
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์  OSAKA NAGOYA 5D3N NOV18-TG-W20 

HASHTAG OSAKA แมวเหมยีว [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)ึ  ศาลเจา้เทพเจา้จิง้จอกฟชูมิอิ ิ
นาร ิ  
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ  โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์ เมอรเิคนพารค์  โกเบไชน่าทาวน ์ น่ังรถไฟแมวเหมยีวสู่

เมอืงวาคายามา่  ตลาดปลาคโุระชโิอะ 
· ชอ้ปป้ิงยา่นดงัชนิไชบาช ิ   
· พเิศษเมนูชาบ ูชาบ ูสไตลญ์ีปุ่่ นและป้ิงยา่ง สไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ – กฟิ ุ– ชริาคาวะโกะ – ทาคายามา่ – ทาคา
ยามา่จนิยะ 

3  เกยีวโต – คนิคะคจุ ิ(ปราสาททอง) – วัดคโิยมสิ ึ(วัดน้ําใส) – ศาลเจา้เทพเจา้จิง้จอกฟชูมิอิ ิ
นาร ิ – โอซากา้ 
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4  โกเบ – โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– เมอรเิคนพารค์ – โกเบไชน่าทาวน ์– โอซากา้ – ชนิไซบะช ิ

5  น่ังรถไฟแมวเหมยีวสูเ่มอืงวาคายามา่ – ตลาดปลาคโุระชโิอะ – สนามบนิคนัไซ (โอซากา้) – 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

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

24 - 28 Oct 2018  47,991  47,991 47,991 6,900 7,900 

31 Oct - 04 Nov 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

07 - 11 Nov 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

14 - 18 Nov 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

28 Nov - 02 Dec 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

21.00  คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 
4  ประต ู2  เคานเ์ตอร ์C   
สายการบนิไทย (TG) โดยมเีจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– สนามบนินาโกยา่ – กฟิุ – ชริาคาวะโกะ – ทาคา
ยามา่ – ทาคายามา่จนิยะ 

00.05  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานชบุเุซน็แทร ์(สนามบนินาโกยา่) ประเทศญีปุ่่ น  โดยสาย
การบนิไทย  เทีย่วบนิที ่TG644  
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.00  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานชุบเุซ็นแทร ์(สนามบนินาโกยา่)   ประเทศ
ญีปุ่่ น                                            (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถิน่
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เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
(กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรญีปุ่่ น พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (1)  เมนู JAPANESE SET 

 

  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกฟิ ุ กฟิตุัง้อยูบ่รเิวณศนูยก์ลางของญีปุ่่ น แบง่ออกเป็นเขตฮดิะ
ทางตอนเหนือและเขตมโินะทางตอนใต ้เขตฮดิะเต็มไปดว้ยภเูขาสงูกวา่ 3,000 ม. เป็น
พืน้ทีท่ีม่หีมิะทับถมสงูในชว่งฤดหูนาว สว่นมโินะนัน้เป็นแถบทีร่าบ มแีมน้ํ่าใสสะอาด
ไหลผา่น ดว้ยความแตกตา่งในลกัษณะภมูปิระเทศของเมอืงตา่งๆ ทําใหก้ฟิมุคีวาม
หลากหลายดา้นทัศนียภาพและวัฒนธรรม จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชริาคา
วะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดร้ับเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่น
จะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซ ึง่เป็นแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ชือ่นี้ไดม้าจากคําวา่ กสัโช 
ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตามรปูแบบของบา้นทีห่ลงัคาชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสอง
มอืทีพ่นมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่
โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดยีว แตย่ังคงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี  นําทา่นเดนิทางขา้มสูภ่มูภิาคจบู ุ
เมอืงทาคายามา่ (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชม.) นัน้นําทา่นชม ทาคายามา่จนิยะ หรอื 
ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ (ถา่ยรปูดา้นนอก) ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคา
ยามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 
ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมัยเอโดะ 

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (2)   เมนู YAKINIKU BUFFET 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  OGAKI  FORUM  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่3 เกยีวโต – คนิคะคจุ ิ(ปราสาททอง) – วดัคโิยมสิ ึ(วดัน า้ใส) – ศาลเจา้เทพเจา้
จ ิง้จอกฟูชมิอินิาร ิ – โอซากา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม         (3) 
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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 ทําใหนั้กทอ่งเทีย่วนยิมมาชมความสวยงาม   

  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (4)   เมนู JAPANESE SET 

 จากนัน้นําทา่นชม “วัดคโิยมสิ”ึ หรอื“วัดน้ําใส” เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยูบ่รเิวณ
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 สายแรกรวย สายสองหลอ่ สายสาม
แข็งแรง จากนัน้เดนิตามทางสมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตกแตง่ตามสมัยเอโดะหลงัจากนัน้นํา
ทา่นสู ่ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจา้ชือ่ดงั ทีนั่กทอ่งเทีย่ว
ทีม่าเทีย่วเกยีวโตทกุคนตา่งเดนิทางมาดโูทรอิ ิ(Torii) หรอืประตศูาลเจา้ทีเ่รยีงตอ่ทอด
ยาว จากตนีเขาไปถงึยอดเขาสงูถงึ  233 เมตร ประตโูทรทิีเ่รยีงรายกนัเป็นอโุมงคส์แีดง
นี้เป็นแหลง่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดเ้ป็นอยา่งด ี

คํา่  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   (5)   เมนู SHABU SHABU  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 
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ดาว 

วนัที ่4 โกเบ – โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– เมอรเิคนพารค์ – โกเบไชนา่ทาวน ์– โอซากา้ – 
ชนิไซบะช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   (6) 

 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่โกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ทา่นจะไดช้มอนุสรณ์ที่
ระลกึแผน่ดนิไหวโกเบ จัดแสดงพืน้ทีร่มิอา่วทีไ่ดร้ับความเสยีหายจากแผน่ดนิไหวในปี 
ค.ศ.1995 เพือ่บอกเลา่ถงึอนุชนรุน่หลงั ทัง้เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้และการบรูณะซอ่มแซม
ใหก้ลบัเป็นเมอืงทีส่วยงาม ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูกบัทวิทศันท์ีง่ดงามรมิอา่ว อกีทัง้ยงัมี
หา้งสรรพสนิคา้ทีส่รา้งดว้ยโมเสคหนัหนา้ออกทะเล ขา้งๆ มสีวนโมเสคขนาดยอ่ม 
รวมถงึภัตตาคาร เร็งกา้ โซโก ้หา้งสรรพสนิคา้โกเบ ฮนัเคยีว และโปรมน่ีา โกเบชอ้ปป้ิง
มอลลแ์ละแหลง่ชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์และอืน่ๆ มากมาย นําทา่นเดนิทาง
สู ่ เมอรเิคนพารค์ คอืสวนสาธารณะขนาดใหญ ่ตัง้อยูใ่นเขตอา่วโกเบ บรเิวณนีม้สีถานที่
สาํคญัสองแหง่ คอื หอคอยโกเบ (Kobe Port Tower) และพพิธิภัณฑท์างทะเลกบั
พพิธิภัณฑร์ถคาวาซาก ิซึง่อยูต่ดิกนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   (7)  เมนู JAPANESE SET 

จากนัน้นําทา่นไปยัง โกเบไชน่าทาวน ์หนึง่ในยา่นทีค่นมักเดนิทางมาเทีย่วโกเบมาก
ทีส่ดุ ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารจนี รา้นขายของกนิตา่งๆเยอะแยะมากมาย ตดิกนักบัไชน่า
ทาวน ์คอื ยา่น Motomachi ถนนคนเดนิหลงัคาปิด ทอดยาว คลา้ยกบัเมอืง  จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ ชนิไซบาช ิหรอืทีเ่รยีกกนัทัว่ไปวา่ยา่น “มนิาม ิ(Minami)” นับเป็นสรวง
สวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงอยา่งแทจ้รงิ เพราะมรีา้นรวงมากมายตัง้แตห่า้งสรรพสนิคา้ไป
จนถงึยา่นรา้นคา้ไวค้อยสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่วไดห้ลากหลายกลุม่ ใน
ยา่นรา้นคา้ชนิไซบาชทิีท่อดตวัจากทศิเหนือจรดใตเ้ป็นระยะทางยาว 580 เมตร มรีา้น
ขายเสือ้ผา้และรา้นอาหารเรยีงรายกนัอยูเ่กอืบ 200 รา้นคา้ ทางทศิตะวนัตกของชนิไซ
บาชคิอืยา่นแหง่แฟชัน่วัยรุน่ “Americamura” สว่นทางทศิใตก็้มยีา่นนัมบะ ซึง่ยา่น
โดทงโบร ิ(Dotonbori) มป้ีายโฆษณาดงั ๆ อยา่ง “กลูโิกะ (Glico)” และป้ายรปูป ู“คานิ
โดระค ุ(Kanidoraku)” ก็อยูต่ดิๆ กนัน่ันเอง จงึเป็นสถานที่ๆ  เหมาะมากเชน่กนัสาํหรับ
การถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 
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คํา่  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั    

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 
ดาว 

วนัที ่5 น ัง่รถไฟแมวเหมยีวสูเ่มอืงวาคายามา่ – ตลาดปลาคโุระชโิอะ – สนามบนิคนัไซ 
(โอซากา้) – ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม   (8) 

 

  

นําทา่นเปลีย่นบรรยากาศน่ังรถไฟสายแมวเหมยีวสูเ่มอืงวาคายามา่ ทา่นจะไดส้มัผัสกบั
ความน่ารักของขบวนรถไฟทีต่กแตง่ดว้ยลวดลายของแมวเหมยีว ทัง้ทีน่ั่ง โคมไฟ หรอื
ประต ูตา่งก็เป็นรปูแมวทัง้หมด รับรองวา่ถกูใจสาวกทาสแมวอยา่งแน่นอน เมือ่ทา่นน่ัง
รถไฟไปถงึสถานีปลายทาง ทา่นจะไดพ้บกบัเจา้แมวเหมยีวทีเ่ป็นนายสถานีตวัใหม ่ชือ่ 
“นทิามะ” ทีม่าทําหนา้ทีแ่ทนนางสถานีตวัเกา่ “เจา้เหมยีวทามะ” แมวชือ่ดงัทีไ่ด ้
เสยีชวีติไปแลว้จากอาการหวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (9)  เมนู JAPANESE SET 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาคโุระชโิอะ เป็นตลาดปลาชือ่ดงัทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบคนัไซ 
ในเมอืงวากายามา่ มารน่ีาซติี ้ตืน่ตากบัการแสดงแลป่ลาทนู่าโชว ์(สามครัง้ตอ่วัน)ให ้
ทา่นสามารถเลอืกลิม้รสอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ  ไดห้ลากหลายประเภททีต่ลาดนี้ 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

  

17.35  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทย   เทีย่วบนิที ่TG673 

21.25  ถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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หมายเหต ุ

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

*** กรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรอืไฟลท์ตอ่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯให ้
ทราบกอ่นทําการออกตัว๋ มฉิะนัน้บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ *** 

  

โปรดทราบเงือ่นไขตา่งๆ ดงันี้: 

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

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการไป-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 
    -การชดเชยอบุตัเิหตสุว่นบคุคลกรณีเสยีชวีติสญูเสยีอวัยวะสายตาหรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1,000,000บาท 
    -คา่รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตไุมเ่กนิ 500,000  บาท (เงือ่นไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่รษัิทได ้
ทําไว ้) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง,คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ(หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร์
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แลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 
2. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน  ตอ่ 1 ทา่นตลอดทรปิ 
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท หรอื
ตอ้งการใบกํากบัภาษี) 
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) 

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 เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ 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) 
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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  

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 (ในกรณีเดนิทางเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะเป็น
ผูด้ําเนนิการออกเอกสารดงักลา่ว) 

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

  

  


