
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสายการบินประจําชาติ การบินไทย พรอมสะสมไมล 50%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
ไฮไลทของโปรแกรม 
 บินตรง สุวรรณภูมิ - นาโกยา / คันไซ – สุวรรณภูมิ  เดินทางโดยสายการบินประจําชาติ  THAI AIRWAYS (TG)   

พรอมสะสมไมล  50% 

 ฟรีน้ําหนักกระเปาขาไป 30 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม 

 พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐานของประเทศญี่ปุน พรอมอาหารเชา   พักกิฟุ 1 คืน / โอซากา 2 คืน 

 เที่ยวครบไฮไลท เกียวโต คินคะคุจิ (ปราสาททอง) วัดน้ําใส (คิโยมิสึ)  ฟารมวาซาบิ  ปราสาทมัตซึโมโต  

JIGOKUDANI MONKEY PARK  ทาคายามาจินยะ 

 ชอปปงยานดังชินไชบาช ิ  ริงกุเอาทเล็ท   อิออนมอลล 

 พิเศษ เมนู ชาบู ชาบู สไตลญี่ปุน และ ปงยาง สไตลญี่ปุน 

 



 

 

 

 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

เดือนธันวาคม 
61 

5 – 9 / 12 – 16 ธ.ค. 61 ราคา 46,991 .- 

19 – 23 ธ.ค. 61 ราคา 45,991 .- 

 
วันแรก             ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.           คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ  อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4  ประตู 2  

เคานเตอร C   
                           สายการบินไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

กอนขึ้นเครื่อง 

วันที่สอง         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกยา – ปราสาทมัตซึโมโต (ภายนอก) – ฟารมวา
ซาบิ  

                                           (-/อาหาร

เที่ยง/ อาหารเย็น) 

  00.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานชุบุเซ็นแทร (สนามบินนาโกยา) ประเทศญี่ปุน    

โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 644   (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

  08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานชุบุเซ็นแทร (สนามบินนาโกยา)   ประเทศญี่ปุน                

(ใชเวลาเดินทางประมาณ ชั่วโมง/ เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน เย็น โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกยา  – ปราสาท

มัตซึโมโต (ภายนอก)  – ฟารมวาซาบิ 
   

NAGANO TOKYU REI 

HOTEL   

 หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

3 
JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมืองทาคายามา –  

ทาคายามาจินยะ 
   

HIDA HOTEL PLAZA  หรือ

เทียบเทาระดับ 3 ดาว 

4 
เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดน้ําใส (คิโยมิสึ) –  

โอซากา – ชินไซบะช ิ
  - 

HOTEL VISCHIO 

AMAGASAKI  

หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

5 
อิออนมอลล – ริงกุ เอาทเล็ท – สนามบินคันไซ (โอซากา) –  

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 -  

 



 

 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ปุน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (1)  เมนู JAPANESE SET 

   จากนั้นนําทานเก็บภาพประทับใจดานหนา ปราสาทมัตซโึมโต (ภายนอก)  มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  

                          ปราสาท อีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผกางออกเหมือนปกนก สราง

ขึ้น 

                          ในป ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใชเปนที่พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต ปจจุบันหลังจากไดรับ

การ 

                          จัดตั้งเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุนไดปรับใหเปนพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ปุนและ 

                          ประวัติศาสตรของ จังหวัดนากาโน และเปนปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุน   

                          นําทานเดินทางสู ฟารมวาซาบิ  (Daio Wasabi Farm) ฟารมวาซาบิที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุน ฟารมวา

ซาบิ 

                          ไดโอต้ังอยูในอะซุมิโนะ (Azumino) ใกลกับมัตสึโมโตะ ที่นี่เปนแหลงปลูกวาซาบิที่นักทองเที่ยวนิยมเดินทาง 

                          มาเยี่ยมชมและเรียนรูการเพาะพันธุวาซาบิคุณภาพดีโดยจะมีผลิตภัณฑที่ทําจากวาซาบิใหไดลิ้มลองทั้ง 

                          เครื่องดื่มและไอศกรีม   

   เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (2)  เมนู YAKINIKU BUFFET 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก    NAGANO TOKYU REI HOTEL   หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

วันที่สาม          JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมืองทาคายามา – ทาคายามาจินยะ  

   เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม (3)          

(อาหารเชา/อาหารเที่ยง/ อาหารเย็น) 

  นําทานเดินทางสู JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถึงเวลานัดหมาย  ทานจะไดสัมผัสประสบการณ 

                        พิเศษลิงแชออนเซ็น SNOW MONKEY กลางบอน้ําพุรอนธรรมชาติอยางใกลชิดริมขอบสระ ชื่อชมความ 

                         นารักของลิงที่อาศัยอยูกันเปนฝูงใหญและมีความคุนเคยกับมนุษย (หามจับหรือใหอาหารโดยเด็ดขาด) ให

ทาน 

                         ไดเพลิดเพลินกับการชมความนารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแชออนเซ็นนั้นจะสามารถชมไดหรือไม 

                         ขึ้นอยูกับสภาพอากาศและธรรมชาติของลิงเนือ่งจากลิงที่ลงมาแชออนเซ็นเปนลิงปา)  

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (4)  เมนู JAPANESE SET 

  นําทานเดินทางขามสูภูมิภาคจูบุ เมืองทาคายามา (ใชเวลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนั้นนําทานชม ทาคา

ยามา  จินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา 

เปนที่  ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูล

  กุกาวา ในสมัยเอโดะ 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (5)  เมนู SHABU SHABU 

   นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   HIDA HOTEL PLAZA  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 



 

 

   หามพลาด: เปดประสบการณการอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบน้ําแรในแบบของญี่ปุน  

                          สรรพคุณการอาบน้ําแร: การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได เชนบรรเทาอาการปวด

กระดูก  

                          ปวดกลามเนื้อชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึ้นชวยขับสิ่งอุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนัง 

                          สะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลายความตรึงเครียด 

วันที่สี่               เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสึ – โอซากา – ชินไซบาชิ 

   เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม   (6)                     
 (อาหารเชา/ อาหารเที่ยง/ -) 

  นําทานเดินทางสู คินคะคุจิ (ปราสาททอง) เปนวัดนิกายเซน มีชื่ออีกชื่อหนึ่งวาโรคุองจิ (Rokuonji)  

                          ในตอนแรกนั้นสรางขึ้นเพื่อเปนที่อาศัยหลังสละราชสมบัติของโชกุนอะชิคากะ (Ashikaga Yoshimitsu) และ  

                           เปลี่ยนมาเปนวัดนิกายเซนในภายหลัง หลังจากที่โชกุนไดเสียชีวิตลงแลว อาคารของวัดทอง เคยเสียหาย

จาก 

                          ไฟไหมในชวงสงครามมาหลายครั้ง แตก็มีการสรางใหมตลอด ไฟไหมครั้งลาสุดในป ค.ศ. 1950 จากฝมือ

ของ 

                           พระที่คลั่งในความงามของวัดทอง จนตองการเผาตัวเองไปพรอมกับวัด ตัววัดที่เห็นใน ปจจุบันสรางขึ้นใหม  

                           ในป ค.ศ. 1955 เปนวัดยอดฮิต วัดหนึ่งในเกียวโต ดวยเอกลักษณของวัดที่ไมเหมือนใคร สองชั้นบนเปนสี

ทอง 

                           มีสระน้ําขนาดใหญติดกับวัด และยังเปนวัด (ปราสาท) ในการตูนเรื่องอิคคิวซัง ทําใหนักทองเที่ยวนิยมมา  

                           เที่ยวมาชมความสวยงาม   

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (7)  เมนู JAPANESE SET 

จากนั้นนําทานชม “วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดน้ําใส” เปนวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิ

งาชิยามา และมี 

ทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว  

ใชวิธีการเขาลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดน้ีมีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐาน 

 ของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้สามารถ 

 ถายภาพ ณ จุดท่ีสวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของ 

 วัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ําศักด์ิสิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สาย

แรก 

 รวย สายสอง สวยหลอ สายสาม แข็งแรง   จากนัน้นําทานเดินทางสู  ชินไซบาช ิหรือที่เรียกกันทั่วไปวายาน 

“มินามิ (Minami)” นับเปนสรวงสวรรคแหงการชอปปงอยางแทจริง เพราะมีรานรวงมากมายตั้งแต

หางสรรพสินคาไปจนถึงยานรานคาไวคอยสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุม ในยาน

รานคาชินไซบาชิที่ทอดตัวจากทิศเหนือจรดใตเปนระยะทางยาว 580 เมตร มีรานขายเสื้อผาและรานอาหาร



 

 

เรียงรายกันอยูเกือบ 200 รานคา ทางทิศตะวันตกของชินไซบาชิคือยานแหงแฟชั่นวัยรุน 

“Americamura” สวนทางทิศใตก็มียานนัมบะ ซึ่งยานโดทงโบริ (Dotonbori) มีปายโฆษณาดัง ๆ อยาง 

“กูลิโกะ (Glico)” และปายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” ก็อยูติดๆ กันนั่นเอง จึงเปนสถานที่ๆ 

เหมาะมากเชนกันสําหรับการถายรูปเปนที่ระลึก 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

วันทีห่า             อิออนมอลล – ริงกุ เอาทเล็ท – สนามบินคันไซ (โอซากา) – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

   เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม (8)                         
(อาหารเชา/ - / -) 

  จากนั้นออกเดินทางสู อิออนมอลล คือหางที่รวมเอาซูเปอรมารเก็ตและชอปปงมอลลไวดวยกัน มีสาขาอยู

มากมายทั่วประเทศญี่ปุน และเนื่องจากมีสินคาหลากหลายครบครันตั้งแตเสื้อผาเคร่ืองนุงหม สินคาซักกะ 

(zakka) เครื่องใชไฟฟา หนังสือ ยาชนิดตางๆ ตลอดจนสินคาประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับผูที่ตองการซื้อ

ของชิ้นใหญ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ 

  เที่ยง      อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

     หลังจากนั้นนําทานเดินทางสูแหลงชอปปงสินคาแบรนดเนมชื่อดัง ริงกุ เอาทเล็ท แหลงรวมสินคานําเขา

และสินคาแบรนดญี่ปุนหลากหลาย ทั้งเสื้อผา กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับและรองเทา  

  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา 

  17.35  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ     โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 673 

  21.25  ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

************************************************************* 

 

 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

 

โปรดทราบเงื่อนไขตางๆ ดังนี้: 
1.   โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร จะยังไมคอนเฟรม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช

อยูในระดับ 

 เดียวกันทางบริษัทจะแจงใหทานทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ 1-3 วัน พรอมทั้งใบนัดหมาย

เตรียมตัวการ 

 เดินทาง 



 

 

2.  เนื่องจากราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น โรงแรมที่พักจึงอยูคอนขางไกล จากตัวเมืองโอซากา พอสมควร ลูกคา
สามารถสอบถาม 

 ขอมูลเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ฝายขายคะ 

 
*** กรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลทตอ กรุณาติดตอเจาหนาที่บริษัทฯ 
ใหทราบกอนทําการออกตั๋ว มิฉะน้ันบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

 
อัตราคาบริการ 
 

เดือนธันวาคม   5 – 9 / 12 – 16 ธ.ค. 61 ทานละ 

ผูใหญพักหองละ 2  ทาน   

ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไมมีราคาเด็ก 
46,991 .- 

ราคาไมเอาตั๋วเครื่องบิน  36,991 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900 .- 

 

เดือนธันวาคม  19 – 23 ธ.ค. 61 ทานละ 

ผูใหญพักหองละ 2  ทาน   
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไมมีราคาเด็ก 

45,991 .- 

ราคาไมเอาตั๋วเครื่องบิน 35,991 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  6,900 .- 

 

*** เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ราคา 6,900 บาท *** 
 

ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 



 

 

1. คาตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับตามเสนทางที่ระบุใน

รายการ 

ไป-กลับพรอมคณะ (ไมสามารถเลื่อนวันเดินทาง

ได) 

2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 

4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  

       ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 

5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี 

7. น้ําหนักกระเปาสัมภาระสายการบินไทย TG  

 ขาไปและกลับทานละ 30 กก. 

8. คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการใน

ตางประเทศ 

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง  

-การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย

อวัยวะ 

สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท 

-คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000  

บาท 

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทไดทํา

ไว ) 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,  

คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง

คาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลว

จายเพิ่มเองตางหาก) 

2. คาทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 3,000 เยน  ตอ 1 
ทานตลอดทริป 

3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ

ตองการใบกํากับภาษี) 

4. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบิน

กําหนด (ปกติ 30 กก.) 

5. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใช

พาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)

ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนา

ทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 

6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน

ผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือ

เดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวี

ซา) 

6. คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตอง

เปนผูชําระดวยตนเอง) 

 

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ 

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 15,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 

2. สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 

3. การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผู

เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

 

 

 



 

 

 

 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

เนื่องจากเปนราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน 

ไดทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถา

ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัด

จาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา  35 ทาน (ผูใหญ) โดยบริษัทฯจะแจงให

ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 

3. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น 

4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 

5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน

อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก

เดินทางแลว 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว 

ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น   

9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามัน ณ ปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามันปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บคาใชจายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ํามันตามสถานการณ

ดังกลาว   

 

เรื่อง การยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยเริ่มบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 



 

 

ทางรัฐบาลญี่ปุนไดประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุน 

ไดประกาศเริ่มบังคับใชในวันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุนได 15 วัน (หากผูยื่นประสงคจะ

พํานักในประเทศญี่ปุนเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน หรือมีวัตถุประสงคอ่ืนๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปกติ) 

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน มีดังตอไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร บริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร

เครดิต เปนตน) 

3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน 

(ในกรณีเดินทางเปนกรุปทัวร ทางบริษัทจะเปนผูดําเนินการออกเอกสารดังกลาว) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม

เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 


