Romantic Kansai Surprise! 6 days
โดยสายการบินไทย (TG)
27 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

วันแรก
กรุ งเทพฯ – โอซาก้า
27 มีนาคม 2562
20.30 น.

23.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ นครโอซาก้ า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
โอซาก้า – พิพธิ ภัณฑ์ บะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป
28 มีนาคม 2562 อะริ มะออนเซ็ น
เช้า
07.00 น.

กลางวัน

–

โกเบ

–

ย่านบ้ านพักชาวต่ างชาติ

อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ โอซาก้ า หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ พิพธิ ภัณฑ์ บะหมีก่ งึ่ สาเร็จรู ป
พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับบะหมี่ถว้ ยสาเร็ จรู ป ที่ท่านสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆ
พร้อมทั้งได้ความรู ้อีกด้วย เรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมา และวิวฒั นาการของบะหมี่ถว้ ยสาเร็ จรู ป
ยีห่ อ้ ดัง “นิชชิน” (NISSIN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1958 ชมขั้นตอนการผลิต
และทดลองทาบะหมี่ถว้ ยสาเร็ จรู ปในแบบของท่านเอง แล้วนากลับบ้านเป็ นที่ระลึก

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ โกเบ เมืองหลักของจังหวัดเฮียวโง โกเบเป็ นหนึ่งในสิ บเมืองใหญ่
ของประเทศญี่ปุ่น และเป็ นหนึ่งในเมืองท่าที่สาคัญ
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ภัตตาคารเก่าแก่ ซึ่งก่อตั้งมากว่า 130 ปี ที่สร้างสรรค์เมนูเนื้อโกเบแบบเทปันยากิ
โดยใช้เนื้อโกเบคุณภาพชั้นยอด
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–

หลังอาหาร นาท่านสู่ ย่ านบ้ านพักชาวต่ างชาติคติ ะโนะ เป็ นย่านที่มีการตกแต่งอาคารบ้านเรื อน
เป็ นแบบสไตล์ตะวันตก และภายในบ้านแต่ละหลังมีการจัดให้เป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงอุปกรณ์
ข้าวของเครื่ องใช้ภายในบ้านแต่ละหลัง (ค่ าเข้ าชมพิพธิ ภัณฑ์ ไม่ รวมในค่ าบริการทัวร์ )

แล้วนาท่านเดินทางสู่ อะริมะ ออนเซ็น ซึ่งเป็ นหนึ่งในแหล่งน้ าแร่ ที่หายากมากที่สุดในโลก
เพราะอุดมไปด้วยแร่ ธาตุหลัก 9 ชนิดทั้งธาตุเหล็ก กามะถัน ไฮโดรคาร์บอนเนต คลอไรด์
ซัลเฟด เป็ นต้น จึงมีชื่อเสี ยงในเรื่ องการรักษาโรค ทั้งยังมีออนเซนสาธารณะให้ท่านได้
ผ่อนคลายร่ างกายจากความเมื่อยล้า และความหนาวเย็น จากน้ าแร่ ในบริ เวณนี้

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยเมนูไคเซกิ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Arima Grand หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม
อะริมะออนเซ็น – อามาโนะฮาชิดาเตะ
29 มีนาคม 2562 ล่ องเรื อชมหมู่บ้านชาวประมง

–

สวนคะซะมะซึ

–

อิเนะ

–

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อะมาโนะฮาชิดาเตะ (สะพานทางเดินสู่สรวงสวรรค์)
ความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ปกคลุมไปด้วยต้นสน หาดทราย ตัดผ่านอ่าวมิยาสึ
บนคาบสมุทรทังโกะ ทางตอนเหนือของเกียวโต พาท่านชมสุดยอดแห่งความสวยงาม
ที่นกั ท่องเที่ยวต่างชาตินอ้ ยคนนักจะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติดงั่
ภาพวาดสี น้ ามัน ท่านสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของสายลม และแสงแดด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านล่องเรื อเฟอรี่ ขา้ มฟากไปยังจุดชมวิว สวนคะสะมะสึ นาท่าน ขึน้ กระเช้ า
ลอยฟ้ า เพื่อไปยังจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง โดยที่จุดชมวิวแห่งนี้วา่ กันว่า ให้กม้ แล้ว
มองลอดหว่างขาตัวเอง และภาพที่ปรากฏต่อหน้าของท่านจะเห็นวิวที่เหมือนทางเดิน
สู่สรวงสวรรค์จริ ง ๆ ซึ่งในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้านคนมายืนก้มมองลอด
ใต้หว่างขาตัวเอง เพื่อชมสะพานสู่สวรรค์ นับว่าเป็ นความงามที่ชาวไทยน้อยคนนักจะมีโอกาส
ได้สมั ผัสความงามของธรรมชาติอนั โดดเด่นแห่งนี้ ขากลับสู่ชายฝั่งท่านสามารถปั่ นจักรยาน
ชมความงามของอามาโนะฮาชิดาเตะได้ตามอัธยาศัย
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เป็ นหมูบ่ า้ นชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือ
ยูเ่ พียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่น และหมูบ่ า้ นแห่งนี้ถูกจัดอันดับให้เป็ นหมูบา้ นชาวประมง
ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มีจุดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นๆ คือจะมีการทาบ้านยืน่ ออกไป
ในน้ าแล้วมีช่องจอดเรื ออยูภ่ ายในบ้าน เหมือนๆกับที่เราเห็นตามเมืองในยุโรปเช่น เมืองเวนิส
ประเทศอิตาลี หมูบ่ า้ นนี้ต้ งั อยูร่ ิ มอ่าวอิเนะ ซึ่งจะสร้างเรี ยงติดกันเป็ นแนวยาวตลอดชายฝั่ง
เกิดเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ไหนในญี่ปุ่น หมู่บา้ นอิเนะในปัจจุบนั
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับเชิ่งวัฒนธรรมที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้สาผัสกับวิถีชีวติ ของชาวประมง
แบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลูกข้าว และอื่นๆ รวมทั้งยังขึ้นชื่อด้านอาหารทะเล
สดใหม่ดว้ ย แล้วนาท่าน ล่ องเรื อชมหมู่บ้านชาวประมง และ บรรยากาศโดยรอบ
ท่านสามารถเก็บภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

ค่า

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเข้าสู่ที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Kyoto Miyazu หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ี่
อามาโนะฮาชิดาเตะ – คาเมะโอกะ – นั่งรถไฟสุ ดโรแมนติก – สถานีอาราชิยาม่ า –
30 มีนาคม 2562 อาราชิ ยาม่ า – ป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตทสึ เคียว – โอซาก้ า
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สถานีคาเมะโอกะ แล้วนาท่านขึ้น รถไฟสุ ดโรแมนติก
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอนั สวยงาม ผ่านมุมมองเปิ ดโล่งของรถไฟ จากคาเมะโอกะ
มุ่งหน้าสู่ อาราชิยาม่ า เมืองซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกของเกียวโต ในอดีตเคยเป็ นเมืองเกษตรกรรม
ที่มีความสาคัญต่อกรุ งเกียวโต ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของหมู่บา้ นใกล้เคียงกัน 17 หมู่บา้ น
จนกลายเป็ นเมืองอาราชิยาม่า พาท่านลัดเลาะเทือกเขาให้ท่านได้เห็นความงดงามของขุนเขา
และแม่น้ าโฮะซึ ที่อยูด่ า้ นล่างได้อย่างชัดเจน

แล้วนาท่านชม ป่ าไผ่ อันมีชื่อเสี ยงของอาราชิยาม่า ในบริ เวณนี้เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อม
เต็มบริ เวณปกคลุมทัว่ ทั้งป่ า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่ าไผ่ที่ตดั เป็ นแนวทางเดินสวยงาม
ร่ มรื่ น

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านชม สะพานโทเก็ตสึเคียว สัญลักษ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน
สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็ นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็ นแม่น้ าที่
ทั้งสองฝั่งมีแนวต้นซากุระเรี ยงรายเรี ยบแม่น้ าไปเรื่ อยๆทาให้เป็ นจุดชมซากุระที่สวยงามอีกจุด
หนึ่ง จากตัวเมืองเมื่อข้ามสะพานไปจะเป็ นเหมือนเกาะเล็กๆที่อยูก่ ลางแม่น้ า ภายในเกาะเป็ น
ร้านขายอาหาร ขายสิ นค้า มีผคู ้ นนิยมมาเดินเล่นเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลชม
ซากุระ

Romantic Kansai Surprise! 6 Days

-6-

ค่า

อิสระให้ท่านเดินชมเมืองอาราชิยาม่า ซึ่งมีอาคารบ้านเรื อนแบบญี่ปุ่นโบราณเรี ยงรายอยู่
และมีร้านค้าขายของที่ระลึก งานศิลปะ งานฝี มือ และขนมญี่ปุ่นหลากหลายแบบให้เลือกซื้อหา
ไปเป็ นของฝากจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ โอซาก้ า ศูนย์รวมย่านวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และความบันเทิงของภูมิภาคคันไซ
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย เมนูชาบูสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเป็ นเนื้อหรื อหมูอย่างดี
พร้อมไก่สบั ปรุ งรส เสิ ร์ฟพร้อมผักสด มาให้ท่านได้เลือกสรร ภายในร้านที่ตกแต่ง
อย่างทันสมัย

หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Inn Osaka หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่ห้า
โอซาก้า – มิโนะ – วัดคัตสึ โอจิ – อิสระช้ อปปิ้ งย่านไชยาชิ
31 มีนาคม 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเข้าสู่ มิโนะ แล้วนาท่านชม วัดคัตสึโอจิ หรื อคนญี่ปุ่นเรี ยกว่า
วัดแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้มีประวัติมายาวนาน โดยชื่อคัตสึ โอจิเป็ นชื่อที่พระจักรพรรดิ
ในสมัยนั้นตั้งให้ในปี ค.ศ. 880 วัดแห่งนี้มีผคู ้ นแห่กนั มาเคารพสักการะจากทัว่ ประเทศ
เพื่อขอโชคลาภ ในเรื่ องต่างๆ เช่น การสอบ ธุรกิจ การงาน ความรัก และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ที่วดั แห่งนี้ยงั มีตกุ๊ ตาดารุ มะ ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม เป็ นจุดเด่น
อีกอย่าง โดยตุก๊ ตาดารุ มะของวัดนี้มีชื่อเรี ยกว่า คาจิดารุ มะ หรื อ ดารุ มะแห่งชัยชนะ
ซึ่งตุก๊ ตาดารุ มะจะไม่มีดวงตาในตอนแรก เจ้าของต้องวาดตาลงไปข้างหนึ่งเมื่อพวกเขาขอพร
และวาดอีกข้างหนึ่งเมื่อพรเหล่านั้นกลายเป็ นจริ ง

กลางวัน
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ ง ย่ านช้ อปปิ้ ง ย่ านชินไซบาฉิ เป็ นย่านช้อปปิ้ งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่
มีท้ งั ห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าชั้นนามากมาย จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้
ของกิน ของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ
ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ หรื อสยามสแควร์เมืองโอซาก้า
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บริ การท่านด้วย เมนูยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น บริ การท่านด้วยเนื้ออย่างดั
พร้อมเครื่ องเคียงให้ท่านได้รับประทานภายในภัตตาคารชื่อดังของโอซาก้า

พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Inn Osaka หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
1 เมษายน 2562

โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ท่าอากาศนานนานาชาติคันไซ – กรุ งเทพฯ

เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดกลางเมืองโอซาก้าที่รวมรวบร้านค้าไว้
หลากหลายประเภท เช่น ร้านขายอาหารสด ร้านขายยา ร้านขายขนม ร้านเสื้ อผ้า ร้านสิ นค้า
100 เยน และซุปเปอร์ มาร์ เก็ตขนาดใหญ่ รวมกันมากกว่า 150 ร้าน จนได้สมญาว่าเป็ น
ครัวแห่งโอซาก้า ให้ท่านได้เลือกชิมบรรดาอาหารทะเล เช่น ปลา กุง้ หอย ที่ยงั สดใหม่
และเลือกซื้อสิ นค้านานาประเภทได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านอาหารที่ท่านชื่ นชอบ
โดยบริษัทฯ ได้ จดั เตรียมงบประมาณให้ ท่านละ 2,000 เยน
ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ

14.00 น.
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17.25 น.

22.00 น.

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นาท่านเหิ นฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านั้น
* อาหารเป็ นเพียงตัวอย่ างในการนาเสนอ อาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึน
้ อยู่กับการทารายการจอง
* การบานของซากุระขึน
้ อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล

Romantic Kansai Surprise! 6 Days
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ค่ าบริการ สาหรับรายการ
Romantic Kansai Surprise! 6 Days

โดยสายการบินไทย (TG)
อัตราค่ าบริการทัวร์ โดยสายการบินไทย (TG)
ออกเดินทางวันที่

-

27 มีนาคม – 1 เมษายน 2562

อัตราค่ าบริการทัวร์ ท่ านละ

99,900 บาท

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน

93,500 บาท

เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียงเสริม

90,000 บาท

เด็กอายุตา่ กว่ า 5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มเี ตียง

80,000 บาท

พักห้ องเดีย่ ว เพิม่ ท่ านละ

25,900 บาท

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคา ถ้าจานวนผูใ้ หญ่เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน
หากท่านต้องการใบเสร็ จที่ออกในนามบริ ษทั กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่นนั้นทางบริ ษทั จะไม่ทาการออกใบเสร็ จย้อนหลังให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

ค่าบริ การรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
 ค่ารถรับส่ งตามรายการ
 ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่ งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ตามรายการ
 ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
 ค่าภาษีน้ ามัน ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดน้ ามันโลกซึ่ งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริ ษทั ฯ อาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 30 ก.ก.
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบต
ั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
 มัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
 หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
Romantic Kansai Surprise! 6 Days
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ค่าบริ การนี้ไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม
ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารอง
การเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท
หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 60,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365-6 กรณี ชาระด้วยเช็ค
การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วน
ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

4.
5.
-

-

6.

7.

8.

ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาสี ลม
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร

ออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี

001-2-80809-9

ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสี ลม
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร

ออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี

101-8-64952-3

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
การยกเลิก
กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
กรณี แจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย 50%
ของราคาทัวร์ท้ งั หมด
กรณี แจ้งยกเลิกการจองภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
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หมายเหตุ
o
o

o

o

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ
เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับ ผิดชอบต่อ การออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ ปุ่น การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย
เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย

เอกสารประกอบการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15
วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยน
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จก
ั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขด
ั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ
การพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท
้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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