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  KANSAI-CHUGOKU 6D 3N   
          โอซาก้า - โกเบ - ทตโตะริ - ชิมาเนะ - โอคายามะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โกเบ สะพ านอะคาชิไคเคียว หรือสะพานไข่มุก เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก, ยอดเขาร็อคโค ยอดเขาที่สูงที่สุด
ในเมืองโกเบ  

ทตโตะริ เนินทราย เป็นทะเลทรายที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น ตั้งอยูใ่นเขตอุทยานชายทะเลแห่งชาติซันอิน, 

พิพิธภัณฑ์ทราย พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่ สร้างโดยศิลปินจากทั่วโลก, 
เที่ยวชมถนนสายดัง มิซูกิ ชิเงรุ พร้อมถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนจากเรื่อง “เกะเกะเกะ โนะ คิทาโร่” 

มัตสึเอะ ปราสาทมัตสึเอะ 1 ใน 12 ปราสาทท่ียังเป็นโครงสร้างปราสาทด้ังเดิมตั้งแต่แรกสร้าง, สวนนกมัตสึเอะ เป็นสวน
นกที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น, อิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน 

อิซุโมะ ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทฉะ เป็นศาลเจ้าที่ส าคัญและเป็นหน่ึงในศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดในญ่ีปุ่น  

โอคายามะ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ เมืองคุราชิกิ และอิสระช้อปปิ้งที ่มิตซุย เอาท์เลท พาร์ค  
โอซาก้า  ชมวิวและบรรยากาศของเมืองโอซาก้าบน ตึกอุเมดะ สกายบิลดิ้ง, อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาช ิ& ริงกุ เอาท์เลท  
 

กําหนดการเดินทางปี 2559  
ตุลาคม  11-16 / 18-23 / 25-30  
พฤศจิกายน  01-06 / 08-13 / 15-20 / 22-27 / 29พ.ย.- 04ธ.ค. 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ 
20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R (ประตูหมายเลข 8) สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ 

เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 
23.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728 
 

วันที่สอง สนามบินคันไซ - โกเบ - สะพานอะคาชิไคเคียว - นั่งรถโค้ชสู่ยอดเขาร็อคโค - ทตโตะริ - เนินทราย 
  พิพิธภัณฑ์ทราย 

06.30 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญ่ีปุ่น ที่ทําการค้าขายกับประเทศจีนและเกาหลี และเป็นหน่ึง
ในเมืองท่าที่ประเทศญ่ีปุ่นเปิ ดประเทศกับตะวันตก เม่ือปี ค .ศ.1868 นําท่านเดินทางชม  สะพานอาคาชิไคเคียว  
หรือ สะพานไข่มุก ซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวทั้งสิ้น 3,991 เมตร (ความยาวช่วง
กลางสะพาน 1,991 เมตร) สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.1998 สะพานแห่งน้ีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างเมือง โกเบบน
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เกาะฮอนชูกับเมืองอิวะยะบนเกาะอวาจิ จากน้ันนําท่านน่ังรถโค้ชขึ้นสู่  ยอดเขาร็อคโค ยอดเขาที่ สูงที่สุดในเมือง
โกเบ และเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติจากทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะทาง 932 เมตร และจากตรงยอดเขาท่าน
สามารถชมความงามของอ่าวโอซาก้าได้โดยรอบ ไกลสุดจนถึงเกาะอะวาจิ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่  ทตโตะริ  เป็นจังหวั ดที่ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคชูโ กะกุ ซ่ึงตั้งอยู่ในทาง

ตะวันตกของเกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่น เป็นจังหวัดที่มีรูปร่างผอมยาวมีขนาดความยาวจากตะวันออกไปตะวันตก
ประมาณ 120 กิโลเมตร จากเหนือไปใต้ประมาณ 20-50 กิโลเมตร ทางตอนเหนือของจังหวัดหันหน้าเข้าสู่ทะ เล
ญ่ีปุ่น จึงมีชายหาดที่งดงาม นําท่านสู่ เนินทราย (Sand Dunes) สัญลักษณ์และไฮไลท์ของเมืองทตโตะริ ที่เกิดจาก
เถ้าภูเขาไฟไดเซน ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่นํ้าเซนได ถูกลมจากทะเลพัดมารวมกองเป็นเวลานาน จนกลายเป็นเนินกว้างจาก
เหนือจรดใต้เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร และเป็นระยะทางย าวจากตะวันออกจรดตะวันตก 16 กิโลเมตร ถูกจัดเป็น
เนินทรายที่สวยงามและใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่นในเขตอุทยานชายทะเลแห่งชาติซันอิน นําท่านเข้าชม  พิพิธภัณฑ์ทราย  
(Sand Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประติมากรรมทรายขนาดใหญ่สร้างโดยศิลปินจากทั่วโลก ก่อนหน้าน้ีได้มี
การจัดนิทรรศการทรายชั่วคราวที่กลางแจ้ง แต่ในปี 2012 พิพิธภัณฑ์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ ในอาคารถาวร นิทรรศการจะ
สลับสับเปลี่ยนไปทุกๆ  ปี ในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมกราคม นิทรรศการใน แต่ละปีก็จะมีธีมงานเป็น
ภูมิภาคหรือประเทศอื่นๆ ที่แตกต่างกันไป  
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MISASA ROYAL หรือระดับเทียบเท่า 

คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 
หลังมื้อค่ํา ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วันที่สาม              ทตโตะร ิ- ถนนมิซูกิ ชิเงรุ - เมืองมัตสึเอะ - ปราสาทมัตสึเอะ - สวนนกมัตสึเอะ - ช้อปปิ้งอิออน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยบน  ถนนมิซูกิ ชิเง รุ ซ่ึงตลอดสองข้างทางของถนนสายน้ีจะมี รูปปั้นจากการ์ตูน

ญ่ีปุ่นเรื่อง “เกะเกะเกะ โนะ คิทาโร่” ซ่ึงเป็นตัวการ์ตูนภูตผีปีศาจ ออกมาทักทายนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ ตัวที่
โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าผีน้อยคิทาโร่ ที่มีพ่อเป็นปีศาจลูกตาเดียว ชอบนอนแช่นํ้าในชามกับผองเพื่อนเหล่า “โยไก” 
หรือผีปีศาจน้ันเอง อาศัยอยู่ในป่า “เกะเกะเกะ ” คิทาโร่จะทํา หน้าที่ปราบปราม เหล่าโยไกที่นิสัยไม่ดี ชอบหลอก
หลอนสร้างความรําคาญให้กับมนุษย์ ซ่ึงการ์ตูนเรื่องน้ีเขียนโดย ชิเงรุ มิซุกิ นักเขียนที่มีบ้านเกิดในจังหวัดโทตโตะริ
และถือเป็นบุคคลสําคัญของจังหวัด เน่ืองจากได้สร้างชื่อเสียงทําให้เมืองทตโ ทริเป็นที่รู้จักจากบุคคลภายนอก ได้
เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึเอะ  

 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านสู่ ปราสาทมัตสึเอะ ซ่ึงเป็น 1 ใน 12 ปราสาทท่ียังคงเป็นปราสาทเดิมตั้งแต่แรก สร้างเม่ือปี ค.ศ.1611 เป็น

ปราสาทท่ีรอดพ้นจาก  เหตุการณ์ครั้งสําคัญต่างๆ มาได้อย่างปลอดภัย อา ทิเช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้และสงคราม 
ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในช่วงปี  ค.ศ.1950 จากน้ันนําท่านชม สวนนกมั ตสึเอะ เป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีทั้งสวนนกและสวนดอกไม้เรือนกระจก  จัดแต่งเป็นระบบนิเวศน์ของธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่าน
จะได้ใกล้ชิดกับนกนานาพันธุ์ อาทิเช่น นกอีมู นกแก้ว นกกระยาง เพนกวิน เป็นต้น  โดยท่านสามารถให้อาหารได้  
นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นบึงขนาดใหญ่ ท่านจะได้พบกับเป็ด ห่าน หงส์ และนกนํ้านานาชนิด  นอกจากน้ียังมีโซน
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กลางแจ้งที่ไว้แสดงโชว์การฝึกเหยี่ยว นกอินทรี และนกฮูกอีกด้วย และภายในสวนยังมีจุดชมวิ วที่สามารถมองเห็น
วิวที่สวยงามของทะเลสาปชินจิอีกด้วย จากน้ันอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างอิออน 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย  
นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MATSUE EXCEL TOKYU หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สี่                    เมืองมัตสึเอะ - เมืองอิซุโมะ - ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทฉะ - โอคายามะ - เมืองคุราชิกิ - ล่องเรือ 
                                มิตซุย เอาท์เลท พาร์ค 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิซุโมะ เพื่อนําท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าอิซุโมะ ไทฉะ เป็นศาลเจ้าที่สําคัญและเป็นหน่ึ งใน

ศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดในญ่ีปุ่น ไม่มีระบุแน่ชัดว่าถูกสร้างขึ้นเม่ือไหร่ แต่ถือว่ าเป็นศาลเจ้าที่มีอยู่ในช่วงต้น  700ปี 
ก่อนคริสต์ศักราช โดยเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งน้ี คือ โอคุนินุซึโนะ โอคะมิ (Okuninushino Okami) 

 หรือเทพเจ้าแห่งความสัมพั นธ์ ผู้คนจึงนิยมมาสักการะเพื่อขอพร ด้านความรักและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 
ตลอดจนความสุข และในทุกๆ ปี วันที่ 10-17 ของเดือน 10 ตามปฎิทินจันทรคติ  (มักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน ) 
เทพเจ้าชินโตจากทั่วแผ่นดินจะมารวมตัวกันที่น่ี ญ่ีปุ่นจึงถือว่าเดือน10 ตามปฎิทินจันทรคติ เป็นเดือนแห่งเทพ  

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ จังหวัดโอคายามะ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชม เมืองคุราชิกิ โดยการ ล่องเรือ  ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  ซ่ึงในคลองเล็กๆ  ท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์

แห่งเมืองเก่าริมคลองนํ้าใสอย่างเต็มที่ เสน่ห์ ของเมืองคุราชิกิน้ันอยู่ที่ลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านเรือน ที่ยั งคง
ลักษณะแบบเดิมในแบบสมัยเอโดะ หรือเม่ือราว 350 ปีที่แล้ว และยังเป็นหน่ึงในชุมชนริมคลองโบราณ ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันน้ี  จากน้ันให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ที่ มิตซุย เอาท์เลท  พาร์ค  แหล่งรวมสินค้า
นําเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย    

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย  
 นําท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม OKAYAMA KOKUSAI หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  โอคายามะ - โอซาก้า - อุเมดะ สกายบิลดิ้ง - ช้อปปิ้งชินไซบาช ิ- ริงกุ เอาท์เลท - สนามบินคันไซ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ โอซาก้า เมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองรองจากโตเกียว ได้รับสมญานามว่า "เมืองแห่งสายธาร" เน่ืองจาก

เป็นเมืองท่าขนส่งสินค้าและวัตถุดิบที่สําคัญตั้งแต่ครั้งอดีต ซ่ึงบรรดาพ่อค้าจากทั่วสารทิศทั้งในญ่ีปุ่นเอง รวม ไปถึง
จีน และเกาหลีต่างหล่ังไหลเข้ามาที่น่ีจนทําให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สําคัญของ
ประเทศจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงด้ังเดิมของญ่ีปุ่น มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่สามารถ
ผสานมรดกทางประวัติศาสตร์อันเก่าแ ก่เข้ากับเทคโนโลยี สมัยใหม่ นําท่านสู่ อุเมดะ สกายบิลดิ้ง  (umeda sky 
building) ตึกที่สูงถึง 173 เมตร อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าจากบนตัวตึก  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย นําท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ  แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังข องนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทั นสมัยปะปนกัน มีสินค้า

มากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่
ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้ง
ร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้าเช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ 
และสัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญ่ีปุ่นน่ันเอง หรือจะ
เป็นร้านดิสนีย์ช้อป ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่ อย่างถนนโดทงบุริ ซ่ึงท่านสามารถลิ้มลองขนมหรือ
อาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้ง ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน  
นอกจากน้ี ในย่านน้ียังมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่าง ห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า  มี
สินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือหา  จากน้ันนําท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งให ญ่ใกล้กับ
สนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ 
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เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์
ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมาย อาทิ เช่น  Adidas, Anna Sui, Arrow, Be Be, Banana Republic, Coach, Crocs, 
Casio, Citizen, Clarks, Diesel, McGregor, Elle, Bally, Puma, Diesel, Gap, Guess, 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 ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่ํา อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
 ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 

วันที่หก  สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ 

00.55 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน ์เที่ยวบินที่ JL727 
04.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

............................................................................................................................................................. 
 

กําหนดการเดินทางปี 2559 
ตุลาคม  11-16 / 25-30  
พฤศจิกายน  01-06 / 08-13 / 15-20 / 22-27 / 29พ.ย.- 04ธ.ค. 
 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 45,500 26,900 

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 41,000 24,300 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 34,300 20,300 

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 7,900 

                                                                                                                                                               

กําหนดการเดินทาง   18-23  ตุลาคม 2559  
 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 47,500 26,900 

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 42,900 24,300 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่ 35,800 20,300 

สําหรับท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 7,900 
                                                                                                                                                               



  
 
 DAYS BY TG 

หมายเหต ุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการ

อนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 
6. ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบิน 

มีการเรียกเก็บเพิ่ม  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสําหรับท่านที่ถือต่างด้าว 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
3. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  :    กรุณาชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทําการ 

             หากไม่ชําระตามกําหนด บริษัทสงวนสิทธ์ิยกเลิกการจองของท่าน 
 
การยกเลิก:  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 
หมายเหตุ :   
1.  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมืองโรคระบ 
และสายการบิน ฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสําคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่ 
รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง  
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ 
ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากน้ี  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเม่ือทางสายการบิน  
และ โรงแรมท่ีพักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้วเท่าน้ัน 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาดและสายการบิน 

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 
 


