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เท่ียวเจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวชมใบไมเ้ปลี่ยนสี 

ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญ่ีปุ่ น 

เติมอ่ิมกบัจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสี ณ โครงัเคย ์

เท่ียวชมเมืองเก่าทาคายาม่า ชอ้ปกระหน ่าชินไซบาชิ 

 เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่ น 

 บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง  

 

พฤศจกิายน 2560 

      ราคา 31,900.- 
  

XJ 610 DMK – KIX  14.15 – 21.40 

XJ 611 KIX – DMK  23.45 – 04.00 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ    
BELLEVUE GARDEN HOTEL KANSAI 

AIRPORT หรือเทียบเทา่ 

2 
สนามบินคนัไซ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – วดัคิโยมิสึ –     

อีออนพลาซ่า – กิฟุ   

- RESOL GIFU HOTEL หรือเทียบเทา่ 

3 
กิฟุ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผูว้่าทาคายาม่าจนิยะ – 

ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซูจ ิ– เอ็นนะเคียว    

YUKAI RESORT ENAKYO KOKUSAI 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

4 
เอ็นนะเคียว – โครงัเคย ์– ซันชู อะซุเกะ ยาชิกิ – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

– สนามบินคนัไซ    

-  

5 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 
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11.00 คณะพร้อมกนัที่สนามบินดอนเมอืง  อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

21.40 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเขา้ที่พกั สนามบินคนัไซ ณ BELLEVUE GARDEN HOTEL KANSAI 

AIRPORT หรอืเทยีบเท่า 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกียวโต ...น าท่านชม สะพานโทเกต็สึเคียว สะพานที่สวยงามและเป็นบรเิวณที่ชาว

ญีปุ่่ นชื่นชอบ เป็นสถานทีช่มววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งในเกยีวโตโดยเฉพาะในช่วงใบไม้เปล่ียนสี อสิระ

ใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าท่านชมความงดงามของ สวนไผ่ (BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอดขา้งทาง

เสมอืนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดนิผ่านถูกปลูกขึ้นตัง้แต่สมยัเฮอนัหรอืกว่าพนัปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการ

ประดบัสวนและชื่นชมความสวยงามและยงัใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึ่งสวนไผ่แห่งนี้

ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เร่ืองเกอิชา ทีง่ดงามตระการตาไปทัว่โลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยชาบชูาบญีูปุ่่ น 

น าท่านเดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม น ้ า

ศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแห่งน้ีมชีื่อเสยีงด้วยห้องโถง

กลางของวดัที่ถูกจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึ่งมรีะเบยีงไมท้ีส่รา้งยื่นออกนอกตวั อาคารของวหิาร

โดยมเีสาค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจดุชมววิของตวัเมอืงไดอ้ยา่งกวา้งไกลสุดตา 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ ่ – วดัคิโยมิสึ – อีออนพลาซ่า – กิฟ ุ
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สมควรแก่เวล่า น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลอืกซื้อ

สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัม ีห้างจสัโก้ ให้ท่านช้อปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิค้าของรา้น 

100 Yen ซึง่สนิคา้ทุก ๆ อยา่งในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไมล่มืแวะซือ้ของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิ

ขนมโมจ ิ, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั กิฟ ุณ RESOL GIFU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น

แบบดัง้เดมิรปูรา่งของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมือ ตามรปูแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบา้น ไม่ใช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมอืงเล็กที่น่ารกัอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพ

ธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แผนผงัเดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรอืนไม้-ที่จดัแต่งน่ารกั เนื่องจากเป็นเมอืงที่มีป่าไม้อุดม

สมบูรณ์ สมยันารา ช่างไม้ของเมอืงทาคายาม่าได้ถูกจารกึว่าเป็น ช่างไม้ฝีมอืดีมชีื่อเสียงที่สุด     

น าท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้สถานที่

ท างาน และทีอ่ยู่อาศยัของ ผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า 

ยุคคานาโมรหิลงัสุดทา้ยที่สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั แต่เดมิสรา้งขึน้ปีค.ศ.1615 ช่วง

การปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที ่19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมยั

เอโดะ หรอืกว่า 300 ปีมาแล้ว) จนกระทัง่รฐับาลเขา้มาดูแล ได้สรา้งอาคารขึน้ใหม่เลยีนแบบของ

เก่าทีเ่หมอืนจรงิ ลกัษณะคลา้ยพระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงดูแขง็แกร่ง และ

DAY 3 
กิฟ ุ– หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – จวนผูว่้าทาคายาม่าจินยะ – ตรอกเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 

– เอน็นะเคียว 
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สามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูทีโ่อ่อ่าสงา่งาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มหอ้งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

หอ้งบญัชาการ หอ้งรบัรอง หอ้งเครือ่ง หอ้งเตรยีมอาหาร หอ้งโถงอเนกประสงคแ์ยกส่วนแต่ละหอ้ง

อยา่งชดัเจน (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผู้ว่าทาคายาม่า) 

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พื้นเมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั เอน็นะเคียว ณ YUKAI RESORT ENAKYO KOKUSAI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์นานาชนิด 

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชมใบไม้เปลี่ยนส ีโครงัเคย์ หนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสทีี่มชีื่อเสยีงเป็นอนัดบัต้น ๆ 

ของญีปุ่่ น เสน่หข์องโครงัเคยอ์ยู่ทีเ่หล่าต้นโมมจิหิรอืใบเมเป้ิลญี่ปุ่ นจ านวนมากถงึ 4,000 ต้น ซึง่ท า

ให้บรเิวณโครงัเคยถ์ูกแต่งแต้มด้วยสสีนัของต้นโมมจิทิี่เปลีย่นสใีบไมเ้ป็น สแีดง สสี้มและสเีหลอืง 

อย่างงดงามอลงัการ อสิระให้ท่านได้เก็บภาพความประทบัใจสสีรรค์แห่งฤดูกาลที่มฉีากหลงัเป็น

สายน ้าเลก็ๆ พรอ้มกบั สะพานไทเกต็ทสึเคียว (TAIGETSUKYO) สแีดงสดเอกลกัษณ์อกีแห่งของ

โครงัเคยห์รอืจะเดนิลอดผ่านอุโมงคใ์บไมแ้ดง สม้ เหลอืง ตามอธัยาศยั (MOMIJI TUNNEL) 

จากนัน้น าท่านสู่ ซนัชู อะซูเกะ ยาชิกิ หมู่บ้านเก่าแก่ที่ยงัคงเก็บรกัษาสภาพบ้านเรอืนให้อยู่ใน

สภาพเดมิเหมอืนครัน้อดตี และยงัเป็นสถานทีจ่ดัแสดงเกีย่วกบัวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่ นใน

สมยัโบราณ อกีทัง้กจิกรรมต่างๆให้นักท่องเทีย่วไดเ้ลอืกชม เช่น การท ากระดาษแบบโบราณ การ

จกัสานจากไมไ้ผ่ การท าสยีอ้มผา้ การท าถ่าน ท าร่ม รวมทัง้การทอผา้ และบรเิวณดา้นหน้าทางเขา้ 

DAY 4 เอน็นะเคียว – โครงัเคย ์– ซนัชู อะซุเกะ ยาชิกิ  – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ 
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ยงัมีร้านขายเครื่องดื่ม ซึ่งมทีี่นัง่อยู่ติดกับล าธาร อิสระให้ทุกท่านได้สมัผัสกับบรรยากาศของ

ธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิอกีดว้ย (ไมร่วมค่าใชจ้า่ยในการท ากจิกรรมภายใน) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้

เก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้

ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืว่าเป็นยา่นแสงสแีละบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อกีทัง้ยงั

มรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นค้าจะประดบัประดารา้น

ของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรปูป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและ

แวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนให้

ได้มากที่สุด เพื่อดงึดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บรกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมาย

การค้าของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อให้ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจ

นานาชนิด อาท ิเครือ่งส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเดินทางสู่สนามบิน 

23.45 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

 
 

 

04.00 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

 

 

 

DAY 5 สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2560 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเด่ียวเพ่ิม 

1-5 พ.ย. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
8-12 พ.ย. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
15-19 พ.ย. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 34 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  
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ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


