Japan Colorful Historical and Kids Wonderland Surprise! 6 Days

โดยสายการบินไทย (TG)
เดินทางวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2563

วันแรก
26 มีนาคม 2563
21.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณเคาน์เตอร์สายการบินไทย
อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอินแถว C
เจ้าหน้าที่ เวิลด์ เซอร์ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก

วันที่สอง
27 มีนาคม 2563
00.30 น.

เช้า
07.30 น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ – นาโกย่า

นาโกย่า – อิงะ – พิพธิ ภัณฑ์ นินจาอิงะ – Murai Bankoen Ninja Cafe
- พิพธ
ิ ภัณฑ์ มิโฮ

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 นาท่านเหินฟ้าสู่ นาโกย่า
ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหารบริ การบนเครื่ องบินพร้อมเครื่ องดื่ม
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ ในเขตภาคกลางของเกาะฮอนชู ณ นาโกย่ า หลังพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร พร้ อมตรวจเช็คสัมภาระแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ อิงะ เมื องที่ มี
ชื่ อเสี ยงโด่งดังมาจากการเป็ นถิ่ นกาเนิ ดของนิ นจา แล้วนาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ นินจาอิงะ
ในช่วงศตวรรษที่ 15 พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เคยเป็ นหมู่บา้ นสอนวิชานินจามาก่อน ภายในมีการจัด
แสดงทักษะและการฝึ กฝนจริ งของนินจา ห้องจัดแสดงอาวุธและวัตถุสิ่งของเครื่ องใช้ของนิ นจา
นอกนั้นยังมีโชว์จากนินจาอันตื่นตาตื่นใจให้ชมกันอีกด้วย

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระเดินเล่นชม เมื องอิงะอุเอโนะ เมืองแห่ งนิ นจา ที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น จนถึง
เวลานัดหมาย แล้วนาท่านแวะ Murai Bankoen Ninja Cafe ร้านคาเฟ่ นินจาน่ารักที่มีความ
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองอิงะ
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ มิโฮะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางป่ า ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
เมืองโคกะ ในจังหวัดชิ งะ ตัวสถาปั ตยกรรมของอาคารถูกออกแบบโดยสถาปนิ กที่มีชื่อเสี ยง
Koyama Mihoko, I.M. Pei ผูห
้ ญิงที่ร่ ารวยในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นผูก้ ่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่ ง
นี้ดว้ ย

ค่า

ถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Lake Biwa Otsu Prince Hotel หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่สาม
28 มีนาคม 2563
เช้า

กลางวัน

อุจิ – วัดเบียวโดอิน – สถานีนิชิไมซุรุ – นั่งรถไฟคุโรมัสสึ – มิยาซุ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุจิ แล้วนาท่านชม วัดเบียวโดอิน มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
เปรี ยบดัง่ ดินแดนที่บริ สุทธิ์ในพุทธศาสนา (โจโด) และบริ เวณสวนของวัดที่เปรี ยบดัง่ ดินแดน
สรวงสวรรค์อนั บริ สุทธิ์ เดิมทีวดั เบียวโดอินถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็ นบ้านพักตาก
อากาศของนักการเมืองผูม้ ีอิทธิพลฟูจิวาระ โนะ มิชินากะ ต่อมาลูกชายของมิชินากะ ได้เปลี่ยน
ที่นี่ให้เป็ นวัด และสั่งการให้สร้างอาคารที่สวยงามที่สุดของที่นี่คือ ฟี นิกซ์ฮอลล์ เพราะรู ปทรง
และรู ปปั้นนกฟี นิกซ์ท้งั สองบนหลังคา ฟี นิกซ์ฮอลล์น้ ียงั เป็ นภาพที่อยูด่ า้ นหลังของเหรี ยญ 10
เยนของญี่ปุ่นอีกด้วย ด้านหน้าวัดเบียวโดอินจะคลาคร่ าไปด้วยร้านค้าต่างๆในธีมชาเขียว เช่น
ชาเขียวแบบชง ไอศกรี มชาเขียว ขนมชาเขียว และอื่นๆ ถนนสายนี้ถึงถูกเรี ยกติดปากว่าเป็ น
ถนนชาเขียวนัน่ เอง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สถานี นิชิไมซุ รุ นั่งรถไฟคุโรมัสสึ (Kuromatsu Trian) ชมวิว
ทิวทัศน์ของทะเล ผ่านสะพานข้ามแม่น้ ายูรากาว่า และชายฝั่งนากุ เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปได้
อย่างจุใจ
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พิเศษ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ ชงชาบนรถไฟคุโรมัสสึ พิธีชงชาเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ
ญี่ ปุ่ นซึ่ ง มี ห ลักการแบบแผนภายใต้อิ ท ธิ พ ลของพุ ท ธศาสนานิ กายเซ็ น จุ ด ประสงค์เ พื่ อ ท า
วิญญาณให้บริ สุทธิ์ โดยการเป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หัวใจแท้จริ งของพิธีชงชาประกอบไป
ด้วย ความสงบ ความเรี ยบง่าย ความสง่างาม และ สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งความเรี ยบง่ายอันเข้มงวด
และความยากที่ประณี ต

ค่า

เดินทางถึง สถานีอามาโนะฮาชิดาเตะ แล้วนาท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Miyazu royal hotel หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สี่
29 มีนาคม 2563
เช้า

มิยาซุ – อิเนะ – ล่องเรื อชมหมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – โอซาก้า – โกเบ-ซันดะ
พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตส

อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อิเนะ เมืองท่าประมง ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของคาบสมุทร
ทังโกะ ฝั่งทะเลญี่ปุ่น ในจังหวัดเกียวโต นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เป็ นหมู่บา้ น
ชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยูเ่ พียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปนุ่ และหมู่บา้ นแห่งนี้ถูกจัดอันดับ
ให้เป็ นหมูบา้ นชาวประมงที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มีจดุ เด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นๆ คือจะมีการ
ทาบ้านยื่นออกไปในน้ าแล้วมีช่องจอดเรื ออยูภ่ ายในบ้าน เหมือนๆกับที่เราเห็นตามเมืองในยุโรป
เช่น เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี หมูบ่ า้ นนี้ต้งั อยูร่ ิ มอ่าวอิเนะ ซึ่งจะสร้างเรี ยงติดกันเป็ นแนวยาว
ตลอดชายฝั่ง เกิดเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ไหนในญี่ปนุ่ หมูบ่ า้ นอิเนะ
ในปัจจุบนั เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับเชิ่งวัฒนธรรมที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้สาผัสกับวิถีชีวิตของ
ชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลูกข้าว และอื่นๆ รวมทั้งยังขึ้นชื่อด้านอาหาร
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ทะเลสดใหม่ดว้ ย แล้วนาท่าน ล่องเรื อชมหมู่บ้านชาวประมง และ บรรยากาศโดยรอบ ท่าน
สามารถเก็บภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โอซาก้ า ศูนย์รวมย่านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความบันเทิงของ
ภูมิภาคคันไซ
แล้วนาท่านสู่ โกเบ-ซั นดะ พรี เมี่ยม เอาท์ เล็ตส เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่ งท่านสามารถ
สนุกสนานกับการจับจ่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุ ด จนถึงเวลานัดหมาย
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ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani Osaka หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า
30 มีนาคม 2563
เช้า

Option 1

โอซาก้า – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (วันนีไ้ ม่มีรถโค้ชบริการ)

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยท่านสามารเลือกเดินทางด้วยรถไฟท้องถิ่น
สู่ใจกลางนครโอซาก้า หรื อเมืองเก่าเช่น เกียวโตและนารา เพื่อเที่ยวชมตามอัธยาศัย
ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สวนสนุกทีย่ งิ่ ใหญ่ของโลกภาพยนตร์ทท่ี ุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาล
บนพืน้ ทีก่ ว่า 100,000 ตารางเมตร โดยจะแบ่งเป็ นโซนต่าง ๆ เริม่ ตัง้ แต่โรงถ่ายภาพยนตร์
ฮอลลีวดู ชมฉากจาลองของนิวยอร์ค ฉากจาลองเมืองซานฟรานซิสโก ชมภาพยนตร์สามมิติ
เรื่องเทอร์มเิ นเตอร์ 2 ทีใ่ ช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 400 ล้านบาท ท่านจะได้สมั ผัส
บรรยากาศการต่อสูแ้ ละการไล่ลา่ ทีเ่ ร้าใจ สนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื่องวอเตอร์
เวิลด์ พร้อมทัง้ พบกับฉากคาวบอย สตั ๊นโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรูท้ ใ่ี ช้
ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนัขแสนรูจ้ ากเรื่องบีโธ่เฟ่ น เป็ นต้น
(อัตราค่าเข้าชมและค่าเดินทางไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )
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Option 2

Option 3

กลางวัน
ค่า

พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้าไคยูคัง หนึ่งในพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าที่ใหญ่ท่สี ุดในญีป่ ุน ชมความงาม หรือ
แม้กระทังสั
่ มผัสสิง่ มีชวี ติ ใต้ทอ้ งทะเลหลากสายพันธุ์จากมหาสมุทรทัวโลก
่
รวมทัง้ เพนกวิน
แมวน้ า และฉลามวาฬ มากกว่ า 620 สายพัน ธุ์ ท่ีร อให้คุ ณ มาสัม ผัส และค้น พบภายใน
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้
(อัตราค่าเข้าชมและค่าเดินทางไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )

ย่ านนัมบะ เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางใต้ ของโอซาก้า หรื ออีกชื่ อหนึ่ งเราอาจจะเรี ยกว่า
โซนมินามิ มีการสร้างศูนย์รวมสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่เรี ยกว่า Namba Park ขึ้นโดยการรวม
เอาร้ านค้า ชื่ อ ดัง กว่ า 120 ร้ านค้า และร้ านอาหารมากมาย รวมไปถึ ง Big Camera และ
Takashimaya นอกจากนั้นยังมี พ้ืนที่ สีเขียว ที่ เป็ นสวนสาธารนะกันให้เราได้พก
ั ผ่อนกันอีก
ด้วย (อัตราค่าเดินทางไม่รวมอยูใ่ นรายการทัวร์ )

อาหารกลางวันอิสระ (ค่าอาหารกลางวัน ไม่ รวมในอัตราค่าบริการทัวร์ )
อาหารค่าอิสระ (ค่าอาหาร ไม่ รวมในอัตราค่าบริการทัวร์ )
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Otani Osaka หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่หก
31 มีนาคม 2563
เช้า

โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ย่านช้ อปปิ้ งชินไซบาฉิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
คันไซ – กรุงเทพฯ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดกลางเมืองโอซาก้าที่รวมรวบร้านค้าไว้หลากหลาย
ประเภท เช่น ร้านขายอาหารสด ร้านขายยา ร้านขายขนม ร้านเสื้ อผ้า ร้านสิ นค้า 100 เยน และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ รวมกันมากกว่า 150 ร้าน จนได้สมญาว่าเป็ น ครัวแห่งโอซาก้า ให้
ท่านได้เลือกชิมบรรดาอาหารทะเล เช่น ปลา กุง้ หอย ที่ยงั สดใหม่ และเลือกซื้อสิ นค้านานา
ประเภทได้ตามอัธยาศัย

แล้วนาท่านเดินทางสู่ ย่ านช้ อปปิ้ งชินไซบาฉิ เป็ นย่านช้อปปิ้ งใจกลางโอซาก้า ขนาดใหญ่ มีท้ งั
ห้างสรรพสิ นค้า และร้านค้าชั้นนามากมาย จาหน่ายสิ นค้าหลากหลายประเภท ทั้งของใช้ ของกิน
ของฝาก สิ นค้าแบรนด์เนม ร้านอาหารและอื่นๆ ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงย่านโดตอมโบริ เมืองโอซาก้า

กลางวัน

อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านอาหารที่ท่านชื่ นชอบ
โดยบริษัทฯ ได้ จัดเตรียมงบประมาณให้ ท่านละ 2,000 เยน
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติคันไซ
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17.30 น.
21.25 น.

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 นาท่านเหินฟ้าสู่ประเทศไทย
อาหารพร้อมเครื่ องดื่มบริ การบนเครื่ องบิน
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
* รู ปภาพเป็ นเพียงภาพตัวอย่ างในการนาเสนอเท่ านัน้
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อัตราค่าบริการสาหรับรายการ
Japan Colorful historical and
Kids Wonderland Surprise! 6 Days

โดยสายการบินไทย (TG)
อัตราค่าบริการ (สายการบิน ไทย : TG)
เดินทางในช่ วง

26 – 31 มีนาคม 2563

ผู้ใหญ่ ท่ านละ

87,900 บาท

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน มีเตียง

87,900 บาท

เด็กอายุ 6 – 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียง

83,900 บาท

เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียง

74,900 บาท

พักห้ องเดี่ยว (ห้ องคู่) เพิม่ ท่ านละ

18,000 บาท

หมายเหตุ
• บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน
• หากท่ านต้ องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน

มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ทาการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
• ทางบริษัทเป็ นตัวแทนในการยื่นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณา
ขึน้ อยู่กบั สถานทูตแต่ เพียงผู้เดียว
• ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
ค่าบริการรวม
•
•
•
•
•
•

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
ค่ารถรับส่งตามรายการ
ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
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•

•
•
•
•
•

ค่าภาษีน้ามัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามภาวะตลาดน้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ค่าขนกระเป๋ า น้ าหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
หัวหน้าทัวร์จากกรุ งเทพ ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริการนีไ้ ม่รวม
•
•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ 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 องบินในปัจจุบน
ั บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื อ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การสารองที่นงั่ : บริ ษท
ั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการจองท่านละ 30,000 บาท โดยกรุ ณานาเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร แล้วส่งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์หมายเลข 0-2634-7365 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ายนั้นแล้ว ส่วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15
วัน
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาปาโซ่ ทาวเวอร์
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 245-2-03349-9
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาสุ รวงศ์
ออมทรัพย์
ชื่ อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวัตร
เลขที่บัญชี 125-4-08510-0
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 ไม่ว่าทั้งหมดหรื 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 ทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
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หมายเหตุ
1.
2.

3.

4.

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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