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ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) HASHTAG MONKEY ONSEN [TG] 5D3N 

HASHTAG MONKEY ONSEN [TG] 5D3N  

 

ไฮไลท์ของโปรแกรม 

· บินตรง สุวรรณภมูิ - นาโกย่า / คันไซ – สุวรรณภูม ิ เดินทางโดยสายการบินประจําชาติ THAI 
AIRWAYS (TG)   พร้อมสะสมไมล ์ 50% 
· ฟรีนํ้าหนักกระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 
· พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พรอ้มอาหารเช้า   พักกฟิุ 1 คืน / โอซาก้า 2 คืน 
· เที่ยวครบไฮไลท์ เกยีวโต คินคะคุจิ (ปราสาททอง) วัดนํ้าใส (คโิยมิสึ)  ฟาร์มวาซาบ ิ ปราสาทมตัซึ
โมโต ้
JIGOKUDANI MONKEY PARK  ทาคายาม่าจินยะ 
· ช้อปปิง้ยา่นดงัชินไชบาชิ  ริงกุเอ้าท์เลท็  อิออนมอลล ์
· พิเศษ เมนู ชาบู ชาบู และ ปิง้ย่าง สไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี รายละเอียดทอ่งเทีย่ว 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ

2  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – สนามบินนาโกย่า – ปราสาทมตัซึโมโต้ (ภายนอก) – ฟาร์มวาซา
บ ิ

3  JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมืองทาคายามา่ – ทาคายาม่าจินยะ 

4  เกียวโต – คินคะคุจิ (ปราสาททอง) – วัดนํ้าใส (คิโยมิสึ) – โอซาก้า – ชินไซบะชิ 

5  ออิอนมอลล์ – ริงกุ เอ้าท์เลท็ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) HASHTAG MONKEY ONSEN [TG] 5D3N 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตยีง) ทารก พักเดี่ยว 

05 - 09 Dec 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

12 - 16 Dec 2018  46,991  46,991 46,991 6,900 7,900 

19 - 23 Dec 2018  45,991  45,991 45,991 6,900 6,900 

รายละเอยีดทัวร ์

วันท่ี 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

21.00  คณะพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4 
ประตู 2  เคาน์เตอร์ C  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษทัฯคอยใหก้าร
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง 

วันท่ี 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า – ปราสาทมัตซโึมโต้ (ภายนอก) 
– ฟาร์มวาซาบ ิ

00.05  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชบุุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า) ประเทศญ่ีปุ่น โดย
สายการบินไทย เที่ยวบินที ่TG644 (บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

08.00  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานชบุุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกยา่) ประเทศญ่ีปุ่น  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง/ เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  (กรุณาปรบั
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัจากผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงและศลุกากรญีปุ่่น พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (1)  เมนู JAPANESE SET 
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ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) HASHTAG MONKEY ONSEN [TG] 5D3N 

 

  

จากน้ันนําท่านเกบ็ภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมตัซโึมโต้ (ภายนอก) มีช่ือเรียกอกี
อยา่งหน่ึงวา่ ปราสาทอีกา เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา และปกีด้านต่างๆ ของปราสาท
แผ่กางออกเหมอืนปกีนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพือ่ใช้เป็นที่
พักของบรรดาเจ้าเมอืงในอดตี ปัจจุบันหลงัจากได้รบัการจัดตั้งเป็นสมบตัปิระจําชาติ
ญ่ีปุ่นไดป้รบัให้เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับรวบรวมขอ้มลูประวตัิศาสตรข์องญ่ีปุ่นและ
ประวตัศิาสตรข์อง จังหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่ีความสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของ
ประเทศญ่ีปุ่น  นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มวาซาบิ () ฟารม์วาซาบทิีใ่หญท่ี่สุดแหง่หน่ึงใน
ญ่ีปุ่น ฟารม์วาซาบไิดโอตั้งอยู่ในอะซุมโินะ (Azumino) ใกลก้บัมตัสึโมโตะ ที่น่ีเป็น
แหลง่ปลกูวาซาบทิี่นักท่องเทีย่วนิยมเดินทางมาเยีย่มชมและเรียนรู้การเพาะพันธ์ุวาซาบิ
คุณภาพดโีดยจะมีผลติภัณฑท์ีท่ําจากวาซาบใิหไ้ดล้ิ้มลองทัง้เครือ่งดืม่และไอศกรมี  

  

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (2)  เมนู YAKINIKU BUFFET 

 นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก NAGANO TOKYU REI HOTEL   หรือเทยีบเท่าระดับ 3 
ดาว 

วันท่ี 3 JIGOKUDANI MONKEY PARK – เมืองทาคายาม่า – ทาคายามา่จินยะ 

เช้า  เช้า       รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม    (3) 

 

  

นําท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถึงเวลานัดหมายท่านจะได้สัมผัส
ประสบการณ์พิเศษลงิแช่ออนเซ็น SNOW MONKEY กลางบ่อนํ้าพุรอ้นธรรมชาตอิย่าง
ใกล้ชิดริมขอบสระ ช่ือชมความน่ารกัของลงิทีอ่าศยัอยู่กันเป็นฝงูใหญ่และมีความคุ้นเคย
กบัมนุษย์ (ห้ามจับหรือใหอ้าหารโดยเด็ดขาด) ใหท้่านได้เพลดิเพลินกบัการชมความ
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น่ารักของลงิตามอัธยาศยั (การชมลงิแช่ออนเซ็นน้ันจะสามารถชมไดห้รอืไมข่ึ้นอยูก่บั
สภาพอากาศและธรรมชาตขิองลิงเน่ืองจากลงิที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลงิปา่) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (4)  เมนู JAPANESE SET 

นําท่านเดินทางขา้มสูภู่มิภาคจูบุ เมอืงทาคายาม่า (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) จากน้ัน
นําท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรอื ที่ว่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า (ถ่ายรปูด้านนอก) 
ซึ่งเป็นจวนผู้วา่แหง่เมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่าํงานและทีอ่ยูอ่าศยัของผู้ว่าราชการ
จังหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูกกุาวา ในสมยัเอ
โดะ 

ค่ํา  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   (5)  เมนู SHABU SHABU 

นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก   HIDA HOTEL PLAZA  หรือเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 
ห้ามพลาด: เปดิประสบการณ์การอาบนํ้าแร่เพื่อสุขภาพออนเซ็น(ONSEN) การอาบนํ้าแร่
ในแบบของญ่ีปุ่น 
สรรพคุณการอาบนํ้าแร่: การอาบนํ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่น
บรรเทาอาการปวดกระดกูปวดกล้ามเน้ือช่วยให้โลหติในร่างกายหมุนเวยีนได้ดขีึ้นช่วย
ขบัส่ิงอดุตันใตผ้ิวหนังและรขูมุขนทําใหผ้ิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณให้สดใสคลาย
ความตรงึเครยีด 

  

วันท่ี 4 เกียวโต – คินคะคุจ ิ(ปราสาททอง) – วัดน้ าใส (คโิยมิสึ) – โอซาก้า – ชินไซบะ
ชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม   (6) 

 

  

นําท่านเดินทางสู่ คินคะคุจิ (ปราสาททอง) เป็นวัดนิกายเซน มีช่ืออกีช่ือหน่ึงว่าโรคอุงจิ 
(Rokuonji) ในตอนแรกน้ันสรา้งขึ้นเพือ่เป็นทีอ่าศัยหลงัสละราชสมบัตขิองโชกุนอะชิคา
กะ (Ashikaga Yoshimitsu) และเปลีย่นมาเป็นวัดนิกายเซนในภายหลัง หลงัจากที่โช
กุนได้เสียชีวิตลงแล้ว อาคารของวดัทอง เคยเสียหายจากไฟไหมใ้นช่วงสงครามมา
หลายครัง้ แตก่็มกีารสร้างใหมต่ลอด ไฟไหมค้รัง้ล่าสุดในปี ค.ศ. 1950 จากฝีมอืของ
พระที่คลัง่ในความงามของวดัทอง จนต้องการเผาตัวเองไปพรอ้มกบัวดั ตวัวัดที่เห็นใน 
ปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 เป็นวัดยอดฮิต วัดหน่ึงในเกยีวโต ด้วยเอกลกัษณ์
ของวดัที่ไม่เหมอืนใคร สองช้ันบนเป็นสีทองมีสระนํ้าขนาดใหญ่ตดิกับวัด และยังเป็นวดั 
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(ปราสาท) ในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง ทําให้นักทอ่งเทีย่วนิยมมาเทีย่วมาชมความสวยงาม  

  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (7)  เมนู JAPANESE SET 

จากน้ันนําท่านชม “วัดคโิยมิสึ” หรอื“วัดนํ้าใส” เป็นวัดทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยูบ่ริเวณ
เนินเขาฮงิาชิยาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมา
รองรบัระเบยีงของตวัวิหารใหญ่ ซึง่ไมใ่ช้ตะปสัูกตวัใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมอืนเรอืนไทย วัด
น้ีมีอายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรงุเกยีวโต กวา่ 1,200 ปี มาแล้ว เป็นที่ประดษิฐานของเทพเอปิสึ 
เทพเจ้าแห่งความร่ํารวย มัง่คัง่ นมัสการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบยีงแหง่น้ี
สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกยีว มองเห็นวิวทวิทศัน์ของตัวเมอืงเกยีวโต
ไดง้ดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคโิยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศกัดิ์สิทธ์ิสามสายอันเกดิขึ้นจาก
ธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหลอ่ สายสาม 
แข็งแรง  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ หรอืที่เรียกกันทั่วไปว่าย่าน “มินามิ 
(Minami)” นับเป็นสรวงสวรรค์แหง่การช้อปปิง้อย่างแท้จรงิ เพราะมรี้านรวงมากมาย
ตั้งแต่หา้งสรรพสินค้าไปจนถงึย่านร้านค้าไวค้อยสนองความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว
ไดห้ลากหลายกลุม่ ในย่านร้านค้าชินไซบาชิทีท่อดตัวจากทิศเหนือจรดใต้เป็นระยะทาง
ยาว 580 เมตร มีร้านขายเส้ือผ้าและร้านอาหารเรียงรายกันอยู่เกอืบ 200 ร้านค้า ทางทศิ
ตะวันตกของชินไซบาชิคือย่านแห่งแฟช่ันวยัรุ่น “Americamura” ส่วนทางทิศใต้กม็ี
ย่านนัมบะ ซึง่ย่านโดทงโบร ิ(Dotonbori) มีป้ายโฆษณาดัง ๆ อย่าง “กูลโิกะ (Glico)” 
และป้ายรูปปู “คานิโดระคุ (Kanidoraku)” กอ็ยูต่ดิๆ กันน่ันเอง จึงเป็นสถานที่ๆ เหมาะ
มากเช่นกันสําหรับการถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

  

  

ค่ํา  เย็น         อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  

 นําท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก  HOTEL VISCHIO AMAGASAKI  หรอืเทียบเท่าระดบั 3 
ดาว 

วันท่ี 5 อิออนมอลล์ – ริงกุ เอา้ท์เล็ท – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ท่ีห้องอาหารของโรงแรม         (8) 

จากน้ันออกเดินทางสู่ ออิอนมอลล ์คือหา้งทีร่วมเอาซูเปอรม์าร์เก็ตและช้อปปิง้มอลล์ไว้
ด้วยกัน มีสาขาอยูม่ากมายทั่วประเทศญ่ีปุ่น และเน่ืองจากมีสินค้าหลากหลายครบครัน
ตั้งแต่เส้ือผ้าเครือ่งนุ่งห่ม สินค้าซกักะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ 
ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับผูท้ี่ตอ้งการซือ้ของช้ินใหญ่ หรอืของที่
ระลกึ ของฝากคราวละมากๆ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 
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หลงัจากน้ันนําท่านเดินทางสู่แหลง่ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมช่ือดัง ริงกุ เอ้าท์เลท็ แหลง่
รวมสินคา้นําเข้าและสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นหลากหลาย ทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า นาฬิกา 
เครือ่งประดบัและรองเท้า  

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า 

17.35  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที ่TG673 

21.25  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

หมายเหต ุ

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบิน, การจราจร และวันหยดุช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งน้ีจะขึ้นอยูก่บัลกูค้าเป็นสําคัญ *** 

  

*** กรณีที่ลกูค้าตอ้งออกตั๋วเดินทางภายในประเทศ หรือไฟลท์ตอ่ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ใหท้ราบกอ่นทําการออกตั๋ว มฉิะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน *** 

  

โปรดทราบเงือ่นไขต่างๆ ดงัน้ี: 

1.โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทวัร์ จะยงัไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่นแปลง 
โดยจะใช้อยูใ่นระดบัเดยีวกันทางบรษิัทจะแจ้งใหท้่านทราบกอ่นการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน 
พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรยีมตัวการเดินทาง 
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมช่ัน โรงแรมทีพ่ักจึงอยู่คอ่นข้างไกล จากตัวเมืองโอซาก้า พอสมควร 
ลูกค้าสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่เจ้าหน้าทีฝ่่ายขายค่ะ 

  

ราคาทัวรร์วม 
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัตามเส้นทางที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ (ไม่สามารถเลือ่นวัน
เดินทางได้) 
2.ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 
3.ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
4.ค่าที่พกัตามระบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุ หรอืเทยีบเท่า 
5.ค่ารถรบั-ส่ง และนําเทีย่วตามรายการ 
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแหง่ทีม่ ี
7.นํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย TG  ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8.ค่าไกดท์อ้งถิ่นนําท่านทอ่งเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
9.ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง 
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-การชดเชยอบุตัิเหตุส่วนบคุคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชิง
1,000,000บาท 
-ค่ารกัษาพยาบาลตอ่อบุัติเหตไุม่เกิน 500,000  บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมท์ีบ่ริษทัไดท้ํา
ไว้ ) 

  

ราคาทัวรไ์ม่รวม 
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ คา่ทาํหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตวั, ค่าซกัรดี, มินิบารใ์นห้อง, รวมถงึ
ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการส่ังเพิม่ กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์
แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
2.ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน  ต่อ 1 ท่านตลอดทรปิ 
3.ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการ
ใบกํากบัภาษี) 
4.ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 30 กก.) 
5.ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีทีไ่มใ่ช่พาสปอรต์ไทย กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นทีอ่ยู่ 4)สําเนาทะเบยีนบา้น 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รปู แล้วทางบริษทัฯจะเป็นผูด้ําเนินการยื่นวซี่าใหท้่านโดยจ่ายคา่บรกิาร
ต่างหาก (สําหรบัหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจ้าของหนังสือเดินทางตอ้งทําเรือ่งแจ้งเข้า-ออกดว้ยตนเอง
กอ่นจะยื่นวซี่า)คา่ธรรมเนียมวีซ่าสําหรบัพาสปอรต์ต่างด้าว (ลกูค้าต้องเป็นผู้ชําระดว้ยตนเอง) 

เงื่อนไขการจองและการใหบ้รกิาร 
1.ในการจองครัง้แรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรือ ชําระทัง้หมด 
2.ส่วนที่เหลอืชําระกอ่นเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไม่ชําระเงินส่วนที่เหลอืตามเวลาทีก่ําหนด ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการบอกยกเลกิการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบรูณ์กต็อ่เมือ่ได้ส่งแฟกซ์ หรอื อีเมล์ ใบจองทัวรใ์หก้บัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย พรอ้ม
กรอกรายช่ือของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร ์
      เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทวัร์ชําระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไมส่ามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมอืงทัง้กรงุเทพฯและในต่างประเทศ
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมค่ืนค่า
ทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆทัง้ส้ิน รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บรกิารรายการใด
รายการหน่ึงหรอืไม่เดินทางพร้อมคณะถอืว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบรกิารและเงนิมัดจาคืนไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

หมายเหต ุ

1.บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลกิการเดินทางในกรณีที่จํานวนผู้เดินทางต่ํากว่า  35 ท่าน (ผูใ้หญ่) โดย
บริษทัฯจะแจ้งใหท้ราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วัน กอ่นการเดินทาง 
2.เทีย่วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์
เดินทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเท่าน้ัน 
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4.ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆทัง้ส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจาก
สายการบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะ
ดําเนินการประสานงานเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแกลู่กค้า) 
5.ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไมค่ืนเงิน ในกรณีทีท่่านใช้บรกิารของทางบริษทัฯไมค่รบ เช่น ไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ชําระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแล้ว 
6.ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไมร่ับผดิชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
7.เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามที่ได้ระบไุว้แล้วทั้งหมด 
8.บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลกูค้าทีม่ีวตัถปุระสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเทา่น้ัน   
9.ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีนํ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบินและภาษีนํ้ามันปรบั
สูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิตามราคาตั๋วเครือ่งบินและภาษีนํ้ามันตาม
สถานการณ์ดงักล่าว  

เรื่อง การยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยเริม่บังคบัใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
        ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยทีม่ีวตัถปุระสงค์เพือ่การ
พํานักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเริม่บงัคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถ
พํานักในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วัน (หากผูย้ื่นประสงค์จะพาํนักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทํางาน 
หรอืมีวตัถปุระสงคอ์ื่นๆ จะตอ้งยื่นขอวซี่าตามปกติ) 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพือ่ยืนยนัการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น มดีงัตอ่ไปน้ี 
1.ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทัวร์ บริษทัจะเป็นผู้ดําเนินการออก
เอกสารดังกล่าว) 
2.ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 
(เช่น เงินสด บัตรเครดติ เป็นต้น) 
3.ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างทีพ่ํานักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) 
(ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทัวร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้ําเนินการออกเอกสารดังกล่าว) 
4. กําหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนักในประเทศญ่ีปุ่น  (ในกรณีเดินทางเป็นกรุป๊ทัวร์ ทางบริษทัจะเป็น
ผู้ดําเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบตัิการเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (สําหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซี่า) 
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยูม่ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิการ
พํานักระยะส้ัน 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้
เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิี่จะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

  

  

 


