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JAPAN WORLD HERITAGE
5D3N BY XJ

เกียวโต

โอซาก้า
นาโกย่า
กิ ฟุ
ทาคายาม่า

วัด คิ โ ยมิ สึ มรดกโลกอัน เก่ าแก่ ก ว่ า 1,500ปี และติด รอบสุ ด ท้ า ยของการ
ประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เชิญดื่มสายน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย,
ชมเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้ า ฟู ชิ มิ อิ นาริ ซุ้ ม ประตู ส ีแ ดงที่เ ส้ น ทางยาวถึง 4
กิโลเมตร, ชมความงามของสะพานชมจันทร์และป่ าไผ่เขียวขจีท่อี าราชิ ยาม่า
ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คทีส่ าคัญของเมืองโอซาก้า, และอิสระให้
ท่านช้อปปิ้ ง ย่านชิ นไซบาชิ , ริ งคู เอาท์เลท
ช้อปปิ้ งสินค้าอุปโภค บริโภคที่ อิ ออน มอลล์
หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก ซึง่ ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก
ผ่านชม ทาคายาม่าจิ นยะ หรือ จวนผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายามา และเดินชมเขต
เมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ

กาหนดการเดินทาง
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 กุมภาพันธ์ 2561
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561
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วันแรก

กรุงเทพฯ >> โอซาก้า

22.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิ น
ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น

วันที่สอง

โอซาก้า >> เกียวโต >> วัดคิ โยมิ สึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ >> อาราชิ ยาม่า
>> สะพานโทเก็ทสึ >> ป่ าไผ่ >> โอกาคิ

01.15 น.

ออกเดิ นทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 612

มีบริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
08.40 น.

เที่ยง

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ เมื องเกี ยวโต เพื่อนาท่ านชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้ าใส ที่ติดรอบ
สุ ด ท้ ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศ จรรย์ของโลกยุ ค ใหม่ เป็ นวัด ที่ใหญ่ และมี
ประวัติศาสตร์ยาวนาน ตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกัน
ตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซ่งึ ไม่ใช้ตะปู ในการ
ก่อสร้าง หากแต่ใช้วธิ กี ารตอกเข้าลิม่ คล้ายกับการสร้างเรือนไทย นมัสการพระโพธิสตั ว์อว
โลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชิญดื่ม
น้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสายอันเกิดขึน้ จากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา จากนัน้ เดินตามทาง
สัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ ุนตกแต่ งตามสมัยเอโดะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ข้นึ ชื่อที่สุ ดของญี่ป่ ุน
เป็ นต้นก าเนิดกระจายขายไปยังภูม ิภาคต่ างๆ ของญี่ป่ ุน ทัง้ ด้วยแป้ งที่เหนียวนุ่ มเป็ น
พิเศษ กับไส้ถ วั ่ แดงขนานแท้หรือประยุกต์เป็ นไส้สตอเบอร์ร่ี ช็อกโกแลต ฯลฯ ผักดอง
ญี่ป่ ุน ส าหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไชเท้า มะเขือยาว ฯลฯ,
ชาเกียวโต ที่ขน้ึ ชื่อไม่แพ้ จังหวัดชิซุโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่องเซรามิคญี่ป่ ุน
ทัง้ กาน้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ เพื่อสักการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ ป็ นทีน่ ับถือของ
ชาวญี่ป่ ุน โดยส่ วนใหญ่ จะขอพรให้มคี วามเป็ นอยู่ สุ ขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุ ดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่ านจะพบเห็นรูปปั ้น เทพ
จิง้ จอกมากมาย โดยชาวญี่ป่ ุนชื่อว่าเป็ นทูตสวรรค์ ผู้คอยนาข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุ ษ ย์ ท่ านจะได้ต่ืน ตากับ เสาโทริอิท่ีเรียงรายเป็ น ซุ้ มประตู ส ีแดง ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มมี ากกว่าร้อยต้น ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถึง 4 กิโลเมตร และยังเป็ นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ทีซ่ ายูร ิ นางเอกของเรื่องวิง่ ลอดซุม้ ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา
จากนัน้ นาท่านเดินชม อาราชิ ยาม่า สถานทีโ่ รแมนติกทีช่ าวญี่ป่ ุนมักจะไปเทีย่ วพักผ่อนใน
วันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล นาท่านชมสะพานโทเก็ทสึ มี
ความยาว200เมตร ซึ่งชื่อ ของสะพานนี้ ม ีค วามหมายว่ า สะพานที่ม องเห็น ดวงจัน ทร์อ ยู่
ข้างหน้ า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ าโออิท่ไี หลมาจากตาน้ าในภูเขาอาราชิยาม่าที่ยงั คง
ความใสสะอาดมาตัง้ แต่อดีต นาทุกท่านเดินชมป่ าไผ่ ต้นไผ่ทข่ี น้ึ อยู่สองข้าง เป็ นไผ่ทใ่ี ช้ใน
การประดับสวนและชื่นชมความสวยงามและใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ระหว่าง
ทางจะพบความเขียวขจี บรรยากาศโดยรอบให้ความรูส้ กึ สงบ ร่มรื่น นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้า
เล็กๆ จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากไผ่อน่ื ๆ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอกาคิ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม QUINTESSA HOTEL OGAKI หรือ ระดับเที ยบเท่า
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วันที่สาม

โอกาคิ >> กิ ฟุ >> หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผูว้ ่า
ทาคายาม่า จิ นยะ >> เมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ >> นาโกย่า >> อิ ออน มอลล์

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองกิ ฟุ เพื่อนาท่านสู่ หมู่บ้านชิ ราคาว่ าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่
ของประเทศญี่ป่ ุน ทีไ่ ด้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1995 ที่
ยังคงความสวยงานจวบจนทุกวันนี้ ท่านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึ่งหา
ชมได้ยากในปั จจุบนั คาว่า กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึง่ เป็ นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง้ เดิม
ของญี่ป่ ุนโดยที่โครงสร้างของบ้านและหลังคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือของ
พระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน้ โดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คง
ความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ั ญญา
ของชาวญี่ป่ นุ ทีค่ วรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ
อันสวยงามของหมู่บา้ นทีร่ ายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบ
สงบทีจ่ ะทาให้ท่านประทับใจมิรลู้ มื
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า ลิ ตเติ้ ลเกียวโต นาท่านชม ทาคา
ยาม่า จิ นยะ(ภายนอก) หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นทัง้ ที่ทางานและที่อยู่
อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่าในสมัยเอโดะ จากนัน้ นาท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ ซึง่ เต็ม
ไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าต่างๆ อาทิเช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิดะย่าง ขนมโบราณ
ต่างๆ ของทีร่ ะลึกน่ ารักอย่างซารุโบโบะหลากสี โดยร้านค้าเหล่านี้ยงั คงอนุ รกั ษ์รปู แบบ
ของบ้านในสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บ
เกี่ยวบรรยากาศอันน่ าประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมื อ งนาโกย่ า
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าอุปโภค บริโภคทีอ่ ิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าทีม่ สี นิ ค้า
หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตัว ของเล่น
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร

เที่ยง
บ่าย
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คา่

อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัยในอิ ออน มอลล์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม CYPRESS GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

นาโกย่า >> โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> ชิ นไซบาชิ >> ริ งคู เอาท์เล็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้ า เพื่อ เยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้ า (ชมภายนอก)
หนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญของเมืองโอซาก้า สร้างขึน้ ในสมัยฮิเดโยชิ โตโยโตมิ ในปี ค.ศ.
1665 ได้ถูกฟ้ าฝ่ าเสียหาย จนกระทังในปี
่ ค.ศ.1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า ได้
ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปั จจุบนั สูง 8 ชัน้
ทัง้ เครื่องประดับหลังคา ภาพเสือบนกาแพงตัวปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสีอร่าม
สวยงาม (ได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสาคัญ ของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่าน
สามารถมองเห็น ทิว ทัศ น์ ข องเมือ งโอซาก้าได้อ ย่างชัด เจน ภายในตัว ปราสาทยังมี
นิ ท รรศการแสดงหลัก ฐาน ภาพเขีย น เครื่อ งแต่ งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ย วข้อ งกับ
ประสาทและตระกูลToyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็ นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่เป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยที่ย่านชิ นไซบาชิ

08.00น.

เที่ยง
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บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่
และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า
ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวติ ของ
คนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมีส ีสนั มากกว่าทางฝั ง่ โตเกียว รวมทัง้
ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปู
ยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื รูปเครื่องหมายการค้า
ของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่ นุ นัน่ เอง หรือ จะเดินเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนน
โดทมบุร ิ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึน้ ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ ทาโกะยากิ
โอโคโนมิยากิ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีหา้ งสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีช่อื เสียงอย่างห้างได
มารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า ที่มสี นิ ค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออีกด้วย จากนัน้ นา
ท่านสู่ ริ งคู เอาท์เล็ต แหล่งช้อปปิ้ งใหญ่ใกล้กบั สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น 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 และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อป
ปิ้ งตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารอาหารคา่ ตามอัธยาศัยภายใน ริ งคู เอาท์เล็ท
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KANKU JOYTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า

สนามบิ นคันไซ >> กรุงเทพฯ

06.20 น.
09.55 น.

เดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เพื่อทาการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เที่ยวบิ นที่ XJ 613

บริ การอาหารบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชาระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
13.55 น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทางเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาท่านละ

29,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

กาหนดการเดินทางเดือนมีนาคม 2561
9-13 / 17-21 / 19-23 มีนาคม 2561
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาท่านละ

31,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิ เศษแล้ว
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท

ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ***
6. ค่าภาษี น้ามัน ที่ สายการบิ นเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และท่ านต้ องชาระเพิ่ มเติ ม
ในกรณี ที่ทาง สายการบิ นมีการเรี ยกเก็บเพิ่ ม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง
21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมด หรือ บางส่ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ย นแปลงราคาได้ต ามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุทา
ให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่รบั ผิดชอบ
ต่ อ ค่า ใช้จ่ ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ จนกว่ า จะได้รบั การยืน ยัน ว่ า จะมีการรับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ

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

