
HASHTAG MONKEY ONSEN [TG] 5D3N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภูม ิ- นาโกย่า / คันไซ – สวุรรณภูม ิ เดนิทางโดยสายการบนิประจําชาต ิTHAI AIRWAYS (TG)   พรอ้มสะสม

ไมล ์ 50% 
· ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลับ 30 กโิลกรัม 
· พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น พรอ้มอาหารเชา้   พักกฟิ ุ1 คนื / โอซากา้ 2 คนื 

· เทีย่วครบไฮไลท ์เกยีวโต คนิคะคุจ ิ(ปราสาททอง) วัดน้ําใส (คโิยมสิ)ึ  ฟารม์วาซาบ ิ ปราสาทมัตซโึมโต ้
JIGOKUDANI MONKEY PARK  ทาคายาม่าจนิยะ 
· ชอ้ปป้ิงย่านดังชนิไชบาช ิ รงิกเุอา้ทเ์ล็ท  ออิอนมอลล ์

· พเิศษ เมนู ชาบ ูชาบ ูและ ป้ิงย่าง สไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

2  
ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ– สนามบนินาโกย่า – ปราสาทมัตซโึมโต ้(ภายนอก) – ฟารม์วาซาบ ิ

3  
JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมอืงทาคายาม่า – ทาคายาม่าจนิยะ 

4  
เกยีวโต – คนิคะคุจ ิ(ปราสาททอง) – วัดน้ําใส (คโิยมสิ)ึ – โอซากา้ – ชนิไซบะช ิ

5  
ออิอนมอลล ์– รงิก ุเอา้ทเ์ล็ท – สนามบนิคันไซ (โอซากา้) – ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเด ีย่ว 

05 - 09 Dec 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

12 - 16 Dec 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

19 - 23 Dec 2018  45,991  45,991 45,991 6,900 6,900 



รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

21.00  คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 ประตู 2  เคาน์เตอร ์C  สาย

การบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 
ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ – ปราสาทมตัซโึมโต ้(ภายนอก) – ฟารม์วาซาบ ิ

00.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ

ที ่TG644 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบุเซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 
ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  (กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (1)  เมนู JAPANESE SET 

 

จากนัน้นําทา่นเก็บภาพประทบัใจดา้นหนา้ ปราสาทมัตซโึมโต ้(ภายนอก) มชีือ่เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า ปราสาท

อกีา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดํีา และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.
1590 โดย อชิคิาว่า คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่ักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจุบนัหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็น
สมบตัปิระจําชาตญิีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภัณฑสํ์าหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตร์

ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น  นําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์
วาซาบ ิ() ฟารม์วาซาบทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในญีปุ่่ น ฟารม์วาซาบไิดโอตัง้อยู่ในอะซมุโินะ (Azumino) ใกล ้
กบัมัตสโึมโตะ ทีน่ี่เป็นแหล่งปลูกวาซาบทิีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเยีย่มชมและเรยีนรูก้ารเพาะพันธุว์าซาบิ

คุณภาพดโีดยจะมผีลติภัณฑท์ีทํ่าจากวาซาบใิหไ้ดล้ิม้ลองทัง้เครือ่งดืม่และไอศกรมี  

  

คํ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (2)  เมนู YAKINIKU BUFFET 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGANO TOKYU REI HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัที ่3 
JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมอืงทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ 

เชา้  เชา้       รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม    (3) 

 

  

นําทา่นเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถงึเวลานัดหมายทา่นจะไดส้มัผสัประสบการณ์พเิศษลงิ
แชอ่อนเซ็น SNOW MONKEY กลางบอ่น้ําพุรอ้นธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิรมิขอบสระ ชือ่ชมความน่ารักของลงิที่

อาศัยอยู่กนัเป็นฝงูใหญแ่ละมคีวามคุน้เคยกบัมนุษย ์(หา้มจับหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ
กบัการชมความน่ารักของลงิตามอัธยาศัย (การชมลงิแชอ่อนเซ็นนัน้จะสามารถชมไดห้รอืไม่ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศและธรรมชาตขิองลงิเนื่องจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซ็นเป็นลงิป่า) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (4)  เมนู JAPANESE SET 

นําทา่นเดนิทางขา้มสูภู่มภิาคจูบ ุเมอืงทาคายาม่า (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนัน้นําทา่นชม ทาคายาม่าจิ



นยะ หรอื ทีว่่าการอําเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า (ถา่ยรูปดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว้่าแหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นที่
ทํางานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุา
วา ในสมัยเอโดะ 

คํ่า  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (5)  เมนู SHABU SHABU 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก   HIDA HOTEL PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 
หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ําแร่เพือ่สขุภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน้ําแร่ในแบบของญีปุ่่ น 
สรรพคุณการอาบน้ําแร่: การอาบน้ําแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เชน่บรรเทาอาการปวดกระดูก

ปวดกลา้มเนื้อชว่ยใหโ้ลหติในร่างกายหมุนเวยีนไดด้ขีึน้ชว่ยขับสิง่อุดตันใตผ้วิหนังและรูขุมขนทําใหผ้วิหนัง
สะอาดบํารุงผวิพรรณใหส้ดใสคลายความตรงึเครยีด 

  

วนัที ่4 
เกยีวโต – คนิคะคจุ ิ(ปราสาททอง) – วดัน า้ใส (คโิยมสิ)ึ – โอซากา้ – ชนิไซบะช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   (6) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่คนิคะคุจ ิ(ปราสาททอง) เป็นวัดนกิายเซน มชีือ่อกีชือ่หนึง่ว่าโรคุองจ ิ(Rokuonji) ในตอนแรก

นัน้สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่าศัยหลังสละราชสมบตัขิองโชกนุอะชคิากะ (Ashikaga Yoshimitsu) และเปลีย่นมาเป็น
วัดนกิายเซนในภายหลัง หลังจากทีโ่ชกนุไดเ้สยีชวีติลงแลว้ อาคารของวัดทอง เคยเสยีหายจากไฟไหมใ้นชว่ง
สงครามมาหลายครัง้ แต่ก็มกีารสรา้งใหม่ตลอด ไฟไหมค้รัง้ล่าสดุในปี ค.ศ. 1950 จากฝีมอืของพระทีค่ลั่งใน

ความงามของวัดทอง จนตอ้งการเผาตัวเองไปพรอ้มกบัวัด ตัววัดทีเ่ห็นใน ปัจจุบนัสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 
เป็นวัดยอดฮติ วัดหนึง่ในเกยีวโต ดว้ยเอกลักษณ์ของวัดทีไ่ม่เหมอืนใคร สองชัน้บนเป็นสทีองมสีระน้ําขนาด
ใหญต่ดิกบัวัด และยังเป็นวัด (ปราสาท) ในการต์ูนเรือ่งอคิควิซงั ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วนยิมมาเทีย่วมาชมความ

สวยงาม  

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (7)  เมนู JAPANESE SET 

จากนัน้นําทา่นชม “วัดคโิยมสิ”ึ หรอื“วัดน้ําใส” เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาฮงิาชยิาม่า และมี
ทอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีงของตัววหิารใหญ ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตัวใช ้

วธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วัดนี้มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของ

เทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร่ํารวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นี้สามารถ
ถา่ยภาพ ณ จุดทีส่วยทีส่ดุในกรุงเกยีว มองเห็นววิทวิทศัน์ของตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคิ
โยมสิ ึและเชญิดืม่น้ําศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่ว่า สายแรก รวย 

สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ชนิไซบาช ิหรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่าย่าน “มนิาม ิ
(Minami)” นับเป็นสรวงสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงอย่างแทจ้รงิ เพราะมรีา้นรวงมากมายตัง้แต่หา้งสรรพสนิคา้ไป
จนถงึย่านรา้นคา้ไวค้อยสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วไดห้ลากหลายกลุ่ม ในย่านรา้นคา้ชนิไซบาชทิี่
ทอดตัวจากทศิเหนือจรดใตเ้ป็นระยะทางยาว 580 เมตร มรีา้นขายเสือ้ผา้และรา้นอาหารเรยีงรายกนัอยู่เกอืบ 

200 รา้นคา้ ทางทศิตะวันตกของชนิไซบาชคิอืย่านแหง่แฟชัน่วัยรุ่น “Americamura” สว่นทางทศิใตก้็มี
ย่านนัมบะ ซึง่ย่านโดทงโบร ิ(Dotonbori) มป้ีายโฆษณาดัง ๆ อย่าง “กลูโิกะ (Glico)” และป้ายรูปป ู“คานโิดระคุ 
(Kanidoraku)” ก็อยู่ตดิๆ กนัน่ันเอง จงึเป็นสถานที่ๆ  เหมาะมากเชน่กนัสําหรับการถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ 

  

คํ่า  เย็น         อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

วนัที ่5 
ออิอนมอลล ์– รงิกุ เอา้ทเ์ล็ท – สนามบนิคนัไซ (โอซากา้) – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม         (8) 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ออิอนมอลล ์คอืหา้งทีร่วมเอาซเูปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์วด้ว้ยกนั มสีาขาอยู่
มากมายทัว่ประเทศญีปุ่่ น และเนื่องจากมสีนิคา้หลากหลายครบครันตัง้แต่เสือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่ สนิคา้ซกักะ 
(zakka) เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยาชนดิต่างๆ ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร จงึเหมาะสําหรับผูท้ีต่อ้งการซือ้



ของชิน้ใหญ ่หรอืของทีร่ะลกึ ของฝากคราวละมากๆ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูแ่หล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง รงิก ุเอา้ทเ์ล็ท แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และ
สนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นหลากหลาย ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับและรองเทา้  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่TG673 

21.25  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร และ

วันหยุดชว่งเทศกาล เป็นตน้ ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัลูกคา้เป็นสําคัญ ** 

*** กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วเดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ต่อ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 
ใหท้ราบกอ่นทําการออกตั๋ว มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ ***  

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดังนี้: 

1.โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบใุนรายการทวัร ์จะยังไม่คอนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่ัก อาจมกีารเปลีย่นแปลง โดยจะใชอ้ยู่ในระดับเดยีวกนั
ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ยประมาณ 1-3 วัน พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดนิทาง 

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ โรงแรมทีพ่ักจงึอยู่ค่อนขา้งไกล จากตัวเมอืงโอซากา้ พอสมควร ลูกคา้สามารถสอบถาม
ขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายค่ะ 

ราคาทวัรร์วม 

1.ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ (ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางได)้ 
2.ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

4.ค่าทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5.ค่ารถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
6.ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิไทย TG  ขาไปและกลับทา่นละ 30 กก. 
8.ค่าไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
9.ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง 
-การชดเชยอุบตัเิหตุสว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ1,000,000บาท 

-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตัเิหตุไม่เกนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้าไว ้) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
1.ค่าใชจ่้ายสว่นตัว อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง,ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว, ค่าซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่

เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
2.ค่าทปิไกดแ์ละคนขับรถ ทา่นละ 3,000 เยน  ต่อ 1 ทา่นตลอดทรปิ 
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการใบกํากบัภาษี) 

4.ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 
5.ค่าวซีา่สําหรับพาสปอรต์ต่างดา้วในกรณีทีไ่ม่ใชพ่าสปอรต์ไทย กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 2)ใบประจําตัวคนต่างดา้ว 3)
ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู่ 4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมุดบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็น

ผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-
ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)ค่าธรรมเนียมวซีา่สําหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผูชํ้าระดว้ยตนเอง) 

เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 

1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 15,000 บาท หรอื ชําระทัง้หมด 
2.สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่ม่ชําระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ําหนด ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการ
เดนิทาง 

3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ต่อเมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทวัรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้มกรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางที่
สะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร ์

      เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ
เดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใช ้

บรกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 



หมายเหตุ 

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํ่ากว่า  35 ทา่น (ผูใ้หญ)่ โดยบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 
2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

สําคัญ 
3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทัง้สิน้ อันเนื่องมาจากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกลู่กคา้) 
5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ เชน่ ไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ่้ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ่้ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
7.เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทัง้หมด 
8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   
9.ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ณ ปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามันปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามันตามสถานการณ์ดังกล่าว  

เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเริม่บงัคับใชใ้นวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
        ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น 

ไดป้ระกาศเริม่บงัคับใชใ้นวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่่ นได ้15 วัน (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพํานักใน
ประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน หรอืมวีัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยันการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มดีังต่อไปนี ้
1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์บรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกล่าว) 

2.สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสารดังกล่าว) 
4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูดํ้าเนนิการออกเอกสาร
ดังกล่าว) 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่มากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

  

  

 


