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NT186
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ เกยีวโต ยูนเิวอรแ์ซล 5 วัน 4 คนื (TR)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 4 คนื ,

OSAKA HOTEL  , KUJO HOTEL

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ บา้น สไตลญ์ปีุ่ นขนานแทด้งัเดมิ 
หมูบ่า้น Little Kyoto ชมบา้นเรอืนโบราณสมยัเอโดะ 

วดัคโิยมสิ ึหรอืวดัน้าํใส นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร ดมืน้าํศกัดสิทิธสิามสาย
รว่มสนุกทา้ทายกบัเครอืงเลน่หลาก ยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ “The Wizarding World of Harry Potter THE FLYING

DINOSAUR  MINION PARK
ผอ่นคลายกบัการแชน่้าํธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญปีุ่ น

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิคนัไซ

06.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ชนั 3 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ Scoot เจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขนึเครือง



09.35 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิ Scoot เทยีวบนิท ีTR866 ** ราคาทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครอืง
(บนเครอืงมบีรกิารจําหนา่ยอาหารและเครอืงดมื) **

16.50 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น เพอืความสะดวกในการนัดหมาย)
ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าเรียบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว 

จากนันนําทา่นขนึรถปรับอากาศ เดนิทางสู ่เมอืงกฟิ ุ(ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด เช่น เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ
หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั)

ค่าํ
SNACK BOX เพอืสะดวกในการเดนิทาง

ทพีกั
GUYJO HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับ การแช่น้าํแรธ่รรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ชน่ ้าํแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ

วนัท ี2
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่จยิะ - ลติเตลิ เกยีวโต

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยัีงคงอนุรักษ์บา้น สไตลญ์ปีุ่ นขนานแทดั้งเดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโก
ใหเ้ป็นมรดกโลกในเดอืนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของ หลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรียกหมู่บา้นสไตลนี์วา่ “กัสโช”
และมผีูค้นจากทัวทกุมุมโลกหลังไหลไปชมความงามใน แตล่ะปีไม่ต่าํกวา่ 680,000 คน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืทาคายามา่ นําทา่นถ่ายรูปดา้นนอก ทาคายามา่ จนิยะ หรือ ทวีา่การอําเภอเกา่ เมอืงทาคยาม่า
ซงึเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นททํีางานและทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี
ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ 

จากนันนําทา่นเดนิชม หมูบ่า้น Little Kyoto หรือเขตเมอืงเกา่ซนัมาจซิจู ิซงึเป็น หมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น
ทยัีงอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทยีวและชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ
และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทังเลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงเฉพาะถนิ เชน่ ซารุโบโบะ
หรือ ตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดง ไม่มหีนา้ตา ซงึถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนงึของเมอืงทาคายาม่า
และเป็นสนิคา้ยอดนยิมเพราะแฝงไปดว้ยความเชอืเกยีวกับโชคลางของชาวญปีุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย
ทา่นยังสามารถลองลมิชมิรสขนมหวานนานาชนดิ

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
นารา - วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ศาลเจา้เฮอนั - สาธติการชงชา - DUTY FREE

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทา่เดนิทางสู ่เมอืงนารา นําทา่นชม วดัโทไดจ ิวัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรือ ไดบตุส ึ(Daibutsu of Nara)
เป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญปีุ่ น ถูกสรา้งขนึในปี 752
เป็นเหมอืนศนูยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศและมอีทิพลเป็นอย่างมากในยุคนัน ตอ่มาเพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดตอ่รัฐบาลลง
จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี 784 อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีดุในโลก
โดยอาคารหลังปัจจบัุนนีมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของอาคารดังเดมิเทา่นัน ภายในเป็นทปีระดษิฐานของหลวงพอ่โตหรือ ไดบตุสเึดน
ซงึมขีนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น มคีวามสงูถงึ 15 เมตร อกีจดุทน่ีาสนใจและเป็นทนียิมอย่างมากก็คอื เสาไมยั้กษ์
ซงึฐานขนาดรอบเสารนี์มขีนาดเทา่กับรูจมูกของหลวงพอ่โต และดา้นลา่งของเสาจะเป็นชอ่งขนาดไม่ใหญ่มาก
มคีวามเชอืวา่หากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนีไปไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ดใ้นชาตหินา้

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน

บา่ย
ชมทา่น วดัคโิยมสิ ึหรือวัดน ้าํใสทตีดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่
เป็นวัดทใีหญ่และเกา่แกตั่งอยู่บรเิวณเนนิเขาฮงิาชยิาม่า
และมทีอ่นซงุวางเรียงซอ้นกันตามแนวนอนตังจากพนืดนิขนึมารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ่ ซงึไม่ใชต้ะปสูกัตัว ใชว้ธิกีารเขา้ลมิ
เหมอืนเรือนไทย วัดนีมอีายุเกา่แกย่งิกวา่กรุงเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทปีระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร่ํารวย มังคัง
นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร จากระเบยีงแหง่นีสามารถถ่ายภาพ ณ จดุทสีวยทสีดุในกรุงเกยีวโต
มองเห็นววิทวิทัศนข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกับวหิารของวัดคโิยมสิึ
และเชญิดมืน ้าํศักดสิทิธสิามสายอันเกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาโดยเชอืวา่ สายแรก รวย สายทสีอง สวย-หลอ่ สายทสีาม แข็งแรง
ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสกับรา้นคา้ญปีุ่ นตบแตง่ตามสมัยเอโดะ และเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงทรีะลกึ เกยีวกับญปีุ่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจิ
ทขีนึชอืทสีดุของญปีุ่ น มใีหท้า่นไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไม่วา่จะเป็นไสถั้วแดงสตูรดังเดมิ ไสส้ตรอเบอรร์ี ชอคโกแลต เป็นตน้
หรือวา่จะเป็นชาเกยีวโต ตุก๊ตาเกยีวโต สญัลักษณ์ทโีดง่ดังทสีดุในญปีุ่ น คอืเกอชิา เป็นตุก๊ตาแตง่กายดว้ยชดุกโิมโนประจําชาตอิย่างเต็มรูปแบบ
ซงึควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทรีะลกึ ในราคาย่อมเยาเครืองเซรามคิ ญปีุ่ น ทังกาน ้าํชา ถว้ย ชาม ตา่ง  ๆและของทรีะลกึ อกีมากมาย
นอกจากนียังมไีอศกรีมชาเขยีวทขีนึชอืของเมอืงเกยีวโตใหท้า่นไดเ้ลอืกลมิลองอกีดว้ย 

นําทา่น สู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน) แมว้า่จะไม่ไดม้ปีระวัตยิาวนานเป็นพันปีหรือรอ้ยๆปีเหมอืนกับทอีนืๆ
แตบ่อกเลยวา่ทนีีไม่ธรรมดาเลยนะคะ เพราะเป็นศาลเจา้ทถีูกสรา้งขนึเนืองในโอกาสครบรอบปี 1100
ของเมอืงเกยีวโตเมอืรอ้ยกวา่ปีกอ่นเทา่นันเอง โดยเฉพาะจดุไฮไลทอ์ย่างประตโูทรอิยัิกษ์สแีดง ทตัีงอยู่ดา้นหนา้
ของวัดทสีามารถเห็นแตไ่กลลบิๆเลยละ่คะ่ บอกเลยวา่ใครไปใครมาไม่ถ่ายรูปตรงนีนีถอืวา่ผดิเลยทเีดยีว
ศาลเจา้แหง่นีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดโิคเมอ ิ(Emperor Komei)
ผูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต
ตัวศาลเจา้เองก็มดีไีม่แพจ้ดุอนืๆเหมอืนกัน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมทบีอกไดเ้ลยวา่เมอืเทยีบกันแลว้
คอ่นขา้งจะโดดเดน่จากศาลเจา้อนืๆของญปีุ่ น ตัวอาคารหลักๆนันมตีน้แบบมาจากพระราชวังสมัยยุคเฮอัน
เพยีงแตจ่ะมขีนาดทเีล็กกวา่ของจรงิอยู่ซกัหน่อย บรเิวณสวนทรีายรอบวัดนันก็แลดรู่มรืน
เต็มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลายสายพันธุเ์นน้การตกแตง่สไตลญ์ปีุ่ นดังเดมิ 

นําทา่นสมัผัสวถิชีวีติชาวญปีุ่ น ดว้ยการสาธติการชงชา แบบญปีุ่ น และใหท้า่นไดล้องชงชา และเลอืกซอืสนิคา้นานาชนดิ 

นําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE เลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึปลอดภาษี นานาชนดิ

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
อสิระทอ่งเทยีว FREE DAY เต็มวนั หรอื เลอืกซอื Option เทยีวยูนเิวอรแ์ซลเจแปน

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

Option : เลอืกซอืบตัรเทยีวยูนเิวอรแ์ซลเจแปน ชําระเพมิทา่นละ 3,000 บาท (ราคานไีมร่วมคา่เดนิทาง)



ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอร่วมสนุกทา้ทายกับเครืองเลน่หลากหลายชนดิตนืเตน้ระทกึใจจากหนังดังททีา่นชนืชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือง
“แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรือผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือง“จรูาสสคิพารค์” นังเรือเพอืพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์
ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครืองเลน่ภาคใหม่ของ สไปเดอรแ์มน ทรีอใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส์
พรอ้มทังพบกับโซนตัวการต์นูสําหรับเด็กโซน วันเดอรแ์ลนด์
เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารักชอืดังของญปีุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street
หรือใหท้า่นพบกับโซนใหม่ลา่สดุทจีะเปิดตัวเมอืวันท ี15 กรกฎาคมนี คอืโซน“HARRY POTTER”
ใหท้า่นไดด้มืด่าํกับบรรยากาศทจํีาลองมาจากในเรืองแฮรรีพอรต์เอรก์ันเลยทเีดยีว

เทยีง-เย็น
อสิระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเพอืไม่เป็นการรบกวนเวลา

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)
ซงึถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงสมัผัสความยงิใหญ่และชมนทิรรศการทจัีดแสดงอยู่ภายใน ซงึเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท
รวมทังประวัตแิละขา้วของเครืองใชต้า่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี 

จากนันทา่นชอ้ปปิง ยา่นชนิไซบาช ิย่านชอ้ปปิงชอืดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย
และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซงึย่านนีถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชนันําแหง่หนงึของนครโอซากา้
อกีทังยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมายซงึเสน่หอ์ย่างหนงึคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้
และปลาหมกึ ซงึนักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทรีะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแหง่
จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่านนีคอื
ตกึรูปเครืองหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง

เทยีง
อสิระอาหารกลางวันเพอืไม่เป็นการรบกวนเวลา

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ

17.55 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ SCOOT เทยีวบนิท ีTR867

22.10 น.
ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี18 กมุภาพันธ ์2562 เวลา 12:00 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ตามรายการ

• คา่อาหารทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.

• หวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตลอดรายการ

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

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ / ใบกาํกบัภาษี)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.)

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิทา่นละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทรปิ (ชําระทสีนามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ)

• ทปิหวัหนา้ทัวร ์ตามความพงึพอใจ

เงอืนไขการจอง

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจํานวน 30 ท่านขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่วบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาทัวร์

• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท หรอืทา่นละ 20,000 (กรณเีดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ )์

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ภายใน30 วันกอ่นการเดนิทาง (นับรวมวันเสาร-์อาทติย)์

เงอืนไขการเปลยีนวันเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง

•  กรณวีันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืช่วงเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลยีนวันเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นการเดนิทาง
(นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลยีนไดเ้พยีง 1 ครงัเท่านันหากแจง้หลงัจากนผีูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณวีันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืช่วงเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลยีนวันเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิ
(นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลยีนไดเ้พยีง 1 ครงัเท่านันหากแจง้หลงัจากนผีูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณจีองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางไดทุ้กกรณี

• กรณแีจง้เปลยีนชอืผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งชําระคา่ตวัโดยสารเพมิดว้ยตนเองจากคา่ทัวรท์ชีําระมาแลว้ ณ
วันทตีอ้งการเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง ตามขอ้กาํหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ



เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่45 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย)์คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทชีําระมาแลว้

• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย)์ยดึเงนิคา่มดัจําทังหมดของคา่บรกิารทชีําระมาแลว้

• แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน30 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย)์ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารทชีําระมาแลว้

• เนอืงจากบรษัิทตอ้งดาํเนนิการจัดเตรยีมนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีวลว่งหนา้ เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิโดยสาร การจองโรงแรมทพีกั
ยานพานหะสาํหรบัเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืเป็นเทยีวบนิเช่าเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมายตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี
• วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

• วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

• หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชันอนืๆตามช่องทางของบรษัิทได ้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน

ขอ้ควรทราบ

• จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วันไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิจะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืงเพอืยนืยันการมคีณุสมบัตกิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี

• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ นทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

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

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นทางทัวรจ์ัดเตรยีมให ้

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• 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

หมายเหตุ

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-
ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่าน

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ท่าน



โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และอยา่งนอ้ย 15
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

โปรดอ่านทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทุกครงั
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