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NT203
ทวัรญ์ปีุ่ น อาราชยิามา่ โอซากา้ ทาคายามา่ บ๊กกะโนะซาโตะ 5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

BELLEVUE GARDEN HOTEL  , Hashima Daily Hotel

โอซากา้ - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ศาลโทรอิ ิ- สะพานโทเกทสเึคยีว - สวนป่าไผอ่าราชยิามา่ - วดัคนิคะคุจ ิ
นาโกยา่สเตชนั - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ททีาํการเก่าเมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจึ ิ
สวนดอกไมบ้๊กกะโนะซาโตะ - ออิอน จสัโก ้- ปราสาทโอซากา้ - ดวิตฟีร ี- ยา่นชนิไซบาช ิ- รงิกุเอาทเ์ล็ต

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง

22.00 น.
พรอ้มกันทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิ
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั
จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 



(น้าํหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืน้าํหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)

วนัท ี2
โอซากา้ - เกยีวโต - ฟชูมิ ิอนิาร ิ- สะพานโทเกทสเึคยีว - สวนป่าไผอ่าราชยิามา่ - วดัคนิคาคจุ ิ- นาโกยา่ สเตชนั

01.15 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 บรกิารอาหาร และเครืองดมืบนเครือง

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

นําทา่นเดนิทางสู ่จากนันนําทา่นชม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิทสีถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทเีป็นทนัีบถอืยงิของประชาชนทมีาสกัการะขอพร
ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบรูณ์ของเรืองพชืพรรณธัญญาหาร 

นําทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจงิจอกทชีาวญปีุ่ นชอืวา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย์
ทา่นจะไดต้นืตากับรูปปันของเทพจงิจอก ทมีจํีานวนมากมาย 

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

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม สะพานโทเกทสเึคยีว คอื สะพานททีอดขา้มแม่น ้าํโอองิาวะ โดยมคีวามยาวทังสนิ 155 เมตร
ชอืของสะพานมาจากจักรพรรดคิาเมยามะในสมัยคามาครุะ (ค.ศ. 1185–1333) ทชีนืชมขอ้เท็จจรงิทวีา่ ในคนืทไีม่มเีมฆ
พระจันทรจ์ะดเูหมอืนกําลังขา้มสะพานอยู่ ซงึสะพานแหง่นีเป็นสญัลักษณ์ของอะราชยิามะ 

จากนันนําทานเดนิทางสู ่เสน้ทางสายป่าไผแ่หง่อราชยิามา่ นีตังอยู่ตนีเขาในเมอืงอราชยิาม่า เกยีวโต
ตลอดสองขา้งทางนันรายรอบไปดว้ยตน้ไผท่เีสยีดแทงกอขนึไปบนฟ้าสงูไม่ต่าํกวา่สบิเมตร ปกคลมุทางเดนิทลีาดเอยีงไปตามเนนิเขาอย่างงดงาม
เสน้ทางนีเราสามารถเดนิชมความงามของธรรมชาต ิซมึซบัความสดชนืของกลนิไผ ่ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอไผท่เีคลา้กับเสยีงลม 

นําทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพอืเป็นสถานทพัีกผอ่น
ตอ่มาบตุรชายของทา่นไดดั้ดแปลงใหเ้ป็นวัด แตป่ราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขนึใหม่เมอืปี พ.ศ.2498
ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม
ใหท้า่นไดด้มืด่าํกับความสะอาดใสของสระน ้าํทสีามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตัวปราสาทไดอ้ย่างงดงาม มาเทยีวปราสาททอง
สถานทยีอดฮติในการต์นูเรืองดัง อคิควิซงั ทังทจีะพลาดกับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกันแนะนําซอฟทค์รีมจากรา้น
Kinkaku Soft Ice Cream ซงึตัวซอฟทค์รีมนันจะเป็นรสชาเขยีว เนือครีมเนียนนุ่มละมุนลนิ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญปีุ่ น
ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพอืเพมิความนุ่มนวลการในลมิรส
และเพมิถัวแดงหวานทใีหร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองคําทผีลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ปีุ่ น 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่นาโกยา่ สเตชนั ศนูยก์ลางการคมนาคมทางรถไฟทสํีาคัญของเมอืงและภมูภิาค Chubu
อกีทังยังเป็นจดุเชอืมตอ่ในการเดนิทางไปยังจังหวัดหรือภมูภิาคอนื  ๆเพราะทนีีเป็นศนูยร์วมสถานีรถไฟ JR, รถไฟใตด้นิ
และรถไฟดว่นชนิคันเซ็นเอาไวด้ว้ยกัน สถานี นาย่า สเตชนั จงึเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทสํีาคัญมากเลยทเีดยีว
ทชีนัใตด้นิของสถานีนาโกย่ายังมแีหลง่ชอ้ปปิงขนาดใหญ่อกีดว้ย ไม่วา่จะเป็นรา้นขายเสอืผา้แฟชนั รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์เดนิป่า
รา้นขายของฝาก รา้นอาหารมากมาย เชน่ รา้นขา้วหนา้ปลาไหล รา้นปีกไกท่อด รา้นซชูิ

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3



ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะ - ออิอน
จสัโก้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ทา่นเดนิทางสู ่จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทอีุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม ผูค้นทเีป็นมติร 

นําทา่นเทยีวชม เมอืงทาคายามา่ ทไีดช้อืวา่“ลติเตลิเกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตังอยู่ในหบุเขาทยัีงคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่น ้าํ สะพาน
ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว 

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

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมสถานทสํีาคัญเมอืครังอดตี ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทังททํีางาน
และทอียู่อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีทแีลว้
เป็นททํีาการรัฐในยุคเอะโดะเพยีงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึภายในนีประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคดี
หอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ีไม่รวมคา่เขา้ชมทา่นละ 430 เยน 

นําชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซงึยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอย่างแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ
ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก  ๆทยัีงคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ
ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนโบราณสมัยกอ่น 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมบ้ก๊กะโนะซาโตะ ใหท้า่นไดนั้งรถรางสมัผัสบรรยากาศภายในไร่
ชมความสวยงามของดอกไมน้านาพันธุอ์าท ิดอกกหุลาบ, ลลิล,ี ซาเวยีร,์ ดอกเวอรจ์เินีย และดอกโคเคยี หรือโคชอิะ ทเีบง่บานตอ้นรับผูท้มีาเยือน
เก็บภาพประทับใจทแีสนโรแมนตคิกับมวลหมู่ดอกไมอ้กีทังฉากหลังยังเป็นโบสถส์ดุคลาสสคิ หมายเหต ุ:
รายการทอ่งเทยีวนไีมร่วมคา่บรกิารรถรางและคา่บรกิารกจิกรรมอนืๆภายในสวนและดอกไมท้จีดัแสดงจะเปลยีนแปลงตามฤดกูาล
ซงึภายในสวนบก๊กะโนะซาโตะแหง่นีเปิดใหเ้ขา้ชมทกุฤดกูาล
ซงึฤดรูอ้นชว่งปลายเดอืนเมษายนเป็นตน้ไปจนถงึเดอืนพฤษภาคมจะเป็นทุง่ดอกพงิคม์อส และสวนดอกทวิลปิ ชว่งเดอืนกรกฏาคม
จะเป็นทุง่ดอกลาเวนเดอร ์และในสว่นชว่งเดอืนสงิหาคมถงึกันยายนนันจะมสีวนดอกทวิลปิ ดอกดาวกระจายและดอกไมห้ลากสี
มากมายหลากหลายสายพันธุใ์หท้กุทา่นไดเ้ลอืกชม
สว่นในชว่งฤดหูนาวนันพนืทแีหง่นีจะปรับเปลยีนเป็นลานสกใีหนั้กทอ่งเทยีวเขา้มาเยียมชมกันอย่างไม่ขาดสาย
นอกจากธมีพารค์แหง่นีจะเป็ฯสวนดอกไมแ้ลว้นัน ยังมโีซนอนืๆใหท้า่นไดเ้ลอืกชมอกีดว้ยไม่วา่จะเป็นสวนสตัว ์กจิกรรมเวริค์ชอ้ป และคาเฟ่
รา้นน่ารักๆตา่งๆมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกตามอัธยาศัย 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรือเลอืกซอืสนิคา้ทเีป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาทิ
ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีีไดเ้ลย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
ปราสาทโอซากา้ - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ- รงิกุเอา้ทเ์ล็ท

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



นําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) ซงึถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง
สมัผัสความยงิใหญ่และชมนทิรรศการทจัีดแสดงอยู่ภายใน ซงึเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทังประวัตแิละขา้วของเครืองใช ้ตา่งๆของโชกนุ
ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครืองสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีรี
ซงึมสีนิคา้ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถูกย่อมเยาวอ์ย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไม่สามารถซอืในเมอืงอนืของประเทศญปีุ่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจําเมอืงเทา่นัน

ย่าน ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปปิงชอืดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย
และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซงึย่านนีถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชนันําแหง่หนงึของนครโอซากา้
อกีทังยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึเสน่หอ์ย่างหนงึคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้
และปลาหมกึ ซงึนักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทรีะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแหง่
จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่านนีคอื
ตกึรูปเครืองหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง 

จากนันนําทา่นสู ่รงิกุ เอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) แหลง่ชอ้ปปิงใหญ่ใกลก้ับสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการเลอืกซอืสนิคา้ “แบรนดเ์นม”
ชอืดังหลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครืองสําอาง, เครืองประดับ, เสอืผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครืองใชไ้ฟฟ้า
และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ปีุ่ นโกอนิเตอรม์ากมายกับคอลเลคชนัเสอืผา้ลา่สดุ อาท ิMK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,
Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทังเลอืกซอืกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลอืกดเูครืองประดับ
และนาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้แฟชนั Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan
ฯลฯ หรือเลอืกซอืสนิคา้สําหรับคณุหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อนืๆอกีมากมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปปิงตามอัธยาศัย

เทยีง-ค่าํ
อสิระอาหารกลางวัน และอาหารค่าํ ตามอัธยาศัย เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงสนิคา้

ทพีกั
BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.50 น.
เหริฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

13.50 น.
ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี3 เมษายน 2562 เวลา 17:36 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมีี

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ

• คา่อาหารตามมอืทรีะบุในรายการ

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง

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

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

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

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

• คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3,500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ
• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพอืสาํรองทนัีง

• นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซไีมช่ําระเงนิ
หรอืชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึกรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

เงอืนไขการยกเลกิ

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณทีวีนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั



• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด

• ทังน ีทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น
การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพีกัฯลฯ

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมด

• การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดงัน ีวันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย
ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ยวัตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว
เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง
เพอืยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปนี
• สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้)

•  ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้

• ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้

• กาํหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้

เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ

•  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

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


	NT203
	ทัวร์ญี่ปุ่น อาราชิยาม่า โอซาก้า ทาคายาม่า บ๊กกะโนะซาโตะ 5 วัน 3 คืน (XJ)
	กำหนดการเดินทาง
	รายละเอียดการเดินทาง
	อัตราค่าบริการทัวร์ญี่ปุ่น
	เงื่อนไขการให้บริการทัวร์ญี่ปุ่น



