้เป็ นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งนําท่านนมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และดื่ม “นํ้าศักดิ์สิทธิ์ สามสาย ” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้ว
จะประสบความสําเร็ จสามด้านคือ “ชื่อเสี ยง เงินทอง และสุ ขภาพ” อิสระกับการเลือกซื้ อ ของที่ระลึกพื้นเมือง
บนถนน “โอชะซากะ” และ “ซันเน็งซากะ” ชาเขียว ขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจพัดญี่ปุ่นฯลฯ ก็สามารถหาซื้อได้ที่นี่
นําท่านไปยังย่าน “กิอองมาจิ ” ย่านเก่าแก่ของเมืองเกียวโต ทียงั คงลักษณะบ้านเรื อนและสิ่ งก่อสร้างที่เป็ น
สไตล์โบราณไว้ได้อย่างดีเหมาะแก่การถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ละลึก
 รับประทาน อาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
 พักที่ OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

จากนั้น
จากนั้น

กลางวัน

จากนั้น
คํ่า

(B/L/-)

วันทีส่ ี่

อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนกันตามอัธยาศัย

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ พกั ผ่ อนกันตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนํา
 ย่าน “อุเมะดะ” เป็ นศูนย์กลางธุ รกิจ และการค้าที่สา
ํ คัญ มีโรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า และร้านอาหาร
มากมาย และสถานที่ยอดฮิตของวั ยรุ่ นคือ ตึก HEP FIVE ในตึกนี้เต็มไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เสื้ อผ้าวัยรุ่ นที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งร้านเหล่านี้จะมีการออกแบบเสื้ อผ้าด้วยตัวเอง และบนชั้น 7 ของตึกนี้จะมี
ชิงช้าสวรรค์สีแดง เมื่อนัง่ ขึ้นไปถึงจุดสู งสุ ดคือประมาณ 106 เมตร จะสามารถเห็นวิวของเมืองโอซา ก้า
ได้โดยรอบ

ย่าน “ชิ นเซไค ” ย่านที่มีประวัติมาตั้งแต่ปี 1903 เมื่อรัฐบาลเป็ นเจ้าภาพจัดงานแสดงสิ นค้า
ในประเทศครั้งที่ 5 บริ เวณนี้และย่าน Tennoji ที่อยูใ่ กล้เคียงได้รับเลือกให้เป็ นสถานที่จดั แสดง
หลังเสร็ จสิ้ นการแสดงแล้ว ท างราชการได้ตกลงให้สร้างสวนสาธารณะ Tennoji และหอคอย
Tsutenkaku ไว้เป็ นที่ระลึก และยังมี Janjan Yokocho เขตการค้าซึ่ งมีร้านอาหาร Kushi-katsu, Doteyaki และโรงแข่งหมากรุ กญี่ปุ่นอยูห่ ลายร้าน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับหอคอย tsutenkaku รู ปปั้ น Biligen
และโคมกระดาษรู ปปลาปั กเป้ า สัญลักษณ์สาํ คัญอีกอย่างหนึ่งของที่นี่
 ย่าน “เท็มโปซาน” ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศสบายๆ อันสุ ดแสนโรแมนติกริ มอ่าวโอซาก้า มีท้ ง
ั
สวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่, ช้อปปิ้ งมอลล์, อะควาเรี่ ยม, พิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะ ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
 รับประทาน อาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมค่ าอาหาร) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
 พักที่ OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน
คํ่า

(B/-/-)

วันทีห่ ้ า

นารา – วัดโทไดจิ – ริงกุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท – เออนพลาซ่ า – สนามบินคันไซ

(B/L/-)

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา ชม “วัดโทไดจิ ” ซึ่งเป็ นวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุด ในโลก เป็ นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรู ปสําริ ดองค์ใหญ่ ตั้งแต่สมัยคริ สศตวรรษที่ 8 พระพุทธรู ปองค์น้ ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน และ

กลางวัน

จากนั้น
คํ่า

ระหว่างทางเดินสู่ วหิ ารแห่งนี้ และเพลิดเพลินกับความน่ารัก และการป้ อนอาหารให้กบั ฝูง กวางมากมาย
ที่ปล่อยให้อยูต่ ามธรรมชาติที่ “สวนกวาง”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปยัง “ริ งกุพรีเมี่ยมเอ้ าท์เล็ท ” แหล่งรวบรวมสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษ กว่า
120 ร้าน รอให้ท่านเลือกซื้ อ
นําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า ” ศูนย์รวมแห่งสิ นค้าชั้นนํานานาชนิด อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับ
การ “เลือกชม และซื้ อ” สิ นค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระ (ไม่ รวมอาหารคํ่า) เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่ า
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน

วันทีห่ ก

สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

00.30 น.
04.20 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG673
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
******************************************************
รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)
วันเดินทาง

09 – 14 มิ.ย. 59
23 – 28 มิ.ย. 59
07 – 12 ก.ค. 59
14 – 19 ก.ค. 59
03 – 08 ส.ค. 59
18 – 23 ส.ค. 59
08 – 13 ก.ย. 59
22 – 27 ก.ย. 59

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(มีเตียงเสริม)

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
(ไม่ มีเตียงเสริม)

38,900.- บาท 35,900.- บาท 35,900.- บาท

32,900.- บาท

ไม่ รวมตั๋ว 20,900.- บาท 20,900.- บาท 20,900.- บาท

18,900.- บาท

ราคา

รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่

เด็ก 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน

พักเดี่ยวเพิม่

5,500.- บาท

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน ด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 35 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกบ ัตรโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ
ิ้
ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระม ัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าตว๋ ั เครือ
่ งบิน ตามกําหนดการในใบแจ้งการชําระเงินเป็นหล ัก
3.3 ท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือชําระ 15 ว ันก่อนออกเดินทาง (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์)
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์ (ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์)
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่ายเบือ
้ งต ้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.6 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
ั จําที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่า
ท ัวร์ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะยืน
่ วีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันทีท
่ างบริษัทฯ ได ้ดําเนินการออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว ถ ้าวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครือ
่ งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ราคา
ตั๋วเครือ
่ งบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
้
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1.ค่าตว๋ ั โดยสารเครือ
่ งบินไป-กล ับ (ตั๋วกรุ๊ป) ชัน
การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้ 50% โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
เงือ
่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
้
การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
2.ค่าทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท
ี่ า่ นมีความป ระสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึน
้ อยู่ กบ
ั ข ้อจํากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของ แต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต
่ ้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน ้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส
่ ถานทีเ่ ข ้าชมนัน
้ ๆ ปิ ดทําการ
หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่วงหน ้า หรือ หากมีการล่าช ้า หรือ เหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให ้ท่านไม่
สามารถเข ้าชมสถานทีด
่ ังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น
4.เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่านํ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1 ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 35 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่านํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
้ น
สายการบิน และราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน

่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
(เอกสารทีจ
่ ะต้องใชใ้ นการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ั ้ ในประเทศ
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานั กระยะสน
ญีป
่ นไม่
ุ่
เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารใน
ขัน
้ ตอนการตรวจเข ้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่
สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
(เชน
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ)
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่

ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สา
่ ่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา
ื เดินทางต ้องมีอายุการใชงาน
้
1. หนังสอ
เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึน
้ ไป นั บจากวันทีผ
่ ู ้โดยสารเดินทาง
ื เดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
กรณีหนังสอ
ี หายไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สน
ิ้
เสย
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ นจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ าร
ั
้
พํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานั กไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ น
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
8
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หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึน
้ สําหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์เดินทางท่องเทีย
่ วเท่านั น
้ เนือ
่ งจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดเป็ นการ
ิ้ ไม่สามารถคืนได ้ไม่วา่ กรณีใด
ชําระขาดล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางทัง้ สน

