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NT295
ทวัรญ์ปีุ่ น โตเกยีว โอซากา้ สก ี5 วัน 3 คนื (XJ)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 5 วัน 3 คนื ,

BELLEVUE GARDEN HOTEL  , Hashima Daily Hotel  , Gujo Vacance Mura Hotel

เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - ชุดประจําชาตกิโิมโน - พธิชีงชาญปีุ่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- เทศกาลแสงสนีาบานะ โน ซาโตะ 
ออิอน จสัโก ้- เมอืงทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ลานกจิกรรมหมิะ - นารา - วดัโทไดจ ิ

โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - ดวิตฟีร ี- ชนิไซบาช ิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี3
กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง

22.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 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 - ศาลเจา้เฮอนั - เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญปีุ่ น - วดัคนิคาคจุ ิ- นาโกยา่ - เทศกาลแสงสนีาบานะ
โน ซาโตะ - ออิอน จสัโก้

01.15 น.
เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 บรกิารอาหาร และเครืองดมืบนเครือง

08.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ในอดตี 

จากนันนําทา่นชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอื 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 

นอกจากนียังสามารถสวมใส ่ชุดประจําชาตกิโิมโน (รวมคา่บรกิารเชา่ชดุและบรกิารทําผม) ซงึเป็นชดุประจําชาตขิองชาวญปีุ่ น
สําหรับในฤดหูนาวชดุกโิมโนทใีสนั่นจะใชสํ้าหรับสวมใสใ่นหนา้หนาวโดยเฉพาะหากทา่นใดกังวลเรืองความหนาวสามารถสวมใสฮ่ทีเทคเพอืป้องกันความหนาวไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้า่นไดถ้่ายภาพความประทับใจไปกับชดุกโิมโนกับสวนสวยบรเิวณโดยรอบศาลเจา้เฮอัน
(ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนทา่นละ 600 เยน) 

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

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ จากนันนําทา่นชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ
ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทมีทีุง่ดอกไมใ้หช้มตลอดทัง 4 ฤดกูาล สามารถเทยีวไดต้ลอดทังปี ในชว่งฤดใูบไมร้่วงตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-
มนีาคม) จะไดรั้บความนยิมมากเป็นพเิศษ เนืองจากมไีฮไลทก์ารประดับไฟขนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น
อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน ้าํ (Water
Illumination) 

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯออิอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรือเลอืกซอืสนิคา้ทเีป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีีไดเ้ลย

ค่าํ
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี3
นาโกยา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ - เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ลานกจิกรรมหมิะ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทอีุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม ผูค้นทเีป็นมติร นําทา่นเทยีวชม เมอืงทาคายาม่า
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
จากนันใหท้า่นไดส้นุกสนานไปกับ ลานกจิกรรมหมิะ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการเลน่ไมก้ระดานเลอืนไดต้ามอัธยาศัย ณ
ดนิแดนแหง่นีทซีงึเป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเลน่สกมีากมาย
เป็นลานสกทีมีชีอืเสยีงทา่นจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ทา่นทสีนใจจะเชา่อุปกรณ์เครืองเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้
ราคานไีมร่วมคา่เขา้ , คา่เช่าอปุกรณ์เครอืงเลน่สก ีสโนวส์เลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรือไม่
ขนึอยู่กับสภาพภมูอิากาศ)

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์งยา่งสไตลญ์ปีุ่ นยากนิคิบุรกิารเมนูเนอืและหมู
คลกุเคา้กับน ้าํซอสสไตลญ์ปีุ่ น พรอ้มทังของหวานแบบทานไม่อัน

ทพีกั
GUJO VACANCE MURA HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี4
นารา - วดัโทไดจ ิ- ปราสาทโอซากา้ - ดวิตฟีร ี- ชอ้ปปิงชนิไซบาชิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญปีุ่ น สรา้งขนึเมอืปี พ.ศ.1253 

นําทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็นวัดทมีคีวามสําคัญทสีดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชนิงามสมัยคามาครุะ
สรา้งขนึเมอืปี พ.ศ.1286 สงิสําคัญทลี ้าํคา่ทสีดุของวัดนีคอื หลวงพอ่โตไดบสุส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก
ประดษิฐานอยู่ในวหิารหลวงพอ่โต ซงึหลังเดมิถูกไฟไหม ้และสรา้งขนึใหม่ถงึ 2 ครัง ซงึวหิารหลังปัจจบัุนมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ
และยังไดช้อืวา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทสีดุในโลกดว้ยเชน่กัน
และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกับกวางน่ารักและแสนเชอืงทอียู่บรเิวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก 

สมควรแกเ่วลานําทา่นทา่นเดนิทางสู ่โอซากา้ จากนันนําทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท)
ซงึถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง สมัผัสความยงิใหญ่และชมนทิรรศการทจัีดแสดงอยู่ภายใน ซงึเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท
รวมทังประวัตแิละขา้วของเครืองใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี 

เทยีง
อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

บา่ย
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครืองสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคณุภาพดที ีรา้นคา้ปลอดภาษดีวิตฟีร ีย่าน ชนิไซบาชิ
ย่านชอ้ปปิงชอืดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนีมรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทังสําหรับเด็ก
และผูใ้หญ่ ซงึย่านนีถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชนันําแหง่หนงึของนครโอซากา้ อกีทังยังมรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย
ซงึเสน่หอ์ย่างหนงึคอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึดัดทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ
ซงึนักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทรีะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทสีดุ
เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่านนีคอื ตกึรูปเครืองหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชอืดังจากญปีุ่ นนันเอง

ค่าํ



อสิระอาหารค่าํตามอัธยาศัย

ทพีกั
BELLEVUE GARDEN HOTEL หรือระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
โอซากา้ - สนามบนิดอนเมอืง - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.50 น.
เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการ บนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

13.50 น.
ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:52 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

หมายเหตุ

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคา

• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทังหมด เนอืงจากทางบรษัิทฯ
ไดช้ําระคา่ตวัเครอืงบนิเตม็ใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษีน ้าํมนัทยีังมไิดช้ําระ คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื กรณุาชําระ 21 วันกอ่นการเดนิทาง

• ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ

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)์

• 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 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน)

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวตอ้งชําระเงนิมดัจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพอืสาํรองทนัีง

• นักท่องเทยีวตอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวไมช่ําระเงนิ 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



เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีนัีกท่องเทยีวตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีว(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆ

• กรณนัีกท่องเทยีวตอ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีว (ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์
หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื
โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 45 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้

• ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 45 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. – 17.00 น.
และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดงักลา่วและวันหยดุนักขตัฤกษ์ทรีฐับาลประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณมีนัีกท่องเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน

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 ีบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญัทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบใดๆ
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
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