Mie Illumination &
Obara Autumn Sakura Surprise!
6 วัน โดยสายการบินไทย (TG)
9 – 14 พฤศจิกายน 2562
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วันแรก
9 พฤศจิกายน 2562
21.00 น.

00.05 น.

กรุ งเทพฯ – นาโกย่า
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ นาโกย่ า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันทีส่ อง
นาโกย่า – หมู่บ้านโอบาระ – ศาลเจ้ าโอสึ คันนงและแหล่งช้ อปปิ้ งย่านโอสึ –สวน
10 พฤศจิกายน 2562 นาบานะโนะซาโตะ – ชม Winter Illumination Show
เช้า
07.30 น.

อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานเซ็นแทร์ ท่าอากาศยานแห่งใหม่ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู เมืองนาโกย่ า
หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ ศุลกากร พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว ท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านโอบาระ ที่ต้ งั ยูท่ างตะวันออกจากเมืองนาโกย่า เป็ นหมู่บา้ นโบราณที่มีชื่อเสี ยงจากการ
ทากระดาษสาแบบญี่ปุ่น (Washi) มาตั้งแต่อดีต แล้วนาท่านชมความงามของ ชิกซิ ากุระ ซึ่ง
เป็ นซากุระที่บานปี ละสองครั้ง ในช่วงกลางเดือนมีนาคมและปลายเดือนตุลาคมถึง ปลาย
เดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือว่าเป็ นช่วงที่ท่านจะได้ชมซากุระมากที่สุด อีกทั้งท่านยัง สามารถชม
ใบไม้เปลี่ยนสี ไปพร้อม ๆ กับการชมซากุระ ซึ่งงดงามเกินคาบรรยายใดๆ จะกล่าวได้ อิสระ
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและฤดูกาล
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ นาโงย่า แล้วนาท่านสู่ ศาลเจ้ าโอสึคันนงและแหล่ งช้ อปปิ้ ง
ย่ านโอสึ ศาลเจ้าโอสึ คนั นงเป็ นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด ใน
ญี่ปุ่น และเป็ นวัดประจาตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยงั มีวดั บันโซจิ ซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุ
เคยพักอยูเ่ มื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ เป็ นเมืองที่
ผสมผสานระหว่าง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ น จุดท่องเที่ยวยอด
ฮิตที่สุดแห่งหนึ่งของนาโงย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยว ต่างชาติก็นิยมมา
เยีย่ มชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมของ
ชาวญี่ปุ่น

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สวนนาบานะโนะซาโตะ นาท่านชม Winter Illumination Show
เป็ นการแสดงโชว์ไฟในยามค่าคืน ซึ่งเป็ นที่หนึ่งที่ดงั ที่สุดในญี่ปุ่น เทศกาลนี้ยาวนานกว่า
่ ่ามกลาง
7 เดือน ไฮไลท์ของงานนี้ คืออุโมงค์ไฟ ซึ่ งเมือเข้าไปแล้วจะเสมือนกับว่าเราอยูท
ดวงดาว สถานที่เที่ยวแห่งนี้เป็ นที่รู้จกั กันดีของชาวเมืองมิเอะและมีผคู ้ นจานวนมากเข้ามา เยีย่ ม
ชมแสงสี และการแสดงโชว์ไฟในแบบอนิเมชัน่ ในยามค่าคืน กันเป็ นจานวนมาก
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั นากาชิมะ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ ต์ภายในโรงแรมที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nagashima หรื อในระดับเดียวกัน
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วันทีส่ าม
นาโงย่า – หมู่บ้านโอบาระ – ชิ กซิ ากุระ – มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต พาร์ ค ชิ งะ เรียวโอ –
11 พฤศจิกายน 2562 โอซาก้ า
เช้า

กลางวัน

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ อุทยานแห่ งชาติโกไซโช เป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ่น ที่อดุ มไปด้วย ขุนเขา ป่ าไม้และน้ าตก ตามธรรมชาติมากมาย นาท่าน นั่ง
กระเช้ าขึน้ สู่ ยอดเขาโกไซโช ที่สูงถึง 1,212 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ให้ท่านประทับใจ ใน
ความงดงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้น
หมายเหตุ : การชมใบไม้เปลี่ยนสี ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศและฤดูกาล

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต พาร์ ค ชิงะ เรียวโอ
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านอาหารทีม่ อี ยู่หลากหลายภายใน มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต พาร์ ค
ชิงะ เรียวโอ โดยบริษัท ฯ ได้ จดั เตรียมงบประมาณให้ ท่านละ 1,500 เยน
หลังอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งภายใน มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต พาร์ ค ชิงะ เรียวโอ แหล่งรวบรวม
สิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง
ส่งท้ายตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
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ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โอซาก้ า
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยเมนูอาหารสไตล์โรบะตายะกิ
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka หรื อในระดับเดียวกัน

วันทีส่ ี่
โอซาก้า – คาเมโอกะ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เขาอาราชิยามะ – ป่ าไผ่ – วัด
12 พฤศจิกายน 2562 เทนริ วจิ – สะพานโทเกะซึ เคียว – โอซาก้ า
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ คาเมโอกะ เมืองซึ่งตั้งอยูท่ างตะวันตกของเกียวโต ในอดีต เคย
เป็ นเมืองเกษตรกรรมที่มีความสาคัญต่อกรุ งเกียวโต ก่อตั้งโดยการรวมตัวกันของ หมู่บา้ น
ใกล้เคียงกัน 17 หมู่บา้ นจนกลายเป็ นเมืองคาเมโอกะ แล้วนาท่านขึ้น รถไฟ สายโรแมนติก
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอนั สวยงาม ผ่านมุมมองเปิ ดโล่งของรถไฟ จากสถานีคาเมโอกะสู่
สถานีอาราชิยามะ พาท่านลัดเลาะเทือกเขาให้ท่านได้เห็น ความงดงามของขุนเขา และแม่น้ า
โฮะซึ ที่อยูด่ า้ นล่างได้อย่างชัดเจน

แล้วนาท่านสู่ เขาอาราชิยามะ (ภูเขาแห่งพายุหมุน) สถานที่พกั ผ่อนของชนชั้นสูงในสมัย เฮ
อัน อีกทั้งในปัจจุบนั ยังถูกขนานนามว่าเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว ที่โรแมนติกที่สุดในเกียวโต
จากนั้น นาท่านเดินลัดเลาะสู่ สวนป่ าไผ่ ที่มีชื่อเสี ยงอันโด่งดังของ อาราชิยามะ ในบริ เวณนี้
เต็มไปด้วยต้นไผ่รายล้อมเต็มบริ เวณปกคลุมทัว่ ทั้งป่ า ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทิวป่ าไผ่ ที่ตดั
เป็ นแนวทางเดินสวยงาม ร่ มรื่ น ท่านสามารถถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้อย่างอิสระ
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ วัดเทนริวจิ (วัดมังกรสวรรค์) 1 ใน 5 วัดนิกายเซนที่มีชื่อเสี ยง ถูก
สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 เป็ นวัดที่มีความสวยงาม โดยตัววัดสร้างด้วยไม้ และยังมีสวนแบบ
เซน ที่ทาให้ท่านรู ้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสบายๆ ของธรรมชาติรอบๆ ตัว

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สะพานโทเกะซึเกียว (สะพานข้ามดวงจันทร์) ที่ชาวญี่ปุ่นชื่น
ชอบ และเลื่องลือกันว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเกียวโต เนื่องจากมีแม่น้ าที่ใส
สะอาด มีแนวภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้นานาพรรณเป็ นฉากหลัง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ
ธรรมชาติที่สวยงามโดยรอบ

กลางวัน
ค่า

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยเมนูเซ็ตอาหารสไตล์ญี่ปุ่น
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้ า
อาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยเมนูขา้ วหน้าปลาไหล
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka หรื อในระดับเดียวกัน

Mie Illumination & Obara Autumn Sakura Surprise! 6 Days

- 15 -

วันที่ห้า
โอซาก้า – ตลาดเช้ าคุโรมอน อิชิบะ – เรียนทาซู ชิ – ช้ อปปิ้ งย่านชินไซบาชิและ
13 พฤศจิกายน 2562 ย่ านโดตอมโบริ (วันนีไ้ ม่ มีรถโค้ ชบริ การ)
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ โดยรถไฟท้องถิน่ สู่ ตลาดเช้ าคุโรมอน อิชิบะ
ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรี ยงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย สองข้าง
ทางเรี ยงรายไปด้วยร้าน ปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ โดยพ่อครัวร้านอาหาร
ญี่ปุ่นนิยมมาซื้อวัสดุจากที่นี่ไปประกอบอาหารเป็ นประจา ทาให้ที่ตลาดแห่งนี้มีร้านขายปลา
ปั กเป้ า (Fugu) และตะพาบน้ า (Suppon) ซึ่งเป็ นอาหารมีชื่อสองอย่างของโอซาก้าเรี ยงราย
อยูม่ ากมาย ลาพังแค่เดินชมตลาด ก็สามารถสนุกได้

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางเปลี่ยนบรรยากาศ โดยรถไฟท้องถิ่นสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชินไซบาฉิ ที่มี
ร้านค้าให้ท่านเลือกซื้อหาอย่างจุใจ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึง ย่ านโดตมโบริ หรื อสยามสแควร์ของ
เมืองโอซาก้า ที่ต้ งั อยูส่ องข้างแม่น้ าโดตมโบริ กาว่า อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเลือกซื้อ
ของฝากได้อย่างเต็มอิ่มจุใจ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยเมนูชาบู ชาบู
พักค้างแรม ณ โรงแรม Nikko Osaka หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่หก
โอซาก้า – วัดชิโทนโนจิ – ล่องเรือซานต้ ามาเรีย – กรุ งเทพฯ
14 พฤศจิกายน 2562
เช้า

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่าน ล่องเรือสาราญชมเมืองโอซาก้ า โดยเรื อสาราญขนาดใหญ่ Santa Maria
ที่ล่องระหว่าง Tempozan Harbor Village, Kaiyukan และผ่านสถานที่สาคัญต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นสะพานแดง และ Universal Studios เป็ นต้น โดยตัวเรื อสร้างเลียนแบบเรื อ
Santa Maria ของโคลัมบัสที่ใช้คน
้ พบทวีปอเมริ กา แต่ขนาดใหญ่กว่าถึง 2 เท่า

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคันไซ
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ประเทศไทย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
หลังอาหาร เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

17.25 น.

22.00 น.

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก
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อัตราค่ าบริการ สาหรับรายการ

Mie Illumination &
Obara Autumn Sakura Surprise!
ณ ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน
อัตราค่ าบริการ (สายการบิน ไทย : TG)
เดินทางในช่ วง

9 – 14

พฤศจิกายน 2562

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ ท่ านละ

106,900.-

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

98,900.-

เด็กอายุ 5-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียง

95,900.-

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

45,900.-

พักห้ องเดีย่ ว (เตียงคู่) เพิม่ ท่ านละ

20,000.-

หมายเหตุ
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน
 หากท่ านต้ องการใบเสร็จทีอ่ อกในนามบริษัท กรุณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน
มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ ทาการออกใบเสร็จย้ อนหลังให้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ค่ าบริการรวม










ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
ค่ าภาษีนา้ มัน ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามภาวะตลาดนา้ มันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว
ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.

Mie Illumination & Obara Autumn Sakura Surprise! 6 Days

- 18 -






ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 4,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพ ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่ าบริการนีไ้ ม่รวม



ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม

ระเบียบการ และเงือ่ นไข :
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดการเดินทาง กรณี ที่มีผสู ้ ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื อ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2676-3223 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสัง่ จ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15
วัน
ธนาคารกสิ กร
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริ ษทั เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จากัด เลขที่บญั ชี 789-2-28636-6
ธนาคารไทยพาณิ ชย์
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริ ษทั เวิลด์ เซอร์ไพร้ส ทราเวิล จากัด เลขที่บญั ชี 065-2-38759-9
4. กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
5. บริ ษท
ั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
ผูเ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้
6. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
7. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
การยกเลิก
o กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณี แจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
o กรณี แจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
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หมายเหตุ
1. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
3. บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
4. บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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