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JAPAN WORLD HERITAGE  

           5D3N BY XJ 
 
 
 
 
 
 
 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, 
ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสีแดงที่เส้นทางยาวถึง 4 
กโิลเมตร, ชมความงามของสะพานชมจนัทรแ์ละป่าไผ่เขยีวขจทีี่อาราชิยาม่า 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเมอืงโอซากา้, และอสิระให้
ท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ, ริงค ูเอาทเ์ลท  

นาโกย่า  ชอ้ปป้ิงสนิคา้อุปโภค บรโิภคที ่อิออน มอลล ์

กิฟ ุ   หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึง่ไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  
ทาคายาม่า  ผ่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรอื จวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา และเดนิชมเขต

เมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ 
 

ก าหนดการเดินทาง  
10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 26-30 มกราคม 2561 
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 / 23-27 กมุภาพนัธ ์2561 
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561 
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วนัแรก             กรงุเทพฯ >> โอซาก้า 

 

22.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบิน  
ไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

วนัท่ีสอง           โอซาก้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ >> อาราชิยาม่า   
                         >> สะพานโทเกท็สึ >> ป่าไผ ่>> โอกาคิ 

 
 
 
 
 
 

01.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเอก็ซ ์ 
แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 612  

มีบริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทกุชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  
08.40 น.  เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่  เป็นวัดที่ใหญ่และมี
ประวตัิศาสตร์ยาวนาน ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรบัระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปู ในการ
ก่อสรา้ง หากแต่ใชว้ธิกีารตอกเขา้ลิม่คลา้ยกบัการสรา้งเรอืนไทย นมสัการพระโพธสิตัวอ์ว
โลกเิตศวร จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมอืงเกยีวโตจากมุมสูงไดส้วยงาม เชญิดื่ม
น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทาง
สมัผสักับร้านค้าญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะ ให้ท่านเพลดิเพลินกับการเลอืกซื้อสนิค้า
พื้นเมอืงและของที่ระลกึเกี่ยวกับญี่ปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจ ิที่ขึ้นชื่อที่สุดของญี่ปุ่ น 
เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็น
พเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี่ ช็อกโกแลต ฯลฯ ผกัดอง
ญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขอืยาว ฯลฯ, 
ชาเกยีวโต ที่ขึน้ชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชซุิโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น 
ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึอกีมากมายนานาชนิด  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีน่ับถอืของ
ชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์  และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพ
จิง้จอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่มมีากกว่ารอ้ยต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA 
ทีซ่ายรู ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
จากนัน้น าท่านเดนิชม อาราชิยาม่า สถานทีโ่รแมนตกิทีช่าวญี่ปุ่ นมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนใน
วนัหยุดเพื่อชื่นชมกบัความสวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล น าทา่นชมสะพานโทเกท็สึ มี
ความยาว200เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่
ขา้งหน้า เบื้องล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออทิี่ไหลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิาม่าที่ยงัคง
ความใสสะอาดมาตัง้แต่อดตี น าทุกท่านเดนิชมป่าไผ่ ต้นไผ่ทีข่ ึน้อยู่สองขา้ง เป็นไผ่ทีใ่ชใ้น
การประดบัสวนและชื่นชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ระหว่าง
ทางจะพบความเขยีวขจี บรรยากาศโดยรอบใหค้วามรูส้กึสงบ ร่มรื่น นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้
เลก็ๆ จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผอ่ืน่ๆ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอกาคิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม QUINTESSA HOTEL OGAKI หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม          โอกาคิ >> กิฟ ุ>> หมู่บ้านชิราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผูว่้า 
                         ทาคายาม่า จินยะ >> เมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> นาโกย่า >> อิออน มอลล ์

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น.   น าท่านเดนิทางสู่เมืองกิฟุ เพื่อน าท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่

ของประเทศญี่ปุ่ น ทีไ่ดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่
ยงัคงความสวยงานจวบจนทุกวนันี้  ท่านจะได้พบกบัหมู่บ้านโบราณสไตลก์สัโซ่ ซึ่งหา
ชมไดย้ากในปัจจุบนั ค าว่า กสัโซ่ แปลว่าพนมมอื ซึง่เป็นสไตลก์ารก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ
ของญี่ปุ่ นโดยที่โครงสร้างของบ้านและหลงัคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมอืของ
พระพุทธเจา้ โครงสรา้งของบ้านถูกสรา้งขึน้โดยที่ไม่ไดใ้ช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคง
ความแขง็แรงและสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถอืเป็นภูมปัิญญา
ของชาวญี่ปุ่ นทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวอ้ย่างยิง่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพ
อนัสวยงามของหมู่บา้นทีร่ายลอ้มไปดว้ยหุบเขาสูงและสมัผสับรรยากาศดัง้เดมิอนัเงยีบ
สงบทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจมริูล้มื  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า ลิตเต้ิลเกียวโต น าท่านชม ทาคา

ยาม่า จินยะ(ภายนอก) หรอื จวนผู้ว่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทัง้ที่ท างานและที่อยู่
อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่าในสมยัเอโดะ จากนัน้น าท่านเดนิชมเขตเมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ ซึง่เต็ม
ไปด้วยบ้านเรอืน และรา้นค้าต่างๆ อาทเิช่น รา้นขายสาเก เนื้อฮดิะย่าง ขนมโบราณ
ต่างๆ ของทีร่ะลกึน่ารกัอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยรา้นคา้เหล่านี้ยงัคงอนุรกัษ์รปูแบบ
ของบ้านในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านไดเ้ลอืกซื้อของที่ระลกึพื้นเมอืงและเก็บ
เกี่ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 
อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงสนิค้าอุปโภค บรโิภคทีอิ่ออน มอลล ์หา้งสรรพสนิค้าทีม่สีนิค้า
หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นอาหาร 
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ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยัในอิออน มอลล ์
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี               นาโกย่า >> โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> ชินไซบาชิ >> ริงค ูเอาทเ์ลต็ 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโอซาก้า เพื่อเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก)   

หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า สรา้งขึน้ในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิในปีค.ศ.
1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสยีหาย จนกระทัง่ในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซาก้า ได้
ขอรบัเงนิบรจิาคจากชาวเมอืงมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบนัสูง 8 ชัน้ 
ทัง้เครื่องประดบัหลงัคา ภาพเสอืบนก าแพงตวัปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสอีร่าม
สวยงาม (ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกส าคญัของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่าน
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ภายในตัวปราสาทยงัมี
นิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็นทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจของชาวเมอืงดว้ย  

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  ท่ีย่านชินไซบาชิ 
  



P a g e  | 6 

 

JAPAN WORLD HERITAGE 5D3N BY XJ ON JANUARY – MARCH 2018 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า ทัง้รา้นคา้เก่าแก่
และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้แสนอรอ่ย เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากบัลลีาชวีติของ
คนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีีสนัมากกว่าทางฝัง่โตเกียว  รวมทัง้
รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลกึกบัจุดเด่นของแต่ละรา้นค้า เช่น ปู
ยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื รูปเครื่องหมายการค้า
ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนน
โดทมบุร ิซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึน้ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิ
โอโคโนมยิาก ิเป็นต้น นอกจากนี้ ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีงอยา่งหา้งได
มารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ที่มสีนิค้ามากมายให้ท่านได้เลอืกซื้ออีกด้วย จากนัน้น า
ท่านสู่ ริงคู เอาท์เลต็ แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบนิคนัไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบั
การเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมชื่อดงัหลากหลายและสนิคา้ราคาพเิศษ อาทเิช่น  Adidas, 
Anna Sui, Arrow, Banana Republic, Coach, Crocs, Casio, Citizen, Diesel, 
McGregor, Bally, Puma, Diesel, Gap, Lacoste, Levi’s, Nike, Onitsuka Tiger, 
Puma, New Balance, Ralph Lauren, Tag Heuer, Seiko, Tommy Hilfiger, Scotch 
Grain, Skechers, Miki House, T-fal และสนิค้าอื่นๆ อกีมากมาย ให้ท่านได้เลอืกช้อป
ป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารอาหารค า่ ตามอธัยาศยัภายใน ริงค ูเอาทเ์ลท็ 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KANKU JOYTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า            สนามบินคนัไซ >> กรงุเทพฯ  

 

06.20 น. เดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือท าการเชค็อิน 
09.55 น. ออกเดินทางกลบักรงุเทพ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์ 

แอรบ์สั เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 613 

 บริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทกุชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
13.55 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทางเดือนมกราคม – กมุภาพนัธ ์2561 
10-14 / 11-15 / 12-16 / 17-21 / 18-22 / 19-23 / 24-28 / 26-30 มกราคม 2561 
1-5 / 2-6 / 7-11 / 8-12 / 9-13 / 14-18 / 15-19 / 16-20 / 21-25 / 22-26 /  
23-27 กมุภาพนัธ ์2561 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทางเดือนมีนาคม 2561 
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 29,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 31,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม  
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั
ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
21 วนัท าการ 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า
ใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไม่รบัผดิชอบ
ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบ
คา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  

 


