
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)  ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ   

หมูบานชิราคาวาโกะ ทาคายามาจินยะ โกเบฮารเบอรแลนด  เมอริเคนพารค  โกเบไชนาทาวน   

นั่งรถไฟแมวเหมียวสูเมืองวาคายามา  ตลาดปลาคุโระชิโอะ 

 ชอปปงยานดังชินไชบาช ิ   

 พิเศษเมนูชาบู ชาบู สไตลญี่ปุนและปงยาง สไตลญี่ปุน 



 

 

 
กําหนดการเดินทาง 
 

ตุลาคม 61 
24 – 28 ต.ค. 61 ราคา 47,991 .- 
31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 

ราคา 46,991 .- 
พฤศจิกายน 61 

7 – 11 / 14 – 18 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 
61 

 
 
วันแรก             ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.       คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ  อาคารผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4  ประต

เคานเตอร C   

                     สายการบนิไทย (TG) โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกกอน
ขึ้นเครื่อง 

วันที่สอง         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกยา – กิฟุ – ชิราคาวะโกะ – ทาคายามา – 

ทาคายามาจินยะ 

                    (-/อาหารเที่ยง/ 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) 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน เย็น โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกยา  – กิฟุ – ชิ

ราคาวะโกะ –  ทาคายามา – ทาคายามาจินยะ 
   

OGAKI FORUM HOTEL 

หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

3 
เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) - วัดน้ําใส (คิโยมิสึ) - ศาล

เจาเทพเจาจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ – โอซากา 
   

HOTEL VISCHIO 

AMAGASAKI  

หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

4 
โกเบ– โกเบฮารเบอรแลนด – เมอริเคนพารค - โกเบไชนา

ทาวน - โอซากา - ชินไซบะช ิ
  - 

HOTEL VISCHIO 

AMAGASAKI  

หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

5 
นั่งรถไฟแมวเหมียวสูเมืองวาคายามา – ตลาดปลาคุโระชิโอะ 

– สนามบินคันไซ (โอซากา) – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
   - 



 

 

(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรญี่ปุน พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (1)  เมนู JAPANESE SET 

นําทานเดินทางสู เมือง กิฟุ  กิฟุตั้งอยูบริเวณศูนยกลางของญี่ปุ แบงออกเปนเขตฮิดะทางตอนเหนือและเขต

มิโนะทางตอนใต เขตฮิดะเต็มไปดวยภูเขาสูงกวา 3,000 ม. เปนพื้นที่ที่มีหิมะทับถมสูงในชวงฤดูหนาว สวนมิ

โนะนั้นเปนแถบที่ราบ มีแมน้ําใสสะอาดไหลผาน ดวยความแตกตางในลักษณะภูมิประเทศของเมืองตางๆ 

ทําใหกิฟุมีความหลากหลายดานทัศนียภาพและวัฒนธรรม จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวะโกะ 

หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับบานในแบบกัสโชสึ

คุริ ซึ่งเปนแบบญี่ปุนดั้งเดิม ชื่อนี้ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชัน

ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความ

กวาง 10 เมตร ซึ่งโครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว แตยังคงความแข็งแรงสามารถ

รองรับหิมะที่ตกมาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดดี  นําทานเดินทางขามสูภูมิภาคจูบุ เมืองทาคายามา (ใช

เวลาประมาณ 2.30 ชม.) นั้นนําทานชม ทาคายามาจินยะ หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา 

(ถายรูปดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนทีท่ํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ

ดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 

   เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (2)   เมนู YAKINIKU BUFFET 

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก    OGAKI  FORUM  HOTEL   หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

วันที่สาม         เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ําใส) – ศาลเจาเทพเจาจิง้จอกฟูชิมิอิ

นาร ิ – โอซากา 

   เชา  รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม (3)         
                    (อาหารเชา/อาหารเที่ยง/ อาหารเย็น) 

                   นําทานเดินทางสู คินคะคุจิ (ปราสาททอง) เปนวัดนิกายเซน มีชื่ออีกชื่อหน่ึงวาโรคุองจิ (Rokuonji)  

                       ในตอนแรกนั้นสรางขึ้นเพื่อเปนที่อาศัยหลังสละราชสมบัติของโชกุนอะชิคากะ (Ashikaga Yoshimitsu) และ  

                        เปลี่ยนมาเปนวัดนิกายเซนในภายหลัง หลังจากที่โชกุนไดเสียชีวิตลงแลว อาคารของวัดทอง เคยเสียหายจาก 

                        ไฟไหมในชวงสงครามมาหลายครั้ง แตก็มีการสรางใหมตลอด ไฟไหมครั้งลาสุดในป ค.ศ.1950 จากฝมือของ 

                        พระที่คลั่งในความงามของวัดทอง จนตองการเผาตัวเองไปพรอมกับวัด ตัววัดท่ีเห็นใน ปจจุบันสรางขึ้นใหม  

                        ในป ค.ศ.1955 เปนวัดยอดฮิต วัดหนึ่งในเกียวโต ดวยเอกลักษณของวัดท่ีไมเหมือนใคร สองชั้นบนเปนสีทอง 

                         มีสระน้ําขนาดใหญติดกับวัด และยังเปนวัด (ปราสาท) ในการตูนเรื่องอิคคิวซัง ทําใหนักทองเที่ยวนิยมมา  

                          เทีย่วมาชมความสวยงาม   

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (4)   เมนู JAPANESE SET 

  จากนั้นนําทานชม วัดคิโยมิสึหรือวัดน้ําใสเปนวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิ  งาชิยามา และมี 



 

 

                          ทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว  ใช

วิธีการเขาลิ่มเหมือนเรือนไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนท่ี                             

ประดิษฐาน ของเทพเอปสึ เทพเจาแหงความร่ํารวย มั่งคั่ง นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จากระเบียงแหงนี้

สามารถ ถายภาพ ณ จุดท่ีสวยที่สุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของ 

วัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สาย     แรก 

 รวย สาย สอง สวยหลอ สายสาม แข็งแรง จากนั้นเดินตามทางสัมผัสกับรานคาญี่ปุนตกแตงตามสมัยเอโดะ 

 หลังจากนั้นนําทานสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เปนศาลเจาชื่อดัง ที่นักทองเที่ยวที่มาเที่ยว 

 เกียวโตทุกคนตางเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจาที่เรียงตอทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 

 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรายกันเปนอุโมงคสีแดงนี้เปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

 

   เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (5)   เมนู SHABU SHABU  

   นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 

วันที่สี่               โกเบ – โกเบฮารเบอรแลนด – เมอริเคนพารค – โกเบไชนาทาวน – โอซากา – ชิน

ไซบะชิ 

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

  จากนั้นออกเดินทางสู โกเบฮารเบอรแลนด ใหทานอิสระชอปปง ทานจะไดชมอนุสรณที่ระลึกแผนดินไหว

โกเบ จัดแสดงพื้นที่ริมอาวที่ไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวในป ค.ศ.1995 เพื่อบอกเลาถึงอนุชนรุนหลัง 

ทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นและการบูรณะซอมแซมใหกลับเปนเมืองที่สวยงาม ใหทานไดถายรูปกับทิวทัศนที่

งดงามริมอาว อีกทั้งยังมีหางสรรพสินคาที่สรางดวยโมเสคหันหนาออกทะเล ขางๆ มีสวนโมเสคขนาดยอม 

รวมถึงภัตตาคาร เร็งกา โซโก หางสรรพสินคาโกเบ ฮันเคียว และโปรมีนา โกเบชอปปงมอลลและแหลง 

  ชอปปง รานอาหาร โรงภาพยนตร และอื่นๆ มากมาย นําทานเดินทางสู  เมอริเคนพารค คือสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ ต้ังอยูในเขตอาวโกเบ บริเวณนี้มีสถานที่สําคัญสองแหง คือ หอคอยโกเบ (Kobe Port Tower) 

และพิพิธภัณฑทางทะเลกับพิพิธภัณฑรถคาวาซากิ ซึ่งอยูติดกัน  

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (7)  เมนู JAPANESE SET 

จากนั้นนําทานไปยัง โกเบไชนาทาวน หนึ่งในยานที่คนมักเดินทางมาเที่ยวโกเบมากที่สุด ที่เต็มไปดวย

รานอาหารจีน รานขายของกินตางๆเยอะแยะมากมาย ติดกันกับไชนาทาวน คือ ยาน Motomachi ถนนคน

เดินหลังคาปด ทอดยาว คลายกับเมือง  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   อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย     

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก   HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

วันทีห่า             นั่งรถไฟแมวเหมียวสูเมืองวาคายามา – ตลาดปลาคุโระชิโอะ – สนามบินคันไซ (โอซากา) 
–  

                         ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

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

นําทานเปลี่ยนบรรยากาศน่ังรถไฟสายแมวเหมียวสู เมืองวาคายามา ทานจะไดสัมผัสกับความนารักของ

ขบวนรถไฟที่ตกแตงดวยลวดลายของแมวเหมียว ทั้งที่นั่ง โคมไฟ หรือประตู ตางก็เปนรูปแมวทั้งหมด รับรอง

วาถูกใจสาวกทาสแมวอยางแนนอน เมื่อทานนั่งรถไฟไปถึงสถานีปลายทาง ทานจะไดพบกับเจาแมวเหมียวที่

เปนนายสถานีตัวใหม ชื่อ “นิทามะ” ที่มาทําหนาที่แทนนางสถานีตัวเกา “เจาเหมียวทามะ” แมว

ชื่อดังที่ไดเสียชีวิตไปแลวจากอาการหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน   

   เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (9)  เมนู JAPANESE SET 

     นําทานเดินทางสู ตลาดปลาคุโระชิโอะ เปนตลาดปลาชื่อดังที่ใหญที่สุดในแถบคันไซ ในเมืองวากายามา 

มารีนาซิตี้ ต่ืนตากับการแสดงแลปลาทูนาโชว (สามครั้งตอวัน)ใหทานสามารถเลือกลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ 

ใหมๆ ไดหลากหลายประเภทที่ตลาดน้ี  

  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 *** 

 
อัตราคาบรกิาร 
 

เดือนตุลาคม    24 – 28  ต.ค. 61 ทานละ 

ผูใหญพักหองละ 2  ทาน   
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไมมีราคาเด็ก 

47,991 .- 

ราคาไมเอาตั๋วเครื่องบิน  37,991 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  7,900 .- 

 

 

เดือนตุลาคม   31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 ทานละ 

ผูใหญพักหองละ 2  ทาน   
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไมมีราคาเด็ก 

46,991 .- 

ราคาไมเอาตั๋วเครื่องบิน 36,991 .- 
พักเดี่ยวเพิ่ม  6,900 .- 

 

 

 

เดือนพฤศจิกายน    7 – 11 /14 – 18 / 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 ทานละ 

ผูใหญพักหองละ 2  ทาน   
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไมมีราคาเด็ก 

46,991 .- 

ราคาไมเอาตั๋วเครื่องบิน 36,991 .- 
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 ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก

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 จะตองระบรุะยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม

เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 


