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NT190
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ เกยีวโต 5 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

KANSAI AIRPORT HOTEL  , OSAKA HOTEL  , KYOTO HOTEL

นารา - วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - อาราซยิามา่ - สะพานโทเค็ทสเึคยีว
JR KYOTO STATION - นงักระเชา้อามาโนะ ฮาชดิาเตะ - อเินะ - ออิอน มอล์
หมูบ่า้นชาวประมง - ลอ่งเรอืชมอา่วอเินะ - โกเบ - โกเบ พอต ฮารเ์บอรแ์ลนด์
โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - โดตงโบร ิ- ชนิไซบาช ิ- รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) - โอซากา้(สนามบนิคนัไซ)

20.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชนั 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT)

23.40 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น โดย สายการบนินกสกูต๊ เทยีวบนิท ีXW 112 (บรกิารอาหารรอ้นบนเครือง) 

วนัท ี2



โอซากา้(สนามบนิคนัไซ) - นารา - วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต - อาราซยิามา่ - สะพานโทเค็ทสเึคยีว - ป่าไผ ่- ชอ้ปปิง JR KYOTO
STATION

07.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําทา่นผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร และเมอืรับสมัภาระเรียบรอ้ย
ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขนึรถบัส เตรียมตัวออกเดนิทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของทา่นใหต้รงตามเวลาของญปีุ่ น (เวลาทญีปีุ่ นเร็วกวา่เมอืงไทย
2 ชวัโมง) เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา

เมอืงนารา (Nara) อดตีเมอืงหลวงเกา่ของชาวญปีุ่ น ทตัีงขนึมาในปี 710 และไดรั้บอทิธพิลของศาสนาพทุธอย่างเต็มที
จนกระทังถงึปัจจบัุนนียังคงมสีถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวัดวาอารามทเีกา่แกท่สีดุอกีดว้ย

วดัโทไดจ ิ(Todaiji)  วัดหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara)
นับเป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญปีุ่ นอย่างมาก จดุเดน่ คอือาคารหลักของวัดแหง่นี
เป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบตุส ึยังเดน่ทปีระดษิฐานดา้นในอาคารหลักนี
ซงึก็เรียกไดว้า่มขีนาดทใีหญ่มากทสีดุของญปีุ่ น มคีวามสงูมากถงึ 15 เมตร วัดแหง่นีนันถูก สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูไ้ด ้
และเป็นทชีนืชอบสําหรับนักทอ่งเทยีวก็คอืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทเีดนิควักไขวไ่ปมา
ซงึก็สามารถใหอ้าหารกวางเหลา่นันดว้ยขนมแซมเบท้ทํีามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทขีายราคาก็จะอยู่ประมาณหอ่ละ 150 เยน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
เมอืงเกยีวโต (Kyoto) อดตีเมอืงหลวงและทพํีานักของจักรพรรดญิปีุ่ น ในชว่งปี 794 - 1868 และปัจจบัุนนีก็เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 7
ของประเทศ รวมทังมปีระชากรอกีราว  ๆ1.4 ลา้นคน ซงึสภาพบา้นเมอืงยังคงอนุรักษ์เอาไวใ้นสภาพอดตีซะเป็นสว่นมาก

อาราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นอกีเขตหนงึทนัีกทอ่งเทยีวนยิมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต โดยเรมิเป็นทนียิมตังแตส่มัยเฮอัน (794-
1185) เป็นตน้มา และจะมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางมาเทยีวชมกันอย่างคับคังในชว่งทดีอกซากรุะบานและชว่งใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปลยีนสี
ตัวเมอืงอาราชยิาม่านันจะคกึคักมากในชว่งวันหยุด มทัีงรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทยีวไดเ้รือยๆ

สถานททีไีดรั้บความนยิมอกีทหีนงึเมอืมาถงึเมอืงนีก็คอื อโุมงคป่์าไผ ่(Bamboo) ทางเดนิทโีอบลอ้มดว้ยตน้ไผส่เีขยีวทสีงูมาก
สว่นทางตอนเหนือของเมอืงนันจะมวัีดเล็ก  ๆกระจายอยู่ทัวไปตามภเูขาทเีขยีวชะอุ่ม

จดุทอ่งเทยีวทสีวยงามอกีทนีงึก็คอืซากาโน่ ทตัีงของ สะพานโทเก็ตสเึคยีว (Togetsukyo) ซงึเป็นเหมอืนสญัลักษณ์อาราชยิาม่า
เป็นสะพานทใีชข้า้มแม่น ้าํสายใหญ่ของเมอืง ซงึอยู่ไม่ใกลก้ับตัวเมอืงมากนัก 

จากนันนําทา่นเดนิทางสูย่่านการคา้ของเกยีวโต 

สถานรีถไฟเกยีวโต (JR KYOTO STATION) เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกยีวโต และเป็นหนงึในสถานีรถไฟทใีหญ่ทสีดุของประเทศญปีุ่ น
มกีารออกแบบอาคารใหด้สูมัยใหม่ และยังเป็นแหลง่ศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตังอยู่เรียงรายทังดา้นในและดา้นนอกสถานี
แถมทนีียังมศีนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ใหไ้ดช้อ้ปปิงกันอกีดว้ย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
KYOTO HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
นงักระเชา้อามาโนะ ฮาชดิาเตะ - อเินะ - หมูบ่า้นชาวประมง อเินะ - ลอ่งเรอืชมอา่วอเินะ - โกเบ - โกเบ พอต ฮารเ์บอรแ์ลนด ์-
โอซากา้

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นังกระเชา้ขนึสูจ่ดุชมววิ อามาโนะฮาชดิาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียกอกีชอืหนงึวา่ สะพานสูส่รวงสวรรค ์(Bridge In Heaven)
เนืองจากเป็นจดุชมววิทตีดิ 1 ใน 3 ของววิชายทะเลทสีวยทสีดุในญปีุ่ น (อกีสองทคีอื Miyajima และ Matsushima) มองเห็นอ่าวมยิาส ึ(Miyazu



Bay) ซงึมคีวามยาวกวา่ 3 กโิลเมตร ลักษณะเป็นสนัทรายคดเคยีวเชอืมตอ่กัน สว่นมุมทมีชีอืเสยีงมากทสีดุก็คอืบรเิวณจดุชมววิของภเูขาทัง 2 ฝัง
ซงึไดรั้บการยอมรับมานานหลายศตวรรษวา่เป็นทสีวยทสีดุ สนัทรายททีอดยาว มคีวามกวา้งเพยีง 20 เมตร และบรเิวณนันจะมตีน้สนญปีุ่ น (Pine
Trees) อยู่มากถงึ 8000 ตน้ บางตน้จะมรีูปร่างเฉพาะทไีม่ซ ้าํกัน

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร

บา่ย
หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ (Ine-Cho) เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรักษ์ทหีลงเหลอืยู่เพยีงไม่กแีหง่ของประเทศญปีุ่ น
ทนีีมจีดุเดน่เฉพาะตัวทแีตกตา่งจากทอีนื มกีารสรา้งบา้นยืนออกไปในน ้าํแลว้มชีอ่งจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆกับเมอืงเวนสิ ประเทศอติาลี
ซงึจะสรา้งอยู่ตดิกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝังเกดิเป็นทัศนียภาพทสีวยงามแปลกตาไม่เหมอืนกับทใีดๆในญปีุ่ น โดยบา้นแบบนีเรียกวา่
ฟนูะยะ (Funaya) หมู่บา้นอเินะในปัจจบัุนเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวเชงิวัฒนธรรมทใีหบ้รรดานักทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกับวถิชีวีติของชาวประมงแบบโบราณ
ตังแตก่ารตกปลา การปลกูขา้ว และอนืๆ

ลอ่งเรอืชมอา่วอเินะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรือลํานีจะพานักทอ่งเทยีว
วนรอบอ่าวอเินะซงึรายลอ้มไปดว้ยบา้นแบบฟนุายะโดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีใหท้า่นไดช้มภมูทัิศนข์องหมู่บา้นลอยน ้าํแหง่นี
ทดีสูวยงามแปลกตาแตกตา่งไปจากเมอืมองจากบนบกและยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการใหอ้าหารกับฝงูนกนางนวลทบีนิแวะเวยีนมาทเีรืออกีดว้ย

โกเบ พอต ฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Port Harborland) เป็นแหลง่ชอ้ปปิงใกลท้า่เรือโกเบ แบง่เป็น 2 สว่นใหญ่ คอื Mosaic
ทปีระกอบดว้ยรา้นเสอืผา้แฟชนั รา้นอาหาร ซงึจะมองเห็นอ่าวโกเบทังหมด
และสว่นปลายสดุก็เป็นสวนสนุกขนาดย่อมทมีชีงิชา้สวรรคข์นาดใหญ่ตังอยู่ อกีสว่นคอื Canal Garden มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่  ๆเชน่ Hankyu
Department store, รา้นเครืองใชไ้ฟฟ้า และเอาทเ์ล็ทรวมอยู่ดว้ย

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

ทพีกั
OSAKA HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ปราสาทโอซากา้(ดา้นนอก) - ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ- รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท - ออิอน มอล์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ชมบรเิวณ ดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) ซงึถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
สมัผัสความยงิใหญ่ของยุคสมัยทโีชกนุโตโยโตมิ
ปกครองและออกคําสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นีนับเป็นแลนดม์ารก์อันดับหนงึของโอซากา้ทตีอ้งมาเยือนสกัครัง

ชอ้ปปิงย่าน โดตงโบร ิ(Dotombori) หนงึในย่านบันเทงิยามค่าํคนืทโีดง่ดังของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24
ชวัโมง ถนนแหง่นีจะเลยีบรมิคลองโดตงโบร ิและยังมทัีงรา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอกีมากมาย
ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ตา่ง  ๆรวมไปถงึ ป้ายนักวงิกลูโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานโิดราค ุ(Kani
Doraku crab) ทเีป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ แถมยังเชอืมตอ่กับ ยา่นชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi)
บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงทมีคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา
รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara, H&M, Beans, ABC Mart, GU เป็นตน้
เรียกวา่มทีกุอย่างทตีอ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง***

บา่ย
รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่
ทมีกีารออกแบบใหด้เูหมอืนกับรีสอรท์โดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมอืงทา่ชารล์สตันอันมปีระวัตศิาสตรข์องอเมรกิาและมรีา้นคา้ถงึ 150
รา้นทพีรอ้มใหท้า่นไดเ้ดนิเขา้ไปเลอืกซอืของ ทังสนิคา้แบรนเ์นมของญปีุ่ น หรือ ของตา่งชาต ิเชน่ Prada, Burburry, Coach, Nike, Adidas,
Dior, Hugo boss, Levi’s ฯลฯ

ชอ้ปปิงท ีหา้งจสัโกอ้อิอน มอลลใ์หท้า่นไดซ้อืของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล



และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ทสีนิคา้ทกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
โอซากา้(สนามบนิคนัไซ ) - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
ทําการเช็คเอาทแ์ละตรวจสอบสมัภาระ กอ่นเดนิทางไปยัง สนามบนิคนัไซ

06.00 น.
ถงึ สนามบนิคนัไซ ทําการเช็คอนิ และโหลดกระเป๋าสมัภาระ

08.30 น.
นําทา่นกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต๊ (NOK SCOOT) เทยีวบนิท ีXW 111 (บรกิารอาหารเชา้และน ้าํดมืบนเครือง)

12.10 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี26 สงิหาคม 2562 เวลา 12:00 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้
กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL
และอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนินกสกูต๊ 20 กโิล คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะสายการบนิทมีกีารเรยีกเกบ็

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15
วัน **ถา้กรณทีางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพมิในการขอวซีา่ตามทสีถานทูตกาํหนด)

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15 วันกอ่นออกเดนิทาง

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท

• แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั



รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุ ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• **สาํคญั** บรษัิททําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง
ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

หมายเหตุ

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีารคอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่านเกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ
และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทังนขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน

รายละเอยีดเกยีวกับมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ - ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีกัทางบรษิทัจะจดัเตรยีมใหก้บัลูกทวัร ์
แตท่งันขีนึอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น**
• ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น

• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (เช่น คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ)

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่)
• หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ยีังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่

• กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพาํนักระยะสนั

• ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ 15 วัน เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น
หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ
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