
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  MONKEY ONSEN 5D3N DEC18-TG-W20 

HASHTAG MONKEY ONSEN [TG] 5D3N  

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

· บนิตรง สวุรรณภมู ิ- นาโกยา่ / คนัไซ – สวุรรณภมู ิ เดนิทางโดยสายการบนิประจําชาต ิTHAI 
AIRWAYS (TG)   พรอ้มสะสมไมล ์ 50% 
· ฟรน้ํีาหนักกระเป๋าขาไป 30 กโิลกรัม และขากลบั 30 กโิลกรัม 
· พักโรงแรมระดบั 3 ดาวมาตรฐานของประเทศญีปุ่่ น พรอ้มอาหารเชา้   พักกฟิ ุ1 คนื / โอซากา้ 2 คนื 
· เทีย่วครบไฮไลท ์เกยีวโต คนิคะคจุ ิ(ปราสาททอง) วัดน้ําใส (คโิยมสิ)ึ  ฟารม์วาซาบ ิ ปราสาทมัตซึ

โมโต ้
JIGOKUDANI MONKEY PARK  ทาคายามา่จนิยะ 
· ชอ้ปป้ิงยา่นดงัชนิไชบาช ิ รงิกเุอา้ทเ์ล็ท  ออิอนมอลล ์
· พเิศษ เมนู ชาบ ูชาบ ูและ ป้ิงยา่ง สไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ – ปราสาทมัตซโึมโต ้(ภายนอก) – ฟารม์วาซา
บ ิ

3  JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมอืงทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ 

4  เกยีวโต – คนิคะคจุ ิ(ปราสาททอง) – วัดน้ําใส (คโิยมสิ)ึ – โอซากา้ – ชนิไซบะช ิ
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5  ออิอนมอลล ์– รงิก ุเอา้ทเ์ล็ท – สนามบนิคนัไซ (โอซากา้) – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

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 ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 
ประต ู2  เคานเ์ตอร ์C  สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

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

00.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชุบเุซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น โดย
สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG644 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบเุซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  (กรณุาปรับ
นาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (1)  เมนู JAPANESE SET 
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จากนัน้นําทา่นเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้(ภายนอก) มชีือ่เรยีกอกี
อยา่งหนึง่วา่ ปราสาทอกีา เนื่องจากผนังปราสาทมสีดํีา และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาท
แผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นที่
พักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้ับการจัดตัง้เป็นสมบตัปิระจําชาติ
ญีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์าํหรับรวบรวมขอ้มลูประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและ
ประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของ
ประเทศญีปุ่่ น  นําทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์วาซาบ ิ() ฟารม์วาซาบทิีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ใน
ญีปุ่่ น ฟารม์วาซาบไิดโอตัง้อยูใ่นอะซมุโินะ (Azumino) ใกลก้บัมัตสโึมโตะ ทีน่ี่เป็น
แหลง่ปลกูวาซาบทิีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเยีย่มชมและเรยีนรูก้ารเพาะพนัธุว์าซาบิ
คณุภาพดโีดยจะมผีลติภัณฑท์ีทํ่าจากวาซาบใิหไ้ดล้ิม้ลองทัง้เครือ่งดืม่และไอศกรมี  

  

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (2)  เมนู YAKINIKU BUFFET 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGANO TOKYU REI HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 
ดาว 

วนัที ่3 JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมอืงทาคายามา่ – ทาคายามา่จนิยะ 

เชา้  เชา้       รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม    (3) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถงึเวลานัดหมายทา่นจะไดส้มัผัส
ประสบการณ์พเิศษลงิแชอ่อนเซน็ SNOW MONKEY กลางบอ่น้ําพรุอ้นธรรมชาตอิยา่ง
ใกลช้ดิรมิขอบสระ ชือ่ชมความน่ารักของลงิทีอ่าศยัอยูก่นัเป็นฝงูใหญแ่ละมคีวามคุน้เคย
กบัมนุษย ์(หา้มจับหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมความ
น่ารักของลงิตามอธัยาศยั (การชมลงิแชอ่อนเซน็นัน้จะสามารถชมไดห้รอืไมข่ ึน้อยูก่บั
สภาพอากาศและธรรมชาตขิองลงิเนื่องจากลงิทีล่งมาแชอ่อนเซน็เป็นลงิป่า) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (4)  เมนู JAPANESE SET 

นําทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุเมอืงทาคายามา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนัน้
นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูดา้นนอก) 
ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการ
จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอ
โดะ 

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (5)  เมนู SHABU SHABU 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก   HIDA HOTEL PLAZA  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
หา้มพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน้ําแรเ่พือ่สขุภาพออนเซน็(ONSEN) การอาบน้ําแร่
ในแบบของญีปุ่่ น 
สรรพคณุการอาบน้ําแร:่ การอาบน้ําแรส่ามารถรักษาและบรรเทาอาการตา่งๆได ้เชน่
บรรเทาอาการปวดกระดกูปวดกลา้มเนื้อชว่ยใหโ้ลหติในรา่งกายหมนุเวยีนไดด้ขี ึน้ชว่ย
ขบัสิง่อดุตนัใตผ้วิหนังและรขูมุขนทําใหผ้วิหนังสะอาดบํารงุผวิพรรณใหส้ดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 

  

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   (6) 
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นําทา่นเดนิทางสู ่คนิคะคจุ ิ(ปราสาททอง) เป็นวัดนกิายเซน มชีือ่อกีชือ่หนึง่วา่โรคอุงจ ิ
(Rokuonji) ในตอนแรกนัน้สรา้งขึน้เพือ่เป็นทีอ่าศยัหลงัสละราชสมบตัขิองโชกนุอะชคิา
กะ (Ashikaga Yoshimitsu) และเปลีย่นมาเป็นวัดนกิายเซนในภายหลงั หลงัจากทีโ่ช
กนุไดเ้สยีชวีติลงแลว้ อาคารของวัดทอง เคยเสยีหายจากไฟไหมใ้นชว่งสงครามมา
หลายครัง้ แตก่็มกีารสรา้งใหมต่ลอด ไฟไหมค้รัง้ลา่สดุในปี ค.ศ. 1950 จากฝีมอืของ
พระทีค่ลัง่ในความงามของวัดทอง จนตอ้งการเผาตวัเองไปพรอ้มกบัวัด ตวัวัดทีเ่ห็นใน 
ปัจจบุนัสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ. 1955 เป็นวัดยอดฮติ วดัหนึง่ในเกยีวโต ดว้ยเอกลกัษณ์
ของวัดทีไ่มเ่หมอืนใคร สองชัน้บนเป็นสทีองมสีระน้ําขนาดใหญต่ดิกบัวัด และยงัเป็นวัด 
(ปราสาท) ในการต์นูเรือ่งอคิควิซงั ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วนยิมมาเทีย่วมาชมความสวยงาม  

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (7)  เมนู JAPANESE SET 

จากนัน้นําทา่นชม “วัดคโิยมสิ”ึ หรอื“วัดน้ําใส” เป็นวัดทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณ
เนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มา
รองรับระเบยีงของตวัวหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวัใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย วดั
นี้มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่กรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึ
เทพเจา้แหง่ความรํา่รวย มัง่คัง่ นมัสการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นี้
สามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีว มองเห็นววิทวิทัศนข์องตวัเมอืงเกยีวโต
ไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น้ําศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จาก
ธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย สายสอง สวยหลอ่ สายสาม 
แข็งแรง  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ชนิไซบาช ิหรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปวา่ยา่น “มนิาม ิ
(Minami)” นับเป็นสรวงสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงอยา่งแทจ้รงิ เพราะมรีา้นรวงมากมาย
ตัง้แตห่า้งสรรพสนิคา้ไปจนถงึยา่นรา้นคา้ไวค้อยสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว
ไดห้ลากหลายกลุม่ ในยา่นรา้นคา้ชนิไซบาชทิีท่อดตวัจากทศิเหนือจรดใตเ้ป็นระยะทาง
ยาว 580 เมตร มรีา้นขายเสือ้ผา้และรา้นอาหารเรยีงรายกนัอยูเ่กอืบ 200 รา้นคา้ ทางทศิ
ตะวันตกของชนิไซบาชคิอืยา่นแหง่แฟชัน่วยัรุน่ “Americamura” สว่นทางทศิใตก็้มี
ยา่นนัมบะ ซึง่ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori) มป้ีายโฆษณาดงั ๆ อยา่ง “กลูโิกะ (Glico)” 
และป้ายรปูป ู“คานโิดระค ุ(Kanidoraku)” ก็อยูต่ดิๆ กนัน่ันเอง จงึเป็นสถานที่ๆ  เหมาะ
มากเชน่กนัสาํหรับการถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

  

คํา่  เย็น         อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 
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ดาว 

วนัที ่5 ออิอนมอลล ์– รงิก ุเอา้ทเ์ล็ท – สนามบนิคนัไซ (โอซากา้) – ทา่อากาศยาน
สุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม         (8) 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ออิอนมอลล ์คอืหา้งทีร่วมเอาซเูปอรม์ารเ์ก็ตและชอ้ปป้ิงมอลลไ์ว ้
ดว้ยกนั มสีาขาอยูม่ากมายทั่วประเทศญีปุ่่ น และเนื่องจากมสีนิคา้หลากหลายครบครัน
ตัง้แตเ่สือ้ผา้เครือ่งนุ่งหม่ สนิคา้ซกักะ (zakka) เครือ่งใชไ้ฟฟ้า หนังสอื ยาชนดิตา่งๆ 
ตลอดจนสนิคา้ประเภทอาหาร จงึเหมาะสาํหรับผูท้ีต่อ้งการซือ้ของชิน้ใหญ ่หรอืของที่
ระลกึ ของฝากคราวละมากๆ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงั รงิก ุเอา้ทเ์ลท็ แหลง่
รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นหลากหลาย ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า นาฬกิา 
เครือ่งประดบัและรองเทา้  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่TG673 

21.25  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหต ุ:  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ, การจราจร และวันหยดุชว่งเทศกาล เป็นตน้ ทัง้นี้จะขึน้อยูก่บัลกูคา้เป็นสาํคญั *** 

  

*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ 
ใหท้ราบกอ่นทําการออกตัว๋ มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ *** 

  

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี้: 
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1.โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบใุนรายการทัวร ์จะยังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่โรงแรมทีพ่ัก อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
โดยจะใชอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนัทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ 1-3 วัน 
พรอ้มทัง้ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง 
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ โรงแรมทีพ่ักจงึอยูค่อ่นขา้งไกล จากตวัเมอืงโอซากา้ พอสมควร 
ลกูคา้สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ทีฝ่่ายขายคะ่ 

  

ราคาทวัรร์วม 
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ (ไมส่ามารถเลือ่นวนั
เดนิทางได)้ 
2.คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3.คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4.คา่ทีพ่ักตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ 
5.คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
6.คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7.น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระสายการบนิไทย TG  ขาไปและกลบัทา่นละ 30 กก. 
8.คา่ไกดท์อ้งถิน่นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
9.คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง 
-การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ
1,000,000บาท 
-คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทไดทํ้า
ไว ้) 

  

ราคาทวัรไ์มร่วม 
1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2.คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน  ตอ่ 1 ทา่นตลอดทรปิ 
3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอืตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 
4.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ30 กก.) 
5.คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วในกรณีทีไ่มใ่ชพ่าสปอรต์ไทย กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3)ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู ่4)สาํเนาทะเบยีนบา้น 5)สมดุบญัชเีงนิฝากประเภทออม
ทรัพย ์6)รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร
ตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยืน่วซีา่)คา่ธรรมเนียมวซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว (ลกูคา้ตอ้งเป็นผูช้าํระดว้ยตนเอง) 
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เงือ่นไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1.ในการจองครัง้แรก มัดจําทา่นละ 15,000 บาท หรอื ชาํระทัง้หมด 
2.สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นเดนิทาง 30 วัน กรณีทีไ่มช่าํระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีกํ่าหนด ขอสงวนสทิธิ์
ในการบอกยกเลกิการเดนิทาง 
3.การจองจะมผีลสมบรูณ์ก็ตอ่เมือ่ไดส้ง่แฟกซ ์หรอื อเีมล ์ใบจองทัวรใ์หก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายชือ่ของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนังสอืเดนิทาง 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
      เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศ
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่
ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไม่
วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ

1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางตํา่กวา่  35 ทา่น (ผูใ้หญ)่ โดย
บรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 
2.เทีย่วบนิ ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
3.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงค์
เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4.ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายใดๆทัง้ส ิน้ อนัเนื่องมาจากเกดิกรณีความลา่ชา้จาก
สายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมอืง, ภัยธรรมชาต ิ(โดยบรษัิทฯจะ
ดําเนนิการประสานงานเพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้) 
5.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีทีท่า่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ เชน่ ไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 
6.ทางบรษัิทฯสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
7.เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆแลว้ ตามทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
8.บรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะลกูคา้ทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้   
9.ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ณ ปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามนัปรับ
สงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน้ํามนัตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว  
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เรือ่ง การยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยเริม่บงัคบัใชใ้นวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
        ทางรัฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การ
พํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น ไดป้ระกาศเริม่บงัคบัใชใ้นวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถ
พํานักในประเทศญีปุ่่ นได ้15 วัน (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพํานักในประเทศญีปุ่่ นเกนิ 15 วัน หรอืไปทํางาน 
หรอืมวีัตถปุระสงคอ์ืน่ๆ จะตอ้งยืน่ขอวซีา่ตามปกต)ิ 

เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยันการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น มดีงัตอ่ไปนี้ 
1.ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์บรษัิทจะเป็นผูด้ําเนนิการออก
เอกสารดงักลา่ว) 
2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 
(ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทวัร ์ทางบรษัิทจะเป็นผูด้าํเนนิการออกเอกสารดงักลา่ว) 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุป๊ทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็น
ผูด้ําเนนิการออกเอกสารดงักลา่ว) 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรับกรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูม่ากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

  

  

 


