
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    Winter Shirakawago-FEB-4D-TZ-W32 

 

ญีปุ่่น ทาคายามา่ ชริาคาวะโกะ 4 วนั 3 คนื 

 
 

พกักฟิ ุ1 คนื ทาคายาม่า 1 คนื โอซากา้ 1 คนื / ไม่มฟีรเีดย ์
เดนิทางโดยสายการบนิ SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 
เคร ือ่งล าใหญ ่Boeing 787 Dreamliner 
 

 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้นสไตล์ญีปุ่่นขนานแทด้ ัง้เดมิ  
 ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ่งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ 
 หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาจซูิจ ิซึ่งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 

300 ปีกอ่น 
 วดัคโิยมสิึ หรอื วดัน า้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี 
 ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิทีส่ถติของพระแมโ่พสภ 
 ชอ้ปป้ิง ถนนชนิไชบาช ิเป็นยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ท่าน พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

27 – 30 พ.ย. 59 25,900.- 8,900.- 

04 – 07 ธ.ค. 59 (วนัพ่อแห่งชาต)ิ 30,900.- 8,900.- 

11 – 14 ธ.ค. 59 30,900.- 8,900.- 
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25 – 28 ธ.ค. 59 34,900.- 8,900.- 

01 – 04 ม.ค. 60 (วนัปีใหม่) 42,900.- 8,900.- 

15 – 18 ม.ค. 60 35,900.- 8,900.- 

29 ม.ค. – 01 ก.พ. 60 35,900.- 8,900.- 

12 – 15 ก.พ. 60 (วนัมาฆบูชา) 36,900.- 8,900.- 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 60 35,900.- 8,900.- 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFA NT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์ม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ราคา 25,900 บาท 
วนัท ี ่01 – 04 ม.ค. 60 ราคา 32,900 บาท 

 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – โอซากา้ 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร ์6  
ของสายการบนิ Scoot Airlines (TZ) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบัตรขึน้เครือ่ง 

09.35 น.  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ  โดยเทีย่วบินที ่TZ298 สายการบนิ Scoot Airlines 
เดนิทางดว้ยเครือ่งบนิล าใหม่แบบ Boeing 787 Dreamliner  
***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกู๊ตไมอ่นุญาตให้
เลือกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุ่มทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรเีควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16.45 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับ

สัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) ซึง่เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็น
อันดับที ่4 ของญีปุ่่น อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัโดยจะแวะทีจุ่ดพกัรถ 

 
 พักที ่Gifu Washington Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงนาโกยา่ 
 

วนัที ่2 หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ –  ถนนสายซนัมาจซูิจ ิ

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1) 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทียั่งคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่นขนานแทดั้ง้เดิม 

และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมือ่เดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโช-สคุึร ิจะมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดู
หนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ีว่้า “กัสโช” และมี
ผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (2) 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิ ีส่วยงาม ผูค้นที่

เป็นมิตร น าท่านชม ทาคายามา่ จินยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่ง
เมอืงทาคายาม่า เป็นที่ท างานและทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ  
จากนัน้น าท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื  เขตเมืองเก่าซนัมาจ ิซูจ ิซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่
สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทียั่งอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเท ีย่วและชื่น
ชมกับทัศนยีภาพเมอืงเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจ าหน่าย
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เหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่ระลกึพื้นเมอืงเฉพาะถ ิน่ เช่น ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตา
ทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะ
แฝงไปดว้ยความเชือ่เก ีย่วกับโชคลางของชาวญีปุ่่นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย 
ท่านยังสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พักที ่Best Western Takayama ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงนาโกยา่  
          โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  
 

วนัที ่3 เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิึ (วดัน า้ใส) – ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิ– โอซากา้ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่นนานนับพันปี  
น าท่านเดนิทางสู่ วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมอืงเกยีวโต 
คอืยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ 
สรา้งยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ท ี่น่า
อัศจรรย์ คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน้องคก์ารยูเนสโกไดข้ึน้ทะเบยีน
ใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้จาก
ธรรมชาตทิ ีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้่ าน อิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยู่ระหว่าง
ทางเขา้วัดคิโยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พื้นเมอืงนานาชนดิ เช่น รองเทา้
โซร(ิรองเทา้เกี๊ ยะแบบญีปุ่่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่่น, ขมมชูครมีสอดไสน้านาชนิด, รา้น 1,000 
เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่นดัง้เดมิ เป็นตน้   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (5) 
จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้ฟูชมิอิินาร ิท ีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท ี่
เป็นที่นับถ ือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ใหม้ ีความเป็นอยู่อุดม
สมบูรณ์ของเรือ่งพืชพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และ
เทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชือ่ว่าเป็นทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวง
สวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปป้ันของเทพจิ้งจอกที่ม ี
จ านวนมากมาย แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิิ ซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์
ของศาลเจา้ท ี่ม ีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหล่เขา
ลดหล่ันกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง 
MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ
ปรารถนา สมควรเวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น  ณ ภตัตาคาร (6) 
 

ค ่า พักที ่Shin Osaka Hotel / Agora Osaka Hotel ระดับ 3 ดาวหรอืเทยีบเท่า เมอืงโอซากา้  
            โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะส่งใหก้่อน 5-7 วันก่อนเดนิทาง  

 

วนัที ่4 ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (ไมร่วมคา่เขา้ชมดา้นใน) ถูกสรา้งขึน้ในปี 1583 แทนทีวั่ดอิ
ชยิาม่า ฮอนกันจ ิ(Ishiyama Honganji Temple) ซึง่ไดถู้กท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) 
ประมาณ 30 ปีก่อนทีจ่ะสรา้งปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยม ิฮเิดโยช ิผูส้รา้งปราสาทตัง้ใจทีจ่ะใหป้ราสาท
แห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใตก้ารปกครองของท่าน ภายหลังการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็น
ปราสาททีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่นในขณะนัน้ ต่อมาภายหลังจากทีท่่านฮเิดโยชเิสยีชวีติลงไม่ก ีปี่ ปราสาทไดถู้ก
โจมตแีละท าลายโดยทหารของโทคุกาว่า และไดม้กีารสรา้งปราสาทขึน้มาใหม่อ ีกครัง้ในปี 1620 แต่ต่อมา
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หอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลังก็ไดม้ ีการซ่อมแซมทั ้งภายในและ
ภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันไดม้กีารสรา้งลฟิทเ์พื่อใหส้ามารถขึน้ไปชมปราสาทและพิพิธพันธด์า้นบนไดง่้าย
ขึน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนิชโินมารุ (Nishinomaru Garden) ซึ่ง
อยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดอืนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระท ีโ่ด่งดังเพราะ
ฉากดา้นหลังของสวนแห่งนีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอย่างยิ่ง 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนชนิไชบาช ิเป็นย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ 
เป็นแหล่งช็อปป้ิงชั้นน าของโอซากา้ทอดยาวลงมาถงึสถานนัีมบะภายในมี
รา้นเก่าแก่ขนาดเล็กตัง้ปะปนอยู่กับหา้งใหญ่ๆ อย่างไม่เกรงกลัว มีสนิคา้
หลากหลายรูปแบบทั ้งส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนีถ้อืว่าเป็นย่านแสงส ี
และบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อ
มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คือ ทุกรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสง
ไฟนอีอนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเท ีย่วใหค้วาม
สนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายาม
สรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช ้

บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอืตึกรูปเครือ่งหมายการคา้ของกูลิโกะ 
ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่นน่ันเอง  
อิสระอาหารกลางวนัและเย็นเพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่

สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ เพื่อเตรยีมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร 

17.55 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่TZ297 ***ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่งท ัง้ไปและกลบั และสายการบนิสกู๊ตไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกทีน่ ัง่จะเป็นระบบสุม่ทีน่ ัง่ ไมส่ามารถรี
เควสทีน่ ัง่กอ่นได*้** 

22.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

***กอ่นตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แล้วจงึวางมดัจ า  
เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
หมายเหตุ :  

1. โรงแรมทีญ่ีปุ่่นหอ้งคอ่นขา้งเล็ก และบางโรงแรมไมม่หีอ้งส าหรบันอน 3 ทา่น ทา่นอาจจะตอ้งพกัเป็นหอ้งที่

นอน 2 ทา่น และหอ้งทีน่อน 1 ทา่น (แยกเป็น 2 หอ้ง) และในกรณีทีพ่กั 2 ทา่น บางโรงแรมอาจจะไมม่ี

เตยีงทวนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการจดัหอ้งพกัเป็นเตยีงดบัเบิล้ส าหรบันอน 2 ทา่น 

2. รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณ์สุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์ทีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบรษิทัฯ  

เนือ่งจากบรษิทัรถทวัรข์องญีปุ่่นสามารถใชร้ถได ้12 ช ัว่โมง / วนั หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั ทางบรษิทั

ของสงวนสิทธิใ์นการสลบัหรอืเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความ

ปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลี่ยนแปลงราคา 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 3,000 เยน ตลอดทรปิ  
กรุณาช าระมดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่ว 
 ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามทีร่ะบุในรายการท่องเท ีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนดิตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว 
 ค่าใชจ่้ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ท ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนยีม Wheelchair ของสายการบนิสกู๊ต เท ีย่วละ 3,200 บาท / เท ีย่วบนิ (6,400 บาท ไป-กลับ) 
*ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

 ค่าธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
 ค่าธรรมเนยีมวซ่ีา 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการท่องเท ีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ทีจ่่ายของแต่ละประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 3,000 เยน / ทา่น / ทรปิ (ส าหรบักรุ๊ปทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ละแตจ่ะพอใจใน

การบรกิาร) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
 ช าระเงนิค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอืภายใน 21 วัน ก่อนออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า

ท ีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่ามัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีท ีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีท ีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตาม

ความเป็นจรงิ 
 ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเท ีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีท ีเ่กดิเหตุสุดวสัิย 

หรอืเหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสัิย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เท ีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพย์สนิสูญหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

 กรณีท ีส่ถานทีท่อ่งเท ีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตุสุดวสัิย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท ีอ่ยู่เหนอืการ
ควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการทอ่งเท ีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบุไว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท ีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพื่อการทอ่งเท ีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่าง  ๆ
ทัง้หมด 

 

รายละเอียดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตเขา้ประเทศญีปุ่่น) 
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จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้ับคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วัน 
ไม่ว่าจะอยู่ดว้ยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิ หรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขึน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อ
ยืนยันการมคุีณสมบัตรการเขา้ประเทศญีปุ่่นดังต่อไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น 
2. สิง่ท ีย่ืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่นได ้ 

(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ท ีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ ีต่ดิต่อไดใ้นระหว่างพ านักอยู่ในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรูจั้ก โรงแรม เป็นตน้) 
4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น 

เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศญีปุ่่น ทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัเตรยีมไวใ้หแ้ล้ว  
ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีป่ระเทศญีปุ่่นดว้ย 

 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น  
(กรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซ่ีา) 

 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ไม่ต ่าว่า 6 เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่น จะตอ้งไม่เป็นสิง่ท ีขั่ดต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบัตเิพื่อการพ านัก

ระยะสัน้เท่านัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาในการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 
4. ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่่น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิ ีอ่าจจะถูกปฏเิสธในการเขา้ประเทศ 
 

กรณผีูเ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการ เข้า-ออก โดยเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง ทัง้ในปรเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 
อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี หรอืการถูกปฏิเสธในกรณใีดๆ ก็ตาม 

ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนบรษิทัฯ  
 


