
~ 1 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

10 -15 สิงหำคม 2561 ““หยดุเทศกาลวนัแม่”” 
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วนัศุกรที์ ่10 สิงหำคม 2561  (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

19:30 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C                         

*** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเคร่ือง 

ดงันั้นผูโ้ดยสำร จ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลำเคร่ืองออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

23:30  ออกเดินทำงจำก กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG622 

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง ... เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัเสำรที์ ่11 สิงหำคม 2561 (2) สนำมบนิคนัไซ – ปรำสำทโอซำกำ้– วดัคิโยมิซึ– ศำลเจำ้ฟูชิมิ อินำริ   

07:00  ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั...ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ เชค็ 

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเข้าชม น าท่านเดินทางสู่ 

“ปรำสำทโอซำก้ำ "(ด้ำนนนอก)   ปราสาทโอซาก้า

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริของ ฮิเดโยชิ 

โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคนส าคัญของประวัติศาสตร์

ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่า

หกหมื่นคนในการก่อสร้าง ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลาง

การบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน ด้านนอกของปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยไม้

ดอกไม้ใบหลากหลายชนิดสลับกนัไป  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.30-07.00+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนิคนัไซ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เกยีวโต – วดัคโิยมิซ ึ–  

ศาลเจา้ฟชิูมิอนิาร ิ

 CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS             

- ✓ ✓   

 
วนัที่สาม 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซนัมาจซูิจ ิ

  MOTOSU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS        “พเิศษ...บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 
✓ ✓ HTL 

วนัที่สี ่
ภเูขาไฟฟจู ิ– โอชิโนะฮกัไก – โตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ

✓ ✓ - 
 RYOGOKU VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS  

วนัที่หา้ วดัอาซากสุะ – โตเกยีว สกายทร ี(ถา่ยรูป) – ชอ้ปป้ิงโอไดบะ ✓ - - 

วนัที่หก สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรงเทพฯ ) TG661 00.20-04.50  - - - 
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บ่ำย วัดน าทา่นเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” ที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ทอ่นซุงน ามาวางเรียงกนั ภายในมีระเบียงไม้

ที่ย่ืนออกมาเหนือหุบเขา ท าให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้าง

ใต้อาคารหลักคือ “น า้ตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายน า้ 3 สายไหลลงสู่บ่อน า้ ผู้มาเย่ียมชมวัดมักจะมาด่ืมน า้จาก

น า้ตกน้ีด้วยถ้วยโลหะ ด้วยความเช่ือว่าสามารถบ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจบ็ได้ และยังเช่ือกันว่าการดื่มน า้จากสาย

น า้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบความส าเรจ็สามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การเรียนการศึกษา”  

 

 จากน้ัน น าทา่นเดินทางสู่ “ศำลเจำ้ฟูชิมิ อินำริ” อันโดดเด่นด้วยเสาโทริอินับหม่ืนคู่ที่ต้ังอยู่บนเนินเขาภายใน

บริเวณศาลเจ้ามากมายจนเป็นอุโมงค์เสาโทริอ ิด้วยจ านวนเสาโทริอิที่มีมากมายหลายขนาดตั้งเรียงรายกันเป็น

ทวิแถวจึงนับรวมความยาวของอุโมงค์โทริอิน้ีได้ทั้งหมดถึง 4 กิโลเมตร ศาลฟูมิอินาริ หรือศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอก

ขาว สร้างข้ึนโดยชาวนา เพ่ือบูชาสุนัขจ้ิงจอกที่เช่ือกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเกบ็เกี่ยวพ้ืนที่

บริเวณนี้ จะมีน า้อุดมสมบูรณ์ ปลูกข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพ และเป็นแหล่งผลิตเหล้าสาเกมีคุณภาพดีอกีด้วย  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั  CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 3 ดำว 
 

วนัอำทิตยที์ ่12 สิงหำคม 2561 (3)   หมู่บำ้นชิรำกำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ - ซนัมำชิ ซูจิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทุกทา่นเดินทางสู่ หมู่บำ้นชิรำกำวำโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 

เป็นหมู่บ้านสไตล์กัสโซ – สึคุริ สไตล์ญ่ีปุ่นด้ังเดิม 

รูป ร่ า งของหลังคา เหมือนสองมือพนมของ

พระพุทธเจ้า จึง เรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า กัสโซ ซ่ึง

แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชัน

ถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหา

กัน ซ่ึงตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

ความกว้าง ประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน

ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง

สามารถรองรับหิมะที่ตกทบัหลังคาอย่างหนักในช่วง ฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี 

เทีย่ง           รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
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บ่ำย  น าท่านสู่ “เมืองทำคำยำม่ำ” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า 

“ลิตเติ้ ล เกียวโต” น าท่านเดินทางสู่ อาคารย่านเมืองเก่า 

ซนัมำชิ ซูจิ เป็นชุมชนย่านเมืองเก่า สองข้างถนนน้ันเรียง

รายไปด้วยอาคารไม้เก่าๆ สองช้ันแบบญ่ีปุ่น ซ่ึงกด็ัดแปลง

ให้เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนม หรือเรียว

กัง บริเวณที่หน้าร้านหน้าบ้านแต่ละหลังจะเป็นทางน า้ไหล

ซ่ึงเป็นน ้าที่ไหลลงมาจากภูเขา นอกจากน้ียังมีบริการรถ

ลากให้ได้เลือกใช้บริการเพ่ือชมบรรยากาศแบบย้อนยุคได้

อกี และต้องไม่ลืมเลือกซ้ือตุก๊ตาซารุโบโบะ ที่มีหลากหลายขนาด ซ่ึงตุก๊ตาใช้เป็นเคร่ืองราง ที่ท  าให้มีความสุข 

โชคลาภสขุภาพ ความรัก เป็นต้น 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม **พเิศษ! อิ่มอร่อยกบับุฟเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์** 

ทีพ่กั  MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 3 ดำว  

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ทีค่นญีปุ่่นเชื่อกนัว่ำจะช่วย

กระตุน้กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 
 

วนัจนัทรที์ ่13 สิงหำคม 2561 (4)    ภูเขำไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮกัไก – โตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูก ุ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านขึ้นสู่ “ภูเขำไฟฟูจิ” ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะ

ญ่ีปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตร  จากระดับน า้ทะเลและ

รูปทรงกรวยคว ่ าที่ ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์

และกวีผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่า

ภเูขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้า

จึงเป็นแดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี 

และเกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่ อกว่าสามร้อยปี

มาแล้ว ... น าท่านขึ้ นความงามกันแบบใกล้ชิดยั ง

บริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดทีท่ำงอุทยำนฯอนุญำตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

น าทา่นเดินทางสู่ “โอชิโนะ ฮกัไก” ซ่ึงเป็นจุดชมวิว

ภเูขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สดุ  อีกจุดหน่ึงซ่ึงเป็นที่ได้รับ

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นเป็นอย่างมาก

และที่น่ียังมีบ่อน ้าศักด์ิสิทธิ์อันแสนบริสุทธิ์ ซ่ึงเกิด

จากน ้าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้า

มาภายในและสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซ่ึงใช้เวลา

ยาวนานถึง 3 - 4 ปี ซ่ึงน า้ในบ่อน้ีชาวบ้านเช่ือกัน

ว่าถ้าน ามาดื่มนอกจากจะได้ความสดช่ืนจากการล้ิม

รสน า้อันบริสุทธิ์ ยังจะท าให้สุขภาพแขง็แรงและจะ

มีโชคดีอีกด้วย ที่น่ีท่านสามารถซ้ือของที่ระลึกจาก

ร้านค้าที่ต้ังอยู่ภายในบริเวณน้ีอย่างส าราญใจ หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ชินจูกุ”ย่านแห่งความเจริญ
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อันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่ านจะได้พบกับ

ห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพัน ๆ ร้าน 

ซ่ึงจะมีผู้คนนับหม่ืนเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดที่นัด

พบยอดนิยมอกีด้วย เชิญทา่นเลือกชมสนิค้ามากมาย 

อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, 

IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, 

GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟช่ัน

ทันสมัย และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น ... “ชินจูกุ” 

หมายถึง “ที่พ านักใหม่” ในสมัยเอโดะ โตกุกาว่า อิเอยะสึ ได้มีค าสั่งให้ส ารวจย่านน้ีตามค าขอของพวกพ่อค้า

และต้ังเมืองหน้าด่านข้ึนบนถนนโคชุไคโด ไม่นานกก็ลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน มีทั้งโรงน ้าชา 

ร้านค้า โรงเต๊ียมและหอคณิกาอกีกว่า 50 แห่ง 

ค ำ่  อิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยัเพือ่ใหท่้ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิง 

ทีพ่กั RYOKOKU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดบั 3 ดำว   
 

วนัองัคำรที ่14 สิงหำคม 2561 (5)  วดัอำซำกุสะ - หอคอยโตเกียว สกำยทรี  - โอไดบะ- สนำมบนิฮำเนดะ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอำซำกุสะ” วัดที่

เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็น

อย่างมาก นมัสการองค์เ จ้าแม่กวนอิมทองค าที่

ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ 

“คามินาริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้

ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดย

มี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้า

ของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุก๊ตาแมว

กวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมข้ึนช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่

ถนนแห่งน้ี ... น าทา่นไปยังจุดถ่ายรูปและชม “หอคอยโตเกียว สกำยทรี” (ไม่ข้ึนชม)  หอคอยแห่งใหม่ที่สูง

ที่สดุของโลก ริมแม่น า้สมิุดะ ตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะ ด้วยรูปทรงทนัสมัย ใช้เป็น

หอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ ระบบดิจิตอล และบริเวณที่ความสูง 350 เมตรเป็นจุดชมวิวมุมสูงของ

กรุงโตเกยีวแห่งใหม่ ...  

บ่ำย น า ท่ า น ช้ อป ป้ิ ง ยั ง  “โ อ ไดบะ  ซี ไ ซด์ม อลล์” ที่ มี 

“Aquacity” และ  “Decks” แหล่งช้อปป้ิง ช่ือดัง ริมอ่าว

โตเกียว แน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้ อผ้าแฟช่ันกว่า 60 ร้าน 

ร้านอาหาร แหล่งบันเทงิ ร้านกาแฟเก๋ไก๋มากมาย ร้านขาย

ของที่ระลึกที่ก  าลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดน

อาทติย์อุทยั และถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาว

ญ่ีปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียว 

สามารถมองเหน็ “สะพานเรนโบว์” ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 

ของโลก พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว ในยามอาทติย์อัสดง ภาพแสงไฟระยิบระยับจากสะพานสายรุ้ง 

เรนโบว์ บริดจ์ ระยิบระยับแข่งกับแสงดาวบนฟากฟ้ามาหานครโตเกียว โดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณ์
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ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง “เทพีสันติภาพ” เวอร์ช่ันญ่ีปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าว เป็นภาพอันงดงาม

แสนประทบัใจที่จะหาได้เพียงที่น่ีที่เดียวเทา่น้ัน !  

**อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ 
 

วนัพุธที ่15 สิงหำคม 2561 (6)  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

00.22  เดินทำงจำกสนำมบนิฮำเนดะโดยสำยกำรบินไทย TG661 

05.25  ถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

- - - Always with You - - - 
 

หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัรำค่ำบริกำร 

***ส ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต่ 30 ท่ำนข้ึนไป***  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 
เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่ำนละ 

10-15 สิงหำคม 2561 45,900.- 42,900.- 39,900.- 6,000.- 

*** กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท *** 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน / ทา่น / ทรปิ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริกำรน ้ ำด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5.ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)ส ำหรบักรุป๊ท่ีมีหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจของลูกคำ้ 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :    

 ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 

 
กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน 

สทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษัทฯ 

 จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง  

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กบักรุป๊ที่เข้าพัก  โดยมห้ีองพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอ

เปล่ียนห้องได้ตามความประสงคข์องผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

 กรณต้ีองการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้อง หรือห้องแบบ3 เตยีง TRIPLE ROOM ทางโรงแรมมห้ีองแบบ TRIPLE ซึ่งบางคร้ังอาจจะมไีม่เพียงพอ   

ขอสงวนสทิธใินการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คอื 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

 สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วนัเสาร-์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจจะท าให้เวลาในการท่องเที่ยวและ     

ช้อปป้ิงแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมอืจากผู้เดนิทางในบางคร้ัง

ที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวครบตามโปรแกรมที่จัดไว้ 

 การบริการของรถบสัน าเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวนัละ10-12 ชั่วโมงเท่านั้น อาทเิช่น เริ่มงานเวลา 8.00 น. 

ถงึเวลา 20.00 น. ในวนันั้น มอิาจเพ่ิมเวลาได้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 การประกนัภัย ทางบริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดนิทาง เป็นการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ การท่องเที่ยว 

เท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลมุถึง สขุภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯ ถอืว่าทา่นได้เข้าใจและ

ยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทัประกนัทัว่ไป และควรศึกษา

เงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
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รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการ

ยืนยันว่ามคุีณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


