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

 

 

 

 

 

 

 
วาคายาม่า ปราสาทวาคายามา่ ปราสาทคู่บา้นคู่เมอืงมาอย่างยาวนานซึง่ควรค่าแก่การเยีย่มชม, นัง่รถไฟแมว 

TAMA TRAIN สดุแสนน่ารกั, ตลาดปลาคโุรชิโอะ รบัประทานอาหารทะเลสดๆ หรอืจะป้ิงแบบบาร์
บคีวิในบรรยากาศรมิทะเล, วดัคิมิอิเดระ วดัพุทธเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณชานเมอืงวาคายาม่า และเป็น
วดัล าดบัที ่2 ใน 33 วดัของเสน้ทางแสวงบุญในภูมภิาคคนัไซ 

นารา นมสัการ พระพทุธรปูไดบุทสึ และใหอ้าหารกวางแสนเชื่อง 
มิเอะ เที่ยวชม หมู่บ้านนินจาอิกะ เพลิดเพลนิและได้รบัความรูเ้กี่ยวกบันักรบสายลบัแบบฉบบัญี่ปุ่ น , 

ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจา้ชนิโตทีม่อีายุเก่าแก่ 2,000 ปี  
โอซาก้า ชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัของนครโอซาก้า, และไปช้อปป้ิงกนัต่อที่ ริงคู เอาท์

เลต็ ที่รวบรวมสนิค้าแบรนด์เนมดงัระดบัต้นๆ ทัว่โลกมาไว้ด้วยกนั, และช้อปป้ิงปิดท้ายที่ ห้างอิ
ออน ซือ้ของฝากก่อนกลบัเมอืงไทย  

 

 

 

 

 

 

พิเศษ!! บฟุเฟตข์าป ู+ ผอ่นคลายกบัการแช่ออนเซ็น 

เท่ียวเต็มทกุวนั!!! 

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 

http://www.about108.com/2013/11/wakayama.html
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วนัแรก             กรงุเทพฯ >> โอซาก้า 

 

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

วนัท่ีสอง          โอซาก้า >> วาคายาม่า >> ปราสาทวาคายาม่า >> นัง่รถไฟแมวทามะ >> 
                         ตลาดคโุรชิโอะ >> วดัคิมิอิ >> โอซาก้า 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว   
 ออกเดนิทางสู่ เมืองวาคายาม่า ซึ่งตัง้อยู่บนคาบสมุทรคอิิ บรเิวณตอนใต้ในภูมภิาค 

คนัไซ วาคายามา่เป็นเมอืงทีม่คีวามสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพอากาศทีอ่บอุ่นยงัช่วย
เอื้อประโยชน์ในเรื่องการเกษตร ท าให้มีผลิตผลทางการเกษตรออกมาตลอดทัง้ปี     
น าท่านสู่ ปราสาทวาคายาม่า ปราสาทเก่าแก่ที่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1585 โดยท่านโชกุน
โทโยโทม ิฮเิดโยช ิในอดตีปราสาทไดร้บัความเสยีหายอยา่งหนกัถงึ 2 ครัง้ ครัง้แรกเกดิ
จากฟ้าผ่า และครัง้ที่ 2 เกดิจากสงครามโลกครัง้ที่สอง โดยได้มกีารบูรณะขึน้ใหม่ในปี
ค.ศ.1958 ตวัปราสาทม ี3 ชัน้ ภายในตวัปราสาทเป็นพพิธิภณัฑ์จดัแสดงวตัถุโบราณ
ต่างๆ ชัน้บนสุดของตัวปราสาทเป็นจุดชมววิ อิสระให้ท่านเดนิชมและบนัทกึภาพววิ
ทิวทัศน์มุมกว้างรอบเมืองวาคายาม่า จากนัน้น าท่านสู่ สถานีวาคายาม่า ให้ท่าน
เปลี่ยนอิรยิาบท นัง่รถไฟทามะ รถไฟแมวที่ขึ้นชื่อของเมอืงวาคายาม่า โดยนัง่จาก
สถานีวาคายาม่าสู่สถานีคิชิ ระยะทาง 14.3 กม. ซึ่งรถไฟขบวนนี้ถูกตกแต่งภายใน
ขบวนรถไฟเป็นรูปแมวเหมยีวตลอดทัง้คนั ไม่ว่าจะเป็นเบาะนัง่ วอลล์เปเปอรต์ดิผนัง 
มอืจบั และมุมจดัวางหนังสอือ่านเล่นบนขบวนรถไฟ และยงัตัง้ชื่อรถไฟตามเจ้าแมว
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เหมยีวนาม “ทามะ” ซึ่งอาศยัอยู่ที่สถานีคิชิอีกด้วย สถานีรถไฟคชิิ เป็นสถานีรถไฟ
ประจ าเมอืงเลก็ๆ ทีม่ชีื่อเสยีงมากในสงัคมออนไลน์และในหมู่นักท่องเทีย่วทีร่กัแมวเป็น
อย่างมาก เพราะสิง่ทีไ่ม่ธรรมดาของสถานีรถไฟเลก็ๆ แห่งนี้กค็อื นายสถานีทามะ หรอื 
เจา้แมวทามะ น้องแมวเหมยีวแสนน่ารกัที่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นนายสถานีเมื่อปีค.ศ.
2007 และได้รบัเงนิเดอืนเป็นอาหารแมวฟรี ซึ่งก่อนหน้านัน้สถานีรถไฟคิชิเคยเป็น
สถานีทีป่ระสบภาวะขาดทุนเพราะมคีนมาใชบ้รกิารน้อยมากๆ แต่หลงัจากมนีายสถานี
เป็นแมวเหมยีวแสนน่ารกัตวันี้ขึน้มา สถานีรถไฟคชิทิีเ่คยเงยีบเหงากก็ลบัมาคกึคกัและ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัผู้รกัแมวไปในทีสุ่ด ในทุกๆ วนัจะมนีักท่องเทีย่วทัง้
คนญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติแวะเวียนมาชมความน่ารกัของนายสถานีทามะอยู่เสมอ 
ส าหรบักิจกรรมของนายสถานีทามะในแต่ละวันนั ้น  ส่วนใหญ่จะเป็นการต้อนรับ
ผูโ้ดยสาร หรอืไม่กโ็พสต์ท่าถ่ายรปูกบันักท่องเทีย่ว จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาคุโรชิ
โอะ 

เท่ียง             อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัภายในบริเวณตลาดปลา 
บ่าย ตลาดปลาคุโรชิ โอะ (Kuroshio Market) ซึ่งเป็นตลาดขายของพื้นเมืองขึ้นชื่ อ 

โดยเฉพาะปลามากุโระทีเ่ป็นของขึน้ชื่อของทีน่ี่ดว้ย ภายในตลาดปลาจะมกีารแสดงโชว์
แล่ปลาทูน่า และรา้นค้าต่างๆ ที่ท่านสามารถซื้ออาหารสดเพื่อไปป้ิงทานในบรเิวณที่
ทางตลาดจดัเตรยีมไว้ เชิญท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าท่านสู่ วดัคิมิอิเดระ (Kimiidera Temple) วดัพุทธเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณชาน
เมอืงวาคายามา่ มกีารกล่าวถงึว่าวดัคมิอิเิดระนัน้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปีค.ศ.770 โดยพระภกิษุ
ชาวจนี วดัคมิอิิเดะเป็นวดัล าดบัที่ 2 ใน 33 วดัเส้นทางแสวงบุญในภูมภิาคคนัไซ ได้
เวลาสมควรเดนิทางกลบัสู่เมืองโอซาก้า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม          โอซาก้า >> นารา >> วดัโทไดจิ >> มิเอะ >> หมู่บ้านนินจาอิกะ >>  
                         ศาลเจ้าอิเสะ 

 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทไดจิ ร่วมกราบไหว ้“หลวงพ่อโต” พระพุทธรปูสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่

ทีถู่กสรา้งขึน้ตในสมยัครสิศตวรรษที่ 8 พระพุทธรปูองคน์ี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั 
ซึง่อาคารไมอ้นัเป็นทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ไดร้บัการบนัทกึลงใน กนิเนสบุ๊คว่า
เป็นวหิารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญั
ที่สุดของเมอืงนารา นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้  ท่านจะได้เพลดิเพลนิและร่วม
ถ่ายรปูกบักวางแสนเชื่องทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่เมืองมิเอะ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านสู่ หมู่บ้านนินจาอิกะ นินจาเปรยีบเสมอืนนักรบกึ่งสายลบั ทัง้ท าหน้าที่ลอบ

สงัหาร สบืข่าวลบัในสมยัก่อน ทีน่ี่คอืพพิธิภณัฑน์ินจาสายอิกะทีทุ่กท่านจะไดเ้หน็อาวุธ
และข้าวของเครื่องใช้ของนินจา นอกจากนี้ยงัมบี้านกลของนินจาที่ในอดตีเคยมนีินจา
อาศยัอยู่จรงิซึ่งมทีัง้ช่องซ่อนดาบ ซ่อนอาวุธลบั ทางลบัประตูกลมากมาย ได้ทัง้ความ
สนุกเพลดิเพลนิและความรูเ้กี่ยวกบันักรบสายลบัแบบฉบบัญี่ปุ่ น นอกจากนี้ยงัมกีาร
แสดงโชว์ต่อสู้และโชว์สาธติวชิานินจาที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็น
นินจาดูสกัครัง้ก็มชีุดนินจาให้เช่าและขายอกีด้วย (ค่าชมโชวแ์ละค่าชุดนินจา ไม่ได้
รวมอยู่ในราคาทวัร)์ จากนัน้เดนิทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชนิโตที่มชีื่อเรื่อง
ความศักดิส์ทิธิแ์ละเก่าแก่ มอีายุกว่า 2,000 ปี ตัวศาลเจ้าถูกสร้างและออกแบบตาม
สถาปัตยกรรมโบราณ บรเิวณศาลเจา้ชัน้ใน (Inner Shrine) เรยีกว่า โคไตจงิง ุหรอืไนกู 
(Kotaijingu - Naiku) สรา้งขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ อะมาเทราสึ และเป็น
สถานทีเ่กบ็รกัษากระจกศกัดิส์ทิธิ ์1 ใน 3 สมบตัใินต านานของญีปุ่่ น  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MISUGI RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
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*** ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกบัมือ้พิเศษท่ีมีขาปใูห้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปพูร้อมน ้าจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด *** 
หลงัอาหารค า่ อิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้
แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีส่ี               โอซาก้า >> ชินไซบาชิ >> ริงค ูเอาท์เลต็ >> อิออน มอลล ์>> สนามบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น. น าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองโอซาก้า เพื่อชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของ

นครโอซากา้ ทัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ขนมเคก้แสน
อร่อย เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดจิติอล คอมพวิเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่
ล่าสุด และตื่นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีสีนั
มากกว่าทางฝัง่โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที่ระลกึกบั
จุดเด่นของแต่ละรา้นค้า เช่น ปูยกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของ
ย่านนี้คอื รปูเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื 
จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึ่งท่านสามารถลิ้มลองขนมและอาหารขึน้ชื่อ
ของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้  ในย่านนี้ย ังมี
หา้งสรรพสนิค้าใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีงอย่างหา้งไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า มสีนิค้า
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อกีดว้ย 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   
บ่าย น าท ่านสู ่ ริงค  ูเอาท ์เลต็  แหล ่งช ้อปปิ้ งใหญ ่ใกล ้ก บัสนามบนิคนัไซ  ให ้ท ่าน

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัหลากหลายและสนิค้าราคาพเิศษ  

อาท  ิเครื ่อ งส าอาง , เค รื่อ งประดบั , เสื ้อผ ้า , กระเป๋ า , รองเท ้าอ ุปกรณ ์ก ฬี า , 
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย  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 
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HILFIGER, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, MIKI HOUSE, T-FAL แล ะส นิ ค ้าอื ่น ๆ  อ กี
มากมาย ให้ท่านได้เลอืกช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  
จากนัน้เดนิทางสู่อิออน มอลล  ์ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้าหลากหลายรูปแบบให้ท่าน
ได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  และ
รา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KANKU JOYTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า            สนามบินคนัไซ >> กรงุเทพฯ  

06.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือท าการเชค็อิน 
09.55 น. ออกเดินทางกลบักรงุเทพ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ 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 32,900.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคาท่านละ 34,900.- 

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 


