กาหนดการเดินทาง
14 - 18 พฤศจิ กายน 2561
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มื้ออาหาร
วันที่
วันแรก
วันที่สอง

รายการทัวร์
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.15-06.25+1
สนามบินคันไซ – ปราสาทอิกะ – หมู่บา้ นนิ นจาอิกะ – นารา – วัดโทไดจิ
 NARA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS

อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่ าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิสึ
วันที่สาม ชินไซบาชิ

เช้า

กลางวัน

คา่
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-

-

-

✓
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✓

✓

✓

✓

-

-

✓

-

-

 OSAKA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่ส่ี
วันที่หา้

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มรี ถบัสคอยอานวยความสะดวก)
 OSAKA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนนอก) – ช้อปปิ้ งเอออน พลาซ่า – สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.25-22.00

วันพุธที่ 14 พฤศจิ กายน 2561 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
19:30
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2)
สายการบินไทย พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตื อนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 45 นาที ***
23:15
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG622
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิ กายน 2561 (2) ปราสาทอิกะ – หมู่บา้ นนินจาอิกะ – นารา – วัดโทไดจิ
06:15
ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อทุ ยั ... หลังผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อม
ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว ... นําท่านชม “ปราสาทอิกะอูเอโนะ” ปราสาทแห่งนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง โดยทั้งตัวปราสาทและพื้นที่ท้งั หมด ได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National
Historical Site) ภายในมีพิพิธภัณฑ์นินจา โรงนา รวมไปถึงวัดรูปทรงประหลาด และพิพิธภัณฑ์เพื่อระลึกถึง
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กวีพเนจร มัตสึโอะ บาโช (Matsuo Basho) ที่อยู่ใกล้ ๆกันด้ วย จากนั้น นําท่านเข้ าชม “หมู่บา้ นนินจา IgaRyu Ninja” หรือพิพิธภัณท์นินจาอิงะ มีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงการแสดงด้ วยทักษะและการ
ฝึ กฝนจริง ภายในประกอบด้ วยบ้ านพักอาศัยในอดีต ห้ องแสดงนิทรรศการ 2 ห้ อง สําหรับจัดแสดงอาวุธ
และวัตถึส่งิ ของต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็ นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ ซึ่งเป็ นของจริงให้ นักท่องเที่ยวได้ ชมกัน
อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ท่นี ่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็ นนินจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้ เช่าและ
ขายอีกด้ วย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” นาราเคยเป็ นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อนเกียวโต เพื่อนําท่านเข้ าชม “วัดโท
ไดจิ ” สร้ างขึ้นในปี 743 เพื่อแสดงถึงบุญญาธิ
การของพระจั ก รพรรดิ ญ่ี ปุ่ น ผ่ า นซุ้ มประตู
“นั น ไ ด มง ” ที่ ใ ช้ เ ส า รอ ง รั บ ถึ ง 1 8 ต้ น
ด้ า นล่ า งมี “ทวารบาล” ที่แ กะสลั กจากไม้ ไ ด้
อย่างวิจิตร งดงาม เข้ าชม “วิหารไม้ ท่ใี หญ่ท่สี ดุ
ในโลก” ภายในเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระไว
โรจนะ” ที่มี ค วามสู ง 16 เมตรและหนั ก ถึ ง
500 ตัน ตัววิหารหลังปั จจุ บันถูกสร้ างขึ้นใหม่
ในปี 1706 เนื่องจากของเดิมนั้นถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั :
NARA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้น พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วย
กระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น **
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิ กายน 2561 (3)
อาราชิยาม่า – นังรถไฟสายโรแมนติ
่
ค – สวนป่ าไผ่
สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดคิโยมิซึ - ชินไซบาชิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมธรรมชาติอันงดงามของเมืองเกียวโตที่อาราชิยาม่า เปลี่ยนบรรยากาศ “นัง่ รถไฟสายโรแมนติค
Torocco train ” ระหว่างทางท่านจะได้ ชมธรรมชาติอนั แสนงดงามของเมืองเกียวโต ลัดเลาะแม่นาํ้ โฮสุเคียว
หากเป็ นช่วงดอกซากุระบาน ก็จะได้ สมั ผัสดอกซากุระเต็มสองข้ างทางที่รถไฟวิ่งผ่านทีเดียว ... นําท่านเดินชื่น
ชมความงดงามของ “สวนป่ าไผ่ อาราชิยาม่า” ด้ านหลังวัดเทนริวจิ ที่มีเส้ นทางแคบๆ เชื่อมผ่านกลางสวน
ไผ่ ให้ ผ้ ูคนสัญจรไปมา ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดรําไรที่ส่องลอดผ่าน
ลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติท่หี าชมได้ ยากในปั จจุ บัน ... นําท่านเดินทางสู่ “สะพานโทเก็ตสึเคียว
” สัญลักษณ์เมืองอาราชิยาม่า ชื่อของสะพานนี้แปลว่าสะพานข้ ามสู่ดวงจันทร์ โดยมีนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่น
หลายๆ ท่านมักกล่าวถึงทิวทัศน์ของที่น่ีเสมอ
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เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้ างขึ้นบนเนินเขาโดย
การใช้ ท่ อ นซุ ง นํา มาวางเรี ย งกัน ภายในมี ร ะเบี ย งไม้ ท่ีย่ ื น
ออกมาเหนือหุบเขา ทําให้ เห็นวิวเมืองได้ โดยกว้ างและได้ รับ
การยกย่ องให้ เป็ นมรดกโลกอีกแห่ งหนึ่ง ข้ างใต้ อาคารหลัก
คือ “นํ้า ตกโอตะวะ” ซึ่ ง เป็ นสายนํ้า 3 สายไหลลงสู่บ่ อ นํ้า
และยั ง เชื่ อ กั น ว่ า การดื่ ม นํ้า จากสายนํ้า ตกทั้ง 3 นี้ แล้ ว จะ
ประสบความสําเร็จสามด้ านคือ “อายุ ยืนยาว ความรัก การ
เรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็ นที่ต้ังของศาลเจ้ าอื่นๆจํานวนมาก ... นําท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ”
ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดังของเมืองโอซาก้ า เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งไร้ ขีดจํากัดกับสินค้ ามากมาย อาทิ เสื้อผ้ าเก๋ๆ
กระเป๋ าน่ารักๆ รองเท้ าแฟชั่นสวยๆ สินค้ า IT ทั้งหลาย Ipod กล้ อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้ เลือก
มากมายหลากหลายสีสนั
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั : OSAKA PLAZAHOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิ กายน 2561 (4)
อิสระให้ท่านท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอานวยความสะดวก)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านท่องเทีย่ วตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสอานวยความสะดวก)
สถานทีท่ ่องเทีย่ วแนะนา

“ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ” เป็ นศาลชินโตที่เก่าแก่ท่ีสุดแห่ งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและถือเป็ นศาลอันเป็ นที่
ศรัทธาของผู้คนมากที่สดุ ในโอซาก้ า สร้ างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ 3 ด้ วยสถาปัตยกรรมของศาสนสถานที่หมด
จดสวยงามแบบชินโตแท้ หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า สุมิโยชิ ซุคุริ เป็ นรูปแบบการก่อสร้ างซึ่งเกิดก่อนศาสนาพุทธ
จากจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้ ามามีอิทธิพลต่อการสร้ างวัดในยุคหลังๆ หลังคาจั่วมุงด้ วยด้ วยต้ นกกหรือใบสน
ไซปรัสแห้ ง ยกพื้นสูง ฝาทําด้ วยไม้ กระดาน นอกจากนั้น ศาลเจ้ าแห่งนี้ยังเป็ นศูนย์กลางของศาลเล็กที่ใช้ ช่ือว่า
สุมิโยชิ ไทชะ ทั่วประเทศกว่า 1,800 แห่ง
“อุเมดะ” ย่านช้ อปปิ้ งที่รวมตัวกันอยู่ในสถานีรถไฟใต้ ดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสนั อันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมา
อย่างพิถีพิถันอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and
Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่นาํ้ และนํา้ ตกขนาดย่อมที่ถูกสร้ างขึ้นมาเพื่อคืนความมีชีวิตชีวาให้ กบั ย่านนี้ ให้
ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้ านานาชนิดทั้ง เสื้อผ้ าแฟชั่น รองเท้ า กระเป๋ าเทรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย ทั้ง
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่กส็ ามารถเดินเชื่อมถึงกันทั้งหมดอีกด้ วย
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“พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าไคยูคงั ” พิพิธภัณฑ์สตั ว์นาํ้ ในร่มที่ใหญ่ท่สี ดุ ในโลก มีปริมาณนํา้ รวมทั้งหมด 11,000 ตัน
ที่ ไคยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติของพื้นที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้ วยแทงก์นาํ้
ขนาดใหญ่จาํ นวน 14 แทงก์ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้ วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งนํา้ , สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้ วยนม, สัตว์ไร้ กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้ วมี
620 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจําลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตู ดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์
แห่งฮอลลีวดู๊ ร่วมสนุกท้ าทายกับเครื่องเล่นลํา้ สมัยหลากชนิด ตื่นเต้ น ระทึกใจกับภาพยนตร์เรื่องดังที่ท่านชื่น
ชอบ ภายในได้ แบ่งออกเป็ นทั้งหมด 10 โซนด้ วยกัน เช่น โซนฮอลลีวูด๊ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟน
ตาซี -เดอะไรด์ ” ร่ ว มเดิ น ทางตะลุ ย อวกาศด้ ว ยภารกิจ กอบกู้ ด วงอาทิต ย์ ตื่ น ตากับ ดวงดาวน้ อ ยใหญ่
ระยิบระยับมากมายเต็มท้ องฟ้ า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้ วยความเร็วเหนือแสง พร้ อมชื่นชมความงามของดวง
อาทิตย์แบบใกล้ ชิด ตื่นเต้ นเร้ าใจบนฟากฟ้ ากับ “ฮอลลีวดู๊ ดรีม-เดอะไรด์” เจ็ท โคสเตอร์ เครื่องแรกของยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะนําท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ ากลางแจ้ งหนีแรงโน้ มถ่วงพร้ อมเพลงฮิตที่ท่านชื่น
ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเครื่องเล่ นยอดนิยม “ดิ อะเมซซิ่ง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์”
ตื่นเต้ นระทึกใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะนําท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวาย
ร้ ายอย่างใกล้ ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของสํานักข่าว “บูเกิล” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะทํา
ให้ ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้ น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันยิ่งใหญ่
ระหว่างมนุษยชาติกบั ไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้ วยเทคโนโลยีภาพสามมิติ
สุดพิเศษของฮอลลีวดู๊ ที่จะทําให้ ท่านสัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้ นกับการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ ชิด
อย่างไม่เคยมีมาก่อน
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
ทีพ่ กั : OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิ กายน 2561 (5)
ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอออน พลาซ่ า - สนามบินคันไซ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้ าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้ า
ถือเป็ นสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ท่ีถูกสร้ างขึ้นจากดําริ
ของ ฮิ เ ดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่ ง ในสามแม่ ทั พ คนสํา คั ญ ของ
ประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปี มาแล้ ว โดยใช้
แรงงานกว่ า หกหมื่ น คนในการก่ อ สร้ างปราสาทแห่ ง นี้ จึ ง
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอํานาจ การเมือง การปกครองและ
ศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่งิ ใหญ่ท่สี ดุ ในสมัยนั้น ด้ านนอกของ
ปราสาทเป็ นลานกว้ างที่ตกแต่งอย่าง สวยงามด้ วยไม้ ดอกไม้
ใบหลากหลายชนิดสลับกันไป มีมุมที่น่ังสําหรับนั่งชมดอกไม้ เพลินๆ และร้ านค้ าเล็กๆขายของที่ระลึกและของ
ทานเล่ น บริ เ วณนี้ จึ ง เป็ นที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ สํา หรั บ
ชาวเมืองโอซาก้ า ... นําท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ช้
อปปิ้ งกันต่อที่ “เอออน ช้ อปปิ้ ง พลาซ่า ” ศูนย์รวมแห่ ง
สินค้ าชั้นนํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง, กระเป๋ า,
รองเท้ า, เสื้อผ้ า เป็ นต้ น และยังมี “ร้ าน 100 เยน” สินค้ าที
มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้
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ท่านได้ เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ าที่สามารถเลือกไปเป็ นฝากคนทางบ้ านได้ ตามอัธยาศัย
***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***

17:25
21:55

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG673
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ลู ืม

- - - Always with You - - หมายเหตุ :
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

กาหนดการเดินทาง
14 – 18 พฤศจิกายน 61

อัตราคาบริ
การ
่
ผูใ้ หญ่ ท่าน เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง
ละ
44,900
41,900

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

38,900

6,000

***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
17,000.-บาท***
้
่
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
้
้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
่
่
์ างต
์

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดืม่ วันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)สาหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
เงือ่ นไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
~6~

การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือ
คืนเงินได้
รายละเอียดเกีย่ วกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นสาหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการ
ยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญีป่ ุ่ น(สาหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ ุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติท่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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