วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่หนึ่ง สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ

วันที่สอง

เกียวโต - ฟูชิมิอินาริ - อาราชิยาม่า - คินคะคุจิ - โอซาก้ า
- โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ

วันที่สาม

อิสระช้ อปปิ ง้ ในเมืองโอซาก้ า หรื อ เลือกซื ้อทัวร์ เสริ ม
"ยูนิเวอร์ เซลสตูดิโอเจแปน" เพิ่ มท่านละ 2,500 บาท

วันที่ส่ ี

ปราสาทโอซาก้ า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตี ้ฟรี - ริ งกุ
พรี เมี่ยม เอ้ าเล็ท - สนามบินคันไซ

รถ
BUS

BUS

BUS

ที่พกั
Osaka Fujiya Hotel
หรื อ Garden Palace
Osaka หรื อเทียบเท่า
Osaka Fujiya Hotel
หรื อ Garden Palace
Osaka หรื อเทียบเท่า
Osaka Fujiya Hotel
หรื อ Garden Palace
Osaka หรื อเทียบเท่า
-

อาหารเช้ า/กลางวัน/เย็น
มีอาหารบนเครื่ อง 1 มื ้อ

โรงแรม / ชาบู ชาบู / -

โรงแรม / - / โรงแรม / ยากินิคุ / -

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง
รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

-

-

มีอาหารบนเครื่ อง 1 มื ้อ

สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ

11.30 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA Xเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การ
ต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการขึ ้นเครื่ อง (ไกด์ทวั ร์ แนะนาการเดินทาง)
14.50 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินคันไซ อินเตอร์ เนชัน่ เนล ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ610
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่ องลาใหญ่ 337 ที่นงั่ ที่นงั่ ระบบสุม่ ทุกที่นงั่ (Random) โดยสายการบิน

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ อินเตอร์ เนชัน่ เนล (โอซาก้ า) ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรรับกระเป๋ าและทา
ภาระกิจส่วนตัวเรียบร้ อยแล้ ว...
สาคัญ!!! ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ อนุญาตให้ นา อาหารสด จาพวก เนื ้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นจะมีโทษจับและปรับ
(เวลาท้ องถิน่ เร็วกว่ าประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่ นเพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง
เช้ า

เกียวโต - คินคะคุจิ - ฟูชิมอิ ินาริ - อาราชิยาม่ า - โอซาก้ า - โดทงบุริ - ย่ านชินไซบาชิ

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
น าท่า นเดิ น ทางสู่เกี ย วโต เมื องหลวงเก่ าแก่ ของญี่ ปุ่ นซึ่งมี อ ายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดี ต มี ค วามเจริ ญ รุ่ งเรื อ งทางด้ านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง นาชมวัดคินคะคุจิ หรื อที่คนไทยนิยมเรี ยกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วดั นี ้จะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบ
ทังหลั
้ งตังโดดเด่
้
นอยูก่ ลางน ้า ทาให้ เเกิดเป็ นเงาสะท้ อนกับพื ้นน ้าเบื ้องหน้ า จนเกิดเป็ นภาพที่สวยงามกลายเป็ นอีกสัญญลักษณ์ หนึง่ ของ
เมืองเกียวโตวัดนี ้แต่เดิมสร้ างเพื่อใช้ เป็ นบ้ านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โยชิมิสแุ ละท่านมีความตังใจยกบ้
้
านพักแห่งนี ้ให้ เป็ นวัดนิ กายเซน
ภายหลังจากที่ทา่ นเสียชีวติ วัดคินคะคุจิมีโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้ านหน้ าใกล้ กบั ทางเข้ าวัดซึง่ เป็ นภาพที่วดั สี
ทองอร่ามที่มีสวนอยูโ่ ดยรอบเป็ นเงาสะท้ อนกับน ้าในสระ อาคารเดิมของวัดนันถู
้ กไฟไหม้ หลายต่อหลายครัง้ ในอดีต รวมถึงในช่วงสงคราม
โอนิน (Onin) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ ทาลายสถานที่สาคัญๆของเกียวโตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี ้ด้ วย และได้ มีการสร้ าง
วัดนี ้ขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ ในปี 1955 ซึง่ อยูม่ าจนถึงปั จจุบนั นี ้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริ อิ ซุ้มประตูสแี ดงที่เป็ นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ า ที่มีมากกว่าร้ อยต้ นทอดตัวยาวตาม
เส้ นทางของไหล่เขาลดหลัน่ กันบนเส้ นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็ นฉากของภาพยนตร์ เรื่ อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอก
ของเรื่ องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้ าให้ ตนเองสมความปรารถนา

เที่ยง

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
วัดคิ นคะคุจิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)ชาบู ชาบู
เดินทางสู่ อาราชิยาม่า นาท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้ างตังแต่
้
สมัยเฮอัน เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามด้ วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน ้าและมีววิ ข้ างหลังเป็ นป่ าต้ นไม้ ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่ าไผ่ (Bamboo
paths)ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตังอยู
้ ร่ ะหว่างช่วงห่างของวัดเทนริ วจิและศาลเจ้ าโนโนมิยะ

สะพานโทเก็ตซึเคียว

ทางเดิ นเลียบป่ าไผ่

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้ าอิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ สินค้ าที่ถนนโดทงโบริย่านชินไซบาชิแหล่งช้ อปปิ ง้ ยอดนิยมที่สดุ ของโอซาก้ า
ที่เต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมายทังแบรนด์
้
เนมของมือสองร้ านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้ อปปิ ้งที่ร้านดองกี ้
และมัตสุโมโต้ คิโยชิร้านค้ ายอดนิยมในใจของคนไทยที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปนุ่
** เพื่อสะดวกในการช้ อปปิ ้ งของท่ านอิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย**

ย่านชิ นไซบาชิ

นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม
เช้ า

อิสระช้ อปปิ ้ งในเมืองโอซาก้ าไม่ มีรถโค้ ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
***ไกด์ แนะนาเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้ า / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ ) **
หรื อ เลื อ กซื้ อ ยู นิ เ วอร์ แซล สตู ดิ โ อ ญี่ ปุ่ น(Universal Studio Japan)ช าระเพิ่ ม ท่ านละ 2,500.- บาท (ไม่ รวมค่ าเดิ น ทาง)
หมายเหตุ : ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น(Universal Studio Japan) ซื้อ 1 แถม1 (เฉพาะ มิ.ย.-ก.ค.เท่ านั้น)
ชึ่งตังอยู
้ ใ่ นเมืองโอซาก้ า และเป็ น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ของบริ ษัทยูเอสเจ จากัดตามสัญญาที่คล้ าย ๆ กับของสวนสนุกยู
นิเวอร์ แซล ออแรนโด้ รี สอร์ ท เพราะว่าที่นี่ยงั มีเครื่ องเล่นที่คล้ ายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล ออแรนโด้ และ ยูนิเวอร์ แซล ฮอลลีวดู ซึ่ง
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นชาวญี่ปนเองและคนเอเชี
ุ่
ย เช่น ชาวไต้ หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต้
**เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ านอิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่าตามอัธยาศัย**
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

ปราสาทโอซาก้ า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตีฟ้ รี - ริงกุ พรีเมี่ยม– สนามบินคันไซ (โอซาก้ า)

เช้เอ้า าเล็ท - สนามบิ
บริการอาหารเช้
า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นคันไซ
เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้ า(Osaka Castle)ด้านนอก ถูกสร้ างขึ ้นในปี 1583 แทนที่วดั อิชิยาม่าฮอนกันจิ (Ishiyama Honganji Temple)
ซึง่ ได้ ถกู ทาลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะสร้ างปราสาทโอซาก้ า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้ างปราสาท
ตังใจที
้ ่จะให้ ปราสาทแห่งนี ้เป็ นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปนภายใต้
ุ่
การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้ างเสร็ จก็ได้ กลายเป็ นปราสาทที่ใหญ่
ที่สดุ ของญี่ปนในขณะนั
ุ่
นแต่
้ หลังจากที่ทา่ นฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ ถกู โจมตีและทาลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้ มีการ
สร้ างปราสาทขึ ้นมาใหม่อีกครัง้ ในปี 1620 แต่ตอ่ มาหอคอยของปราสาทก็ได้ ถกู ฟ้ าผ่าและไฟไหม้ ในปี 1665 ภายหลังก็ได้ มีการซ่อมแซมทัง้
ภายในและภายนอก จนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้ มีการสร้ างลิฟท์เพื่อให้ สามารถขึ ้นไปชมปราสาทและพิพธิ ภัณฑ์ด้านบนได้ งา่ ยขึ ้น ตัวปราสาทถูก
ล้ อมรอบด้ วยกาแพงหินคอนกรี ต, คูน ้า และสวนนิชิโนมารุ ถ้ าใครมีเวลาแนะนาให้ เดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่ นเย็นสบาย

ปราสาทโอซาก้า

จากนันน
้ าท่านเดินทางสูว่ ัดโทไดจิ เมืองนารา (Todaiji - Nara)เป็ นวัดพุทธในเมืองนะระ ประเทศญี่ปนุ่ หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตงั ้
อยูใ่ นบริ เวณวัดได้ รับการบันทึกว่าเป็ นอาคารไม้ ทใี่ หญ่ที่สดุ ในโลก เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสขึ นาดใหญ่หล่อจากบรอนซ์
นอกจากนี ้ วัดนี ้ยังเป็ นศูนย์กลางของโรงเรี ยนศาสนาในสายเคงอนอีกด้ วย วัดนีไ้ ด้ รับการขึ ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด
ศาลเจ้ า และสถานที่สาคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนะระ

วัดโทไดจิ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)ยากินิคุ
เดินทางสูR่ inku Premium Outlet แหล่ งช้ อปปิ้ ง และ ดิวตี้ฟรีOutletที่สามารถช๊ อปปิ๊ งสินค้ าแบรนด์เนมได้ ในราคาที่พอเหมาะไม่แพง
จนเกินไปอยูด่ ้ วย
ข้ อดีก็คือจานวนร้ านที่มากมาย！
1.ที่นี่มีร้านขายสินค้ าแบรนด์เนมตังอยู
้ ป่ ระมาณ 200 ร้ าน
2.และยังมีสนิ ค้ ามากมายหลากหลายชนิดไม่วา่ จะเป็ น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรื อน
3.เสื ้อผ้ าบุรุษ เสื ้อผ้ าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ
4.สามารถเดินช๊ อปปิ๊ งได้ ทงวั
ั ้ นจะมาเดินคนเดียวได้ หรื อจะมากันทังครอบครั
้
วก็ได้
5.รับรองว่าไม่มีเบื่อและเนื่องจากสิง่ ก่อสร้ างต่างๆที่มกี ารออกแบบให้ ดเู หมือนกับรี สอร์ ทโดยได้ แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ ลสตันอัน มี
ประวัติศาสตร์ ของอเมริ กาทาให้ ที่นี่ทงสวยงามและดู
ั้
เป็ นระเบียบอีกด้ วย

**สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินคันไซอินเตอร์ เนชั่นเนล (โอซาก้ า)**
23.45น. ออกเดินทางจากสนามบินสนามบินคันไซอินเตอร์ เนชัน่ เนล (โอซาก้ า)โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ611

วันที่ห้า

สนามบินดอนเมือง

04.00
ถึงท่าอากาศยานดอนเมื
อง... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
เอ้ าเล็น.
ท - สนามบิ
นคันไซ
กาหนดการเดินทาง
HNJO2.5
HNJO2.6
HNJO2.7
HNJO2.8
HNJO2.9
HNJO2.10
HNJO2.11
HNJO2.12
HNJO2.13
HNJO2.14
HNJO2.15
HNJO2.16
HNJO2.17

3 - 7 สิงหาคม 2561
9 - 13 สิงหาคม 2561
10 - 14 สิงหาคม 2561
17 - 21 สิงหาคม 2561
14 - 18 กันยายน 2561
21 - 25 กันยายน 2561
5 - 9 ตุลาคม 2561
26 - 30 ตุลาคม 2561
2 - 6 พฤศจิกายน 2561
23 - 27 พฤศจิกายน 2561
14 - 18 ธันวาคม 2561
21 - 25 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 BUS2

ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง

พักห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่

25,900
28,900
28,900
25,900
24,900
24,900
28,900
28,900
27,900
27,900
29,900
29,900
33,900

25,900
28,900
28,900
25,900
24,900
24,900
28,900
28,900
27,900
27,900
29,900
29,900
33,900

พักเดี่ยว
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

เด็กทารก
(ไม่ เกิน 2 ขวบ)

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ
บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีนา้ มัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ ยงั คงจะ
รักษามาตรฐานการบริการและคานึงถึงความต้ องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ.....

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ เส้ นทางทีร่ ะบุในโปรแกรม ชันทั
้ ศนาจร (ไป–กลับทังคณะ)
้
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นาเทีย่ วตามรายการพร้ อมคนขับที่ชานาญเส้ นทาง
 ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้ าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดืม่ ในห้ องพัก
 ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ ริ ษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์ / ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้ อย่างน้ อย 20 ท่าน ซึง่ ในกรณีนี ้ ทางบริ ษัทฯ หรื อ
จัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้ าต้ องการ
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีที่สญ
ู หายสูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื เงินในทุกกรณี
4. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ และ บริ ษัทฯ จะ
5. ไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรื อสิง่ ของห้ ามนาเข้ าประเทศ หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรื อ ด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงิ น
ให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ทัง้ บริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั
ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พาพักอยูใ่ นประเทศไทย
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของ
บริ ษัทฯ กากับเท่านัน้

7.

เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่ า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษัทฯที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
•
กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระงวดแรก 10,000 บาท
•
ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
• แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทังหมด
้
• แจ้ งล่วงหน้ า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้ งล่วงหน้ า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
• แจ้ งล่วงหน้ า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100 %
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลือ่ นการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และอื่นๆท่านละ 10,000 บาท
เอกสารที่ลกู ค้ าต้ องเตรียมไปวันเดินทาง
จากการที่รัฐบาลญี่ปนุ่ ประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศ ซึง่ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ จะต้ องผ่านการพิจารณา
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซา่ กับทางสถานทูตฯ)
ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศหรื อขอตรวจเอกสารที่นามาเช่นตัว๋ เครื่ องบินขากลับหรื ออื่นๆสา หรับ
รายละเอียดของเอกสารที่จะต้ องใช้ ในการพิจารณาได้ แก่
(1) ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
(2) สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่นเงินสดบัตรเครดิตเป็ นต้ น)
(3) ชื่อที่อยูแ่ ละหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(4) กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่อย่ างน้ อย 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย แลเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนของการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่ น มิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติที่จะถูก
ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ

