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โกเบ สะพานอาคาชิไคเคียว
ท่องเที�ยวรมิทะเล
กบักิจกรรมกระดานเลื�อนหมิะที�
ราคาสบายกระเป๋าที�

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า
เพลดิเพลนิกบัการท่องเที�ยวในเมอืงโอซาก้า
เจแปน” ดินแดนแห่งมายา
ภาพยนตรช์ื�อดงัจาก
ใหคุ้ณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา

ชิกะ  เมืองโบราณโอมิ ฮาจิมนั

BY JL ON JANUARY – MARCH 2020 

OSAKA SNOW 

DAYS 2 NIGHTS BY JL

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
เจแปน แอรไ์ลน์ สู่เมืองโอซาก้า โกเบ

สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนที�ยาวที�สุดในโลก, โกเบ ฮาเบอรแ์ลนด์
ท่องเที�ยวรมิทะเลซึ�งเป็นที�นิยมของชาวญี�ปุ่น มสีิ�งอํานวยความสะดวกครบครนั
กบักิจกรรมกระดานเลื�อนหมิะที� รอ็คโค สโนว์ ปารค์ และช้อปปิ2งสนิค้าแบรนด์เนม
ราคาสบายกระเป๋าที� ซนัดะ พรีเมี$ยม เอาทเ์ลท็  
ปราสาทโอซาก้า หนึ�งในแลนดม์ารค์สําคญัของเมอืงโอซาก้าและอิสระเตม็วนั
เพลดิเพลนิกบัการท่องเที�ยวในเมอืงโอซาก้า หรอื ซื2อทวัรเ์สรมิ “

ดินแดนแห่งมายา เพลดิเพลิน และสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิดจาก
ภาพยนตรช์ื�อดงัจาก “ฮอลลวิูด้” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF 
ใหคุ้ณสนุกไดไ้มต่อ้งไปไกลถงึอเมรกิา, ชอ้ปปิ2งสนิคา้อุปโภคบรโิภคที�
เมืองโบราณโอมิ ฮาจิมนั  เมอืงแห่งสายนํ2าที�เปี�ยมไปดว้ยมรดกทางประวตัศิาสตร์
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NIGHTS BY JL 

ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั  
โกเบ ชิกะ 

ฮาเบอรแ์ลนด ์สถานที�
ของชาวญี�ปุ่น มสีิ�งอํานวยความสะดวกครบครนั, สนุก

ช้อปปิ2งสนิค้าแบรนด์เนม

อิสระเตม็วนั ใหท่้าน
“ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ 

และสนุกสนานกบัเครื�องเล่นนานาชนิดจาก
THE WIZARDING OF แฮรร์ี� พอตเตอร ์ที�

บรโิภคที� อิออน มอลล ์
เมอืงแห่งสายนํ2าที�เปี�ยมไปดว้ยมรดกทางประวตัศิาสตร ์
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กาํหนดการเดินทาง  
08-12 / 22-26 / 30มกราคม - 03กมุภาพนัธ ์
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26กมุภาพนัธ ์– 01มีนาคม 
04-08 / 05-09 / 11-15 / 12-16 / 25-29 / 26-30 มีนาคม 
 

วนัแรก             กรงุเทพฯ >> สนามบินคนัไซ 

 
20.30 น. พร้อมกนัที$สนามบินสุวรรณภมิู ชั ;น 4 เคาน์เตอร ์R (ประตูหมายเลข 8) สายการ

บินเจแปน แอรไ์ลน์เพื$อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั ;นตอนการเชค็อิน 
23.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ 

เที$ยวบินที$ JL728 
 

วนัที$สอง          สนามบินคนัไซ >> โกเบ >> สะพานอาคาชิไคเคียว >> รอ็คโค สโนว ์ปารค์ 
                         โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์>> ซนัดะ พรีเมี$ยม เอาทเ์ลต็ >> โอซาก้า 

 
07.05 น.   เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญี$ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และขั ;นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าพาณิชย์
หลกัของญี�ปุ่น ที�ทําการค้าขายกบัประเทศจนีและเกาหลตีั 2งแต่ครสิต์ศตวรรษที� 8 และ
เป็นหนึ�งในเมอืงท่าที�ประเทศญี�ปุ่นเปิดประเทศกบัตะวนัตกเมื�อปีค.ศ.1868 นําท่านชม 
สะพานอาคาชิไคเคียว ซึ�งได้ชื�อว่าเป็นสะพานแขวนที�ยาวและแข็งแรงที�สุดในโลก 
เชื�อมระหว่างโกเบและเกาะอาวาจ ิเมื�อปีค.ศ.1995 เกิดแผ่นดนิใหวครั 2งใหญ่ในโกเบ
ขนาด 7.2 รกิเตอร์ บ้านเมอืงพงัพินาศ แต่สะพานนี2กลบัไม่ได้รบัความเสยีหายเลย
แมแ้ต่น้อย จากนั 2นนําท่านเดนิทางสู่ รอ็คโค สโนว ์ปารค์ อสิระให้ท่านได้สนุกสนาน
กบักจิกรรมกระดานเลื�อนหมิะและเพลดิเพลนิกบัการถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งหมิะอนัขาว
โพลน (รายการทวัร์ ไม่รวมค่ากิจกรรมอื�นๆ หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื�นๆ 
ท่านตอ้งชาํระเงนิเองและทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Rในการคนืเงนิค่ากระดานเลื�อนหมิะ) 

เที$ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อสิระให้ท่านช้อปปิ2งที� โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด์ สถานที�พกัผ่อนรมิทะเลยอดนิยมของ

หนุ่มสาวชาวญี�ปุ่น เป็นแหล่งรวมคาเฟ่ แหล่งชอ้ปปิ2ง และแหล่งรวมความบนัเทงิต่างๆ 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัทวิทศัน์ที�งดงามรมิอ่าวโกเบ โดยมพีพิธิภณัฑท์างทะเลโกเบและ
หอคอยโกเบ สญัลกัษณ์ของเมอืงโกเบเป็นฉากหลงั อกีทั 2งยงัมหีา้งสรรพสนิค้าที�สรา้ง
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ด้วยโมเสคหนัหน้าออกทะเล ซึ�งขา้งๆ มพีื2นที�สวนโมเสคขนาดย่อม รวมถึง โกเบช้อ
ปปิ2งมอลล์และแหล่งช้อปปิ2ง รา้นอาหาร โรงภาพยนต์และอื�นๆ มากมาย จากนั 2นพา
ท่านช้อปปิ2งกนัต่อที� โกเบ ซนัดะ พรีเมี$ยม เอาท์เลท็ ที�รวบรวมแบรนดเ์นมชั 2นนําไว้
กว่า 200 แบรนด ์ใหท่้านเลอืกซื2อสนิคา้แบรนดเ์นมในราคาสบายกระเป๋า 

คํ$า  อิสระรบัประทานอาหารคํ$า ตามอธัยาศยั  
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจาก
เมอืงโตเกยีว ไดร้บัสมญานามว่า "เมอืงแห่งสายธาร" เนื'องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิคา้
และวตัถุดบิที'สาํคญัตั -งแต่ครั -งอดตี ซึ'งบรรดาพ่อคา้จากทั 'วสารทศิทั -งในญี'ปุ่นเองรวมไป
ถึงจนีและเกาหลีต่างหลั 'งไหลมาที'นี'  จนทําให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมที'สําคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั อกีทั -งยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดง
ดั -งเดมิของญี'ปุน่ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงที'สามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นั
เก่าแก่เขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหมไ่ดอ้ยา่งกลมกลนื 
นําท่านเข้าสู่ที$พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที$สาม          โอซาก้า >> อิสระเตม็วนั หรือซื;อทวัรเ์สริม ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

อสิระเต็มวนัให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเดนิทางท่องเที�ยวในเมอืงโอซาก้าตามอธัยาศยั 
หรอืเลอืกซื2อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดยไกด์บรกิารไปส่ง และรบักลบัโรงแรม
โดยรถไฟ ซึ�งตอ้งชําระเพิ�มท่านละ 3,000 บาท (ยงัไม่รวมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้
เดนิทางและไกด)์ นําท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ สวนสนุกยนิูเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน ที�
ทุ่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพื2นที�กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ�งเป็นขนาดใหญ่ที�สุดใน
โลก นําท่านตื�นตากบัโรงถ่ายภาพยนตร ์ ที�แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลวีู้ด ชมฉาก
จําลองของนิวยอร์ค ฉากจําลองเมอืงซานฟรานซิสโก เป็นต้น ท่านจะได้สมัผสั
บรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าที�ดุเดอืดเรา้ใจ สนุกสนานตื�นเต้นกบัการหอ้ยโหนโจน
ทะยานไปกบัซุปเปอรฮ์โีรส่ายพนัธุใ์หม ่Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรอืพรอ้ม
ฉากปลาฉลามที�จะโผล่ขึ2นมาล่าเหยื�อขณะล่องเรอืและฉากอื�นๆ ที�หวาดเสยีวจากเรื�อง 
Jaw แล้วระทกึใจกบัฉากจําลองเรื�อง จูราสสคิพารค์ (Jurassic Park) ท่านจะได้
ย้อนกลับไปในยุคดึกดําบรรพ์ พบกับเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั 2ง ทีเร็กซ ์



P a g e  | 4 

 

OSAKA SNOW 5DAYS 2NIGHTS BY JL ON JANUARY – MARCH 2020 

ไดโนเสาร์ที�ใจดีที�สุดสนุกต่อกับการชมการไล่ล่าในฉากเรื�อง วอเตอร์เวิลด์ (Water 
World) พรอ้มทั 2งพบกบัฉากคาวบอย  สตั kนแมนโชว ์และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรู้
ที�ใชป้ระกอบฉากในภาพยนตร ์เช่น สุนขัแสนรูจ้ากเรื�องบโีธเฟ่น เป็นต้น หรอืคุณหนูจะ
เลอืกสนุกสนานที� สนู๊ปปี2 สตูดโิอ (Snoopy Studios) เพลดิเพลนิกบัเครื�องเล่นนานา
ชนิด แล้วพบกบัสนู๊ปปี2และเหล่าผองเพื�อนมากมาย และสมัผสักบั “The Wizarding 
World of  Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื$อก้องโลกอย่างแฮรรี์$ 
พอตเตอร ์ด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลารส์หรฐั (ราว 16,000 ล้านบาท) 
โดยภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเครื�องเล่นและ
สถานที�เด่นๆ ที�จําลองมาจากในหนังสือดัง เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี2ด (Hogsmeade 
Village) ปราสาทฮอกวอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and 
the Forbidden Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่างเป็นทางการ
ของโซนใหม่ Minions Park อนิเมชั $นชื$อดงั ที$เหล่าตวัการต์ูนมินเนี$ยนจะมาป่วน
ทุกท่านให้สนุกเพลิดเพลินไปกบัเมืองจาํลองภายในเรื$อง 

เที$ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที$พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที$สี$               โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า  >> ชิกะ >> เมืองเก่าโอมิ ฮาจิมนั >> โอซาก้า >> 
                         อิออน มอลล ์>> สนามบินคนัไซ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมภายนอก) หนึ�งในแลนดม์ารค์สําคญัของเมอืง

โอซากา้ สรา้งขึ2นในสมยัฮเิดโยช ิโตโยโตม ิปลายศตวรรษที� ในปีค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่า
เสยีหาย จนกระทั �งในปีค.ศ.1931 นายกเทศมนตรเีมอืงโอซาก้า ไดข้อรบัเงนิบรจิาคจาก
ชาวเมอืงมาบรูณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปจัจุบนัสูง 8 ชั 2น เครื�องประดบัหลงัคา
และภาพเสอืบนกําแพงตวัปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสอีร่ามสวยงาม (ได้รบัการ
ขึ2นทะเบียนเป็นมรดกสําคญัของประเทศ) บนหอคอยชั 2น 8 ท่านสามารถมองเห็น
ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอซาก้าได้อย่างชดัเจน ภายในตวัปราสาท ยงัมนิีทรรศการ
แสดงหลกัฐาน ภาพเขยีน เครื�องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที�เกี�ยวข้องกับประสาทและ
ตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบรเิวณรอบๆ ปราสาทกเ็ป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นที�
พกัผ่อนหยอ่นใจของชาวเมอืงดว้ย จากนั 2นนําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองชิกะ 

เที$ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเยี�ยมชม เมืองโบราณโอมิ ฮาจิมนั หรอืที�รู้จกักนัในฐานะเมอืงแห่งสายนํ2าที�

เปี�ยมไปดว้ยมรดกทางประวตัศิาสตร ์อาคารบา้นเรอืนต่างๆในตวัเมอืงนั 2น ถูกอนุรกัษ์
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เอาไว้เป็นอย่างด ีโดยภายในชุมชนแห่งนี2จะมคีลองฮาจมินัโบร ิทอดผ่านภายในเมอืง
เพื�อใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคมขนส่งในยุคสมยันั 2น ปจัจุบนัทั 2งสองฝ ั �งคูคลองยงัเตม็ไปดว้ย
โกดงัที�มผีนังสขีาวและบ้านเก่าๆ เรยีงรายอยู่มากมายเหมอืนเมื�อสมยัก่อน ท่านจะได้
เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศของเมอืงโบราณอนัสวยงาม นอกจากนี2 ที�เมอืงโบราณแห่ง
นี2 ยงัมชีื�อเสยีงในฐานะเป็นโลเคชั �นถ่ายทําหนังและรายการโทรทศัน์ยอ้นยุคอกีดว้ย  ได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ2งสินค้า
อุปโภค บรโิภคที� อิออน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้ที�มสีนิคา้หลากหลายรปูแบบใหท่้านได้
เลือกซื2อ อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน เครื�องแต่งตัว ของเล่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
รา้นอาหาร 

คํ$า อิสระรบัประทานอาหารคํ$า ตามอธัยาศยั 
  นําท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ เพื$อทาํการเชค็อิน 

วนัที$ห้า            สนามบินคนัไซ >> กรงุเทพฯ  

00.55 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เที$ยวบินที$ JL 727 
04.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางปี 2562 
08-12 / 22-26 / 30มกราคม - 03กมุภาพนัธ ์
05-09 / 12-16 / 19-23 / 26กมุภาพนัธ ์– 01มีนาคม 
04-08 / 05-09 / 11-15 / 12-16 / 25-29 / 26-30 มีนาคม 

 

**ราคานี/รวมรายการทวัร ์ ค่าตั 0วเครื�องบิน** 
 
หมายเหต ุ

 

1. การเดนิทางในแต่ละครั 2งจะต้องมผีู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ2นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Rในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั 2นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ Rไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั xวเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที�พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที�ก่อนซื2อตั xวเดนิทางภายในประเทศ เพื�อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ2าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที�ท่านใช้ เนื�องจากการ
กําหนดนํ2าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ2นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั 2งนี2ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที�
เกดิขึ2น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที�
ท่องเที�ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั 2นให ้
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั dวเครื$องบิน ราคาไม่รวมตั dวเครื$องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 27,900.- 13,300.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 25,300.- 12,000.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 20,900.- 9,900.- 

สาํหรบัท่านที$ต้องการพกัเดี$ยว เพิ$มท่านละ 4,900.- 4,900.- 
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อตัราค่าบริการนี;รวม 

1. ค่าตั xวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั 2นประหยดั 
2. ค่านํ2าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั xวเครื�องบนิ 

-สายการบนิไทย ไดนํ้2าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดนํ้2าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ไดนํ้2าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึ2น
เครื�องไดท่้านละ 2 ชิ2นเท่านั 2น (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ2ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ2ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั 2งนี2เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 

**เดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ2นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ�งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีนํ2ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บ ณ วนัที� 12 กรกฎาคม 2562 และท่านต้องชาํระ
เพิ�มเตมิ ในกรณีที�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิ�มภายหลงัจากที�ท่านได้ทําการจองทวัรแ์ล้ว 

อตัราค่าบริการนี;ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที�กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ2ามนัหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ2าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี�เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ�มเตมิ อาท ิ 
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ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที�ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ2าดื�มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ2าดื�มระหว่างทวัร)์ 
7. ภาษมีลูค่าเพิ'ม 7% และหกั ณ ที'จา่ย 3 % 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เงื$อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที�เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั 2นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Rในการคนื
เงนิมดัจาํทั 2งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Rในการคนื
ค่าทวัรท์ั 2งหมด 

3. กรณทีี�กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที�รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื�องจากตั xวเครื�องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั �น เมื�อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ Rในการคนื
เงนิค่าตั xวและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ Rในการเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที�สุด ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี�ปุ่น / การนําสิ�งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื�อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที�ยวบนิ ซึ�ง
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ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั 2งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี2ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ Rในการเปลี�ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั 2งนี2ขึ2นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที�เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงนิมดัจําหรอืค่าทวัร์ได้ก็
ต่อเมื�อทางสายการบนิและโรงแรมที�พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั 2นใหแ้ลว้เท่านั 2น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ2นและมี
เหตุทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ Rในการคนืเงนิ
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ2นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที$ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื$อนไขต่างๆ ที$ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


