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KANSAI SCENIC 5D3N BY XJ
*OSAKA•WAKAYAMA•NARA•MIE *

วาคายาม่า

นารา
มิ เอะ
โอซาก้า

ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทคู่บา้ นคู่เมืองมาอย่างยาวนานซึง่ ควรค่าแก่การเยีย่ มชม, นังรถไฟแมว
่
TAMA TRAIN สุดแสนน่ารัก, ตลาดปลาคุโรชิ โอะ รับประทานอาหารทะเลสดๆ หรือจะปิ้ งแบบบาร์
บีควิ ในบรรยากาศริมทะเล, วัดคิ มิอิเดระ วัดพุทธเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณชานเมืองวาคายาม่า และเป็ น
วัดลาดับที่ 2 ใน 33 วัดของเส้นทางแสวงบุญในภูมภิ าคคันไซ
นมัสการ พระพุทธรูปไดบุทสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง
เที่ยวชม หมู่บ้านนิ นจาอิ กะ เพลิดเพลินและได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ป่ ุน,
ศาลเจ้าอิ เสะ ศาลเจ้าชินโตทีม่ อี ายุเก่าแก่ 2,000 ปี
ช้อปปิ้ ง ย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า, และไปช้อปปิ้ งกันต่อที่ ริ งคู เอาท์
เล็ต ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมดังระดับต้นๆ ทัวโลกมาไว้
่
ด้วยกัน, และช้อปปิ้ งปิ ดท้ายที่ ห้างอิ
ออน ซือ้ ของฝากก่อนกลับเมืองไทย

พิเศษ!! บ ุฟเฟต์ขาปู + ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น

เที่ยวเต็มท ุกวัน!!!
กาหนดการเดิ นทาง
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 >> วาคายาม่า >> ปราสาทวาคายาม่า >> นัง่ รถไฟแมวทามะ >>
ตลาดคุโรชิ โอะ >> วัดคิ มิอิ >> โอซาก้า

01.15 น.

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

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

เดิ นทางถึงสนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า ซึ่งตัง้ อยู่บนคาบสมุทรคิอิ บริเวณตอนใต้ในภูมภิ าค
คันไซ วาคายาม่าเป็ นเมืองทีม่ คี วามสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพอากาศทีอ่ บอุ่นยังช่วย
เอื้อ ประโยชน์ ใ นเรื่อ งการเกษตร ท าให้ม ีผ ลิต ผลทางการเกษตรออกมาตลอดทัง้ ปี
นาท่านสู่ ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทเก่าแก่ท่สี ร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1585 โดยท่านโชกุน
โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ในอดีตปราสาทได้รบั ความเสียหายอย่างหนักถึง 2 ครัง้ ครัง้ แรกเกิด
จากฟ้ าผ่า และครัง้ ที่ 2 เกิดจากสงครามโลกครัง้ ที่สอง โดยได้มกี ารบูรณะขึน้ ใหม่ในปี
ค.ศ.1958 ตัวปราสาทมี 3 ชัน้ ภายในตัวปราสาทเป็ นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงวัตถุโบราณ
ต่างๆ ชัน้ บนสุดของตัวปราสาทเป็ นจุดชมวิว อิสระให้ท่านเดินชมและบันทึกภาพวิว
ทิว ทัศ น์ มุม กว้างรอบเมือ งวาคายาม่า จากนัน้ น าท่ านสู่ สถานี ว าคายาม่ า ให้ ท่ าน
เปลี่ยนอิรยิ าบท นั ง่ รถไฟทามะ รถไฟแมวที่ข้นึ ชื่อ ของเมืองวาคายาม่า โดยนัง่ จาก
สถานี ว าคายาม่า สู่ส ถานีค ิชิ ระยะทาง 14.3 กม. ซึ่งรถไฟขบวนนี้ถู กตกแต่ ง ภายใน
ขบวนรถไฟเป็ นรูปแมวเหมียวตลอดทัง้ คัน ไม่ว่าจะเป็ น เบาะนัง่ วอลล์เปเปอร์ตดิ ผนัง
มือจับ และมุมจัดวางหนังสืออ่านเล่นบนขบวนรถไฟ และยังตัง้ ชื่อ รถไฟตามเจ้าแมว
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เที่ยง
บ่าย

คา่

เหมีย วนาม “ทามะ” ซึ่งอาศัยอยู่ท่สี ถานีค ิชิอีกด้วย สถานีรถไฟคิชิ เป็ นสถานีรถไฟ
ประจาเมืองเล็กๆ ทีม่ ชี ่อื เสียงมากในสังคมออนไลน์และในหมู่นักท่องเทีย่ วทีร่ กั แมวเป็ น
อย่างมาก เพราะสิง่ ทีไ่ ม่ธรรมดาของสถานีรถไฟเล็กๆ แห่งนี้กค็ อื นายสถานีทามะ หรือ
เจ้าแมวทามะ น้องแมวเหมียวแสนน่ ารักที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นนายสถานีเมื่อปี ค.ศ.
2007 และได้รบั เงินเดือ นเป็ นอาหารแมวฟรี ซึ่งก่ อ นหน้ านัน้ สถานีรถไฟคิชิเคยเป็ น
สถานีทป่ี ระสบภาวะขาดทุนเพราะมีคนมาใช้บริการน้อยมากๆ แต่หลังจากมีนายสถานี
เป็ นแมวเหมียวแสนน่ารักตัวนี้ขน้ึ มา สถานีรถไฟคิชทิ เ่ี คยเงียบเหงาก็กลับมาคึกคักและ
กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับผู้รกั แมวไปในทีส่ ุด ในทุกๆ วันจะมีนักท่องเทีย่ วทัง้
คนญี่ป่ ุ นและชาวต่ างชาติแ วะเวีย นมาชมความน่ า รัก ของนายสถานี ท ามะอยู่เสมอ
ส าหรับ กิจ กรรมของนายสถานี ท ามะในแต่ ล ะวัน นั ้น ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการต้ อ นรับ
ผูโ้ ดยสาร หรือไม่กโ็ พสต์ท่าถ่ายรูปกับนักท่องเทีย่ ว จากนัน้ นาท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิ
โอะ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยภายในบริ เวณตลาดปลา
ตลาดปลาคุ โ รชิ โอะ (Kuroshio Market) ซึ่ ง เป็ นตลาดขายของพื้ น เมื อ งขึ้น ชื่ อ
โดยเฉพาะปลามากุโระทีเ่ ป็ นของขึน้ ชื่อของทีน่ ่ีดว้ ย ภายในตลาดปลาจะมีการแสดงโชว์
แล่ปลาทูน่า และร้านค้าต่างๆ ที่ท่านสามารถซื้ออาหารสดเพื่อไปปิ้ งทานในบริเวณที่
ทางตลาดจัด เตรีย มไว้ เชิญ ท่ านเดิน ชมและเก็บ ภาพความประทับ ใจตามอัธ ยาศัย
จากนัน้ นาท่านสู่ วัดคิ มิอิเดระ (Kimiidera Temple) วัดพุทธเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณชาน
เมืองวาคายาม่า มีการกล่าวถึงว่าวัดคิมอิ เิ ดระนัน้ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปีค.ศ.770 โดยพระภิกษุ
ชาวจีน วัดคิมอิ ิเดะเป็ นวัดลาดับที่ 2 ใน 33 วัดเส้นทางแสวงบุญ ในภูมภิ าคคันไซ ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม

โอซาก้า >> นารา >> วัดโทไดจิ >> มิ เอะ >> หมู่บ้านนิ นจาอิ กะ >>
ศาลเจ้าอิ เสะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดโทไดจิ ร่วมกราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสัมฤทธิ ์องค์ใหญ่
ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ตในสมัยคริสศตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองค์น้ีสูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตัน
ซึง่ อาคารไม้อนั เป็ นทีป่ ระดิษฐานของหลวงพ่อโตนัน้ ได้รบั การบันทึกลงใน กินเนสบุ๊คว่า
เป็ นวิห ารไม้ท่ใี หญ่ ท่ีสุดในโลก และถือได้ว่าวัดแห่งนี้เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกที่สาคัญ
ที่สุดของเมืองนารา นอกจากนี้ตามทางของวิหารแห่งนี้ ท่านจะได้เพลิดเพลินและร่วม
ถ่ายรูปกับกวางแสนเชื่องทีม่ อี ยูเ่ ป็ นจานวนมาก ได้เวลาสมควรนาท่านสู่เมืองมิ เอะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ หมู่บ้านนิ นจาอิ กะ นินจาเปรียบเสมือนนักรบกึ่งสายลับ ทัง้ ทาหน้ าที่ลอบ
สังหาร สืบข่าวลับในสมัยก่อน ทีน่ ่คี อื พิพธิ ภัณฑ์นินจาสายอิกะทีท่ ุกท่านจะได้เห็นอาวุธ
และข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงั มีบ้านกลของนินจาที่ในอดีตเคยมีนินจา
อาศัยอยู่จริงซึ่งมีทงั ้ ช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลับ ทางลับประตูกลมากมาย ได้ทงั ้ ความ
สนุ กเพลิดเพลินและความรูเ้ กี่ยวกับนักรบสายลับแบบฉบับญี่ป่ ุน นอกจากนี้ยงั มีการ
แสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธิตวิชานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็ น
นินจาดูสกั ครัง้ ก็มชี ุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย (ค่ าชมโชว์และค่ าชุดนิ นจา ไม่ได้
รวมอยู่ในราคาทัวร์) จากนัน้ เดินทางสู่ ศาลเจ้าอิ เสะ เป็ นศาลเจ้าชินโตที่มชี ่อื เรื่อง
ความศักดิ ์สิทธิ ์และเก่ าแก่ มีอ ายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบตาม
สถาปั ตยกรรมโบราณ บริเวณศาลเจ้าชัน้ ใน (Inner Shrine) เรียกว่า โคไตจิงงุ หรือไนกู
(Kotaijingu - Naiku) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ อะมาเทราสึ และเป็ น
สถานทีเ่ ก็บรักษากระจกศักดิ ์สิทธิ ์ 1 ใน 3 สมบัตใิ นตานานของญีป่ ่ นุ
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม MISUGI RESORT หรือระดับเทียบเท่ า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

KANSAI SCENIC 5D3N BY XJ ON JANUARY – MARCH 2018

P a g e |5

*** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมือ้ พิ เศษที่มีขาปูให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปพู ร้อมน้าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
หลังอาหารคา่ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่ น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้
แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
วันที่สี่

โอซาก้า >> ชิ นไซบาชิ >> ริ งคู เอาท์เล็ต >> อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นคันไซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า เพื่อช้อปปิ้ งย่านชิ นไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของ
นครโอซาก้า ทัง้ ร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน ทัง้ สินค้าแฟชันล่
่ าสุด ขนมเค้กแสน
อร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า ไปจนถึงกล้องดิจติ อล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่
ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวติ ของคนหนุ่ มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุ กสนานและมีสสี นั
มากกว่าทางฝั ง่ โตเกียว รวมทัง้ ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็ นที่ระลึกกับ
จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยกั ษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยกั ษ์ และสัญ ลักษณ์ เด่นของ
ย่านนี้คอื รูปเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ป่ นุ นัน่ เอง หรือ
จะเดินเล่นย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทมบุร ิ ซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึน้ ชื่อ
ของนครโอซาก้ า ทัง้ ทาโกะยากิ โอโคโนมิย ากิ เป็ นต้ น นอกจากนี้ ในย่ า นนี้ ย ัง มี
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีช่อื เสียงอย่างห้างไดมารู หรือจะเป็ นทาคาชิมาย่า มีสนิ ค้า
มากมายให้ท่านได้เลือกซือ้ อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
น าท่า นสู ่ ริ ง คู เอาท์เ ล็ต แหล่ง ช้อ ปปิ ้ ง ใหญ่ใ กล้ก บั สนามบิน คัน ไซ ให้ท ่า น
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าราคาพิเศษ
อาท ิ เครื่อ งส าอาง, เครื่อ งประด บั , เสื ้อ ผ้า , กระเป๋ า, รองเท้า อุ ป กรณ์ก ฬี า,
เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า และเป็ น แหล่ง รวมสิน ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิเ ช่น 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

08.00น.

เที่ยง
บ่าย
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คา่

HILFIGER, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, MIKI HOUSE, T-FAL แ ล ะส นิ ค ้า อื ่น ๆ อ กี
มากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนัน้ เดินทางสู่ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่าน
ได้เ ลือ กซื้อ อาทิเ ช่น ของใช้ใ นบ้า น เครื่อ งแต่ง ตัว ของเล่น ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต และ
ร้านอาหาร ก่อนเดินทางกลับ
อิ สระรับประทานอาหารอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม KANKU JOYTEL หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า

สนามบิ นคันไซ >> กรุงเทพฯ

06.20 น.
09.55 น.

ออกเดิ นทางสู่ สนามบิ นคันไซ เพื่อทาการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิ นไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั เอ 330300 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

32,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

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

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาท่านละ

34,900.-

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
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