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NT161
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว โอซากา้ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

KANKU JOYTEL HOTEL  , Hashima Daily Hotel

ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบญปีุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั
ปราสาททอง - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทาคายามา่ - สะพานนาคะบาชิ

ททีาํการเมอืงเก่าทาคายามา่ - เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท
ใหท้า่นเลอืกอสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซอืทวัรย์นูเิวอรแ์ซล

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพมหานคร

22.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ

วนัท ี2
โอซากา้ - เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ- เรยีนรูพ้ธิชีงชาแบบญปีุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั - ปราสาททอง



00.55 น.
เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้

นําทา่นชม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิทสีถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทเีป็นทนัีบถอืยงิของประชาชนทมีาสกัการะขอพร
ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบรูณ์ของเรืองพชืพรรณธัญญาหาร นําทา่นสกัการะ พระแม่โพสภและ เทพจงิจอก ทชีาวญปีุ่ นชอืวา่เป็น ทตูสวรรค์
ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้นืตากับรูปปันของเทพจงิจอก ทมีจํีานวนมากมาย

แลว้นําทา่นชม ศาลโทรอิ ิ
ซุม้ประตสูแีดงทเีป็นสญัลักษณ์ของศาลเจา้ทมีมีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลันกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร
และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือง MEMORIES OF GEISHA ท ีซายูริ
นางเอกของเรืองวงิลอดซุม้ประตเูพอืไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรือ ศาลเจา้เฮอนัจงิง ุศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนืองในโอกาสทนีครเกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี
โดยอุทศิถวายแดจั่กรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทสีรา้งขนึเมอื ค.ศ. 794
และวอดลงเพราะอัคคภัียในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซงึไดรั้บอทิธพิลจากจนี
ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลยีนมาสรา้งตามแบบวัดในพทุธศาสนา
จากทเีคยทงิเนือไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครังแรกเมอืกา้วผา่นประตศูาลเจา้เขา้ไป
จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณทยี่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุด็ง
(ถา้เป็นวังจรงิ  ๆนีก็คอืทวีา่ราชการทังหลายทังปวง) ซงึมเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก
ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทอีอกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรือและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าํใสและบันไดมังกร

นําทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญปีุ่ น ซงึเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญปีุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย์
ดว้ยการดมืและการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตังแตป่ระมาณศตวรรษท ี14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา
และใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกยีวการพบปะกันในวงสงัคมเกยีวกับการดมืและชงชาทไีดแ้พร่หลายในบรรดาชนชนัสงูในประเทศญปีุ่ น
จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัย

นําทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพอืเป็นสถานทพัีกผอ่น
ตอ่มาบตุรชายของทา่นไดดั้ดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขนึใหม่เมอืปี พ.ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม
ใหท้า่นไดด้มืด่าํกับความสะอาดใสของสระน ้าํทสีามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํตามอธัยาศยั ณ บรเิวณจดุพกัรถเพอืความสะดวกในการเดนิทาง
โดยในบรเิวณจดุพกัรถมรีา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืรบัประทาน**

ทพีกั
HASHIMA DAILY HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทาคายามา่ - สะพานนาคะบาช ิ- ททํีาการเมอืงเกา่ทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท

เชา้
นําทา่นสู ่หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทไีดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึรุิ
ซงึเป็นแบบญปีุ่ นดังเดมิ ชอืนีไดม้าจากคําวา่ กัสโช ซงึแปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นทหีลังคาชนัถงึ 60 องศา
มลัีกษณะคลา้ยสองมอืทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร
ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตตั่วเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทตีกมาอย่างหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ี

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัดทอีุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม ผูค้นทเีป็นมติร ทไีดช้อืวา่ ลติเตลิเกยีวโต
เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตังอยู่ในหบุเขาทยัีงคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้าํ สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว

นําทา่นชมสถานทสํีาคัญเมอืครังอดตี ณ ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทังททํีางาน
และทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีทแีลว้



เป็นททํีาการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึภายในนีประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคดี
หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ีนําชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซงึยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอย่างแทจ้รงิ
(ไม่รวมคา่เขา้ชมทา่นละ 430 เยน)

จากนันนําทา่นถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตังอยู่ทเีมอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิุ
ซงึเมอืงเกา่แหง่นียังคงรักษาบรรยากาศแบบญปีุ่ นดังเดมิ
จนกลายเป็นอกีจดุหมายปลายทางยอดนยิมสําหรับเหลา่นักทอ่งเทยีวทตีอ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญปีุ่ นๆทา่มกลางธรรมชาตอัินงดงาม
สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเดน่จากสทีแีดงเขม้ ทําใหเ้ป็นจดุทสีงัเกตไดง้า่ย อกีทังสะพานแหง่นียังถอืเป็นสญัลักษณ์ทสํีาคัญจดุหนงึของเมอืง
โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนทจีะมซีากรุะบานสะพรังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน
จนกลายเป็นจดุชมซากรุะยอดนยิมแหง่หนงึของเมอืงทาคายาม่าเลยทเีดยีว

เทยีง
**อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั**

บา่ย
นําชมความงามของ เมอืงทาคายามา่ ซงึยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอย่างแทจ้รงิ

เดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารักๆทยัีงคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ
ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนโบราณสมัยกอ่น

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีมติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET)
ศนูยร์วมแฟชนัทันสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังจากทัวโลกประกอบดว้ยแบรนดดั์งถงึ 128 แบรนด ์อาทเิชน่ Coach Armani,
Ralph Lauren, Seigo เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอุปกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป
นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ่ ทจีไุด ้650 ทนัีง และม ีHokkaido Roko Farm Bridge
ซงีเป็นพนืททีมีสีนิคา้ทอ้งถนิและสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย

ค่าํ
**อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงสนิคา้**

ทพีกั
KANKU JOYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซอืทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระใหท้า่นเลอืกชอ้ปปิงตามยา่นดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนงัรถไฟ (ไมร่วมคา่รถไฟ) ทา่นสามารถนงัรถไฟ JR
เพอืเดนิทางเทยีวในแหลง่ทอ่งเทยีวชอืดงั อาทิ

- ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปปิงชอืดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย
และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซงึย่านนีถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชนันําแหง่หนงึของนครโอซากา้
อกีทังยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึเสน่หอ์ย่างหนงึคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึดัดทําใหเ้ป็นรูปปู
กุง้ และปลาหมกึ ซงึนักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทรีะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแหง่
จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่านนีคอื
ตกึรูปเครืองหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง

- โอซากา้ อะควอเรยีม เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าํในร่มทใีหญ่ทสีดุในโลก ทา่นจะไดพ้บกับปลาฉลามวาฬทมีขีนาดใหญ่ทหีาชมไดย้าก,
แลว้เฮฮากับหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทมีขีนาดตัวใหญ่ราคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตากับสตัวม์ชีวีติใตน้ ้าํนานาชนดิจากทัวทกุมุมโลก
อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้

- วดัชเิท็นโนจ ิวัดทมีอีายุเกา่แกท่สีดุของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพทุธสถานแหง่แรกในญปีุ่ น โดยมจีดุเดน่อยู่ท ีเจดยี ์5
ชนัอันวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซกุะ ภายในประดษิฐานพระพทุธรูปหลายองค์

หรือทา่นทสีนใจเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ชําระเพมิทา่นละ 2,700.- บาท (ไม่รวมคา่เดนิทาง)
ร่วมสนุกทา้ทายกับเครืองเลน่หลากหลายชนดิตนืเตน้ระทกึใจจากหนังดังททีา่นชนืชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือง
“แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรือผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือง“จรูาสสคิพารค์” นังเรือเพอืพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์



ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครืองเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทรีอใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส์
พรอ้มทังพบกับโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารักชอืดังของญปีุ่ น Hello
Kitty, Snoopy, Sesame Street

หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ทสีรา้งเพอืเอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ีพอตเตอร์
ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากตา่ง  ๆจากภาพยนตร ์อาท ิปราสาทฮอกวอต
เพลดิเพลนิกับการสํารวจหอ้งเรียนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหลา่พอ่มดและแม่มดทังหลาย
และทไีม่ควรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครืองดมืทไีดรั้บความนยิมในโลกของพอ่มดและแม่มดแหง่นี [ไม่มแีอลกฮอล]์

และทพีลาดไม่ไดค้อืในโซนนีทถีอืวา่เป็นสถานททีอ่งเทยีวทดีทีสีดุของโลกคอื โซน Harry Potter and the Forbidden Journey
ทมีกีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยีททัีนสมัยในการถ่ายภาพ 4K
ทจีะสรา้งความตนืเตน้เรา้ใจใหท้า่นเสมอืนทา่นไดเ้ดนิทางทอ่งโลกเวทมนตรไ์ปกับแฮรร์ีพอตเตอรเ์ลยทเีดยีว
ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืองเลน่นานาชนดิอย่างจใุจ (สําหรับตัวยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ หากทา่นตอ้งการซอืตัวกรุณาแจง้เจา้หนา้ทลีว่งหนา้
เพราะโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนสลับวันตามความเหมาะสม หากมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขนึ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสนิ)

**อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค่าํตามอธัยาศยั**

ทพีกั
KANKU JOYTEL HOTEL หรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.50 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

13.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี24 กันยายน 2562 เวลา 11:12 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่ารถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)
**ถา้กรณทีทีางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 1,700 บาท**

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์าํเทยีว ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• ตอ้งชําระเงนิมดัจาํเป็นเงนิจาํนวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพอืสํารองทนีงั

• ชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด
รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณทีวีันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ



เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

มาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง กรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 10
วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวทุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจํา

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ
คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ

•  มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน 

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภณัฑท์ทีํามาจากพชื และเนอืสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข ่เนอืสตัว ์ไสก้รอกฯ
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราทสีงูมาก

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น ดงัตอ่ไปนี
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น ทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้
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