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วนัที� รายการ 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์(นาโงยา่) – กุโจฮาจมิงั    
GUJO VACANCE MURA HOTEL  

ออนเซ็น 

� 
กุโจ ฮาจมิงั  – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจนิยะ –  

ซนัมาชิซูจ ิ– มตัสึโมโต ้    

PREMIER CABIN MATSUMOTO  

HOTEL  

� 
มตัสึโมโต ้– ไรว่าซาบิ – ถนนนาวาเตะ – อีออนมอลล ์– 

ปราสาทมตัสึโมโต ้– โคมากิ  -  
ROUTE INN GRANTIA KOMAKI 

HOTEL  

4 
โคมากิ – ปราสาทนาโงย่า – ยา่นซาคาเอะ –  

สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์(นาโงยา่) – กรุงเทพฯ  -   

 

บินลัดฟ้าสู่ดินแดนอาทิตยอุ์ทยัเที�ยวครบไฮไลท ์
เที�ยวมืองเก่ามาคายาม่า สมัผสัวฒันธรรมญี�ปุ่นโบราณ 

ชมปราสาทชื�อดงั � แห่งของญี�ปุ่ น ชอ้ปกระหนํ�า อีออนพลาซ่า และ 

ย่านซาคาเอะ พิเศษพกัออนเซ็นสไตลญ์ี�ปุ่นแท้ๆ !! 

 ลิ� มรสอาหาร
พื� นเมอืงสไตล์
ญี�ปุ่ นแท้ๆ  !! 

14 – 17 พฤศจิกายน ���� 

     ราคา 25,900.- XJ 638 DMK – NGO 06.55 – 14.20 

XJ 639 NGO – DMK 16.30 – 21.10 
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03.30 คณะพร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั �น 3 ประตูทางเข้าที�  3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าที�บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก

ใหท่้านกอ่นขึ�นเครื�อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 ที� นั �งแบบ 3-3-3 

(377ที�นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางทั �งขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั ** 

06.55 ออกเดนิทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์(นาโงย่า) โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เที�ยวบินที� 

XJ 638 

14.20 ถงึ สนามบินชูบุเซน็แทรร ์(นาโงย่า) (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของทา่น

เป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนั �นนําท่านเขา้ที�พกั กโุจ ฮาจิมงั ณ GUJO VACANCE MURA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผอ่นไปกบัการแช ่ออนเซน็ นํ�าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใตพ้ภิพเพื�อผ่อนคลายความเมื�อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

นํ�ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรย์แห่งการอาบนํ�าแร่

แบบญี�ปุ่ นนี�เองทาํให้มผีูก้ล่าวว่า => หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ�าแร่ก็เหมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญี�ปุ่ น ! 

(ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

  

 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางเขา้สู่เสน้ทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ�งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. ���� พบกบั หมูบ่า้นสไตลก์สัโซ–สคึรุ ิเป็นสไตล์ญี�ปุ่น

แบบดั �งเดมิรปูรา่งของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพทุธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้น

สไตล์นี�ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมอื ตามรปูแบบของบ้านมหีลงัคาชนัถงึ �� องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับ้านมคีวามยาวประมาณ �� เมตร ความกวา้งประมาณ �� เมตร โครงสรา้ง

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชูบเุซน็แทรร ์(นาโงย่า) – กโุจ ฮาจิมงั 

DAY 2 กโุจ ฮาจิมงั  – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ – ซนัมาชิซูจิ – มตัสึโมโต้ 
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ของบ้าน ไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที�ตกทบัหลงัคาอย่าง

หนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสู่ ทาคายาม่าจินยะ หรอืที�ว่าการอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นทั �งสถานที�ทาํงาน และ

ที�อยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า ��� ปี เป็นสิ�งปลูกสรา้งแบบเก่า ยคุคานาโมริ

หลงัสดุทา้ยที�สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยูใ่นปัจจุบนั แต่เดมิสรา้งขึ�นปีค.ศ. ���� ชว่งการปกครอง

ระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที� ��  (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกลูโตกกุาว่าสมยัเอโดะ หรอื

กว่า ��� ปีมาแลว้ ) จนกระทั �งรฐับาลเขา้มาดูแล ไดส้รา้งอาคารขึ�นใหม่เลยีนแบบของเกา่ที�เหมอืน

จรงิ ลกัษณะคลา้ยพระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงดแูขง็แกร่ง และสามารถเขา้

สูต่วัอาคารดว้ยประตทูี�โอ่อ่าสงา่งาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มการแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ เป็นสดัสว่น 

ทั �งหอ้งทํางานของขา้ราชการชั �นสูง หอ้งรบัแขก ห้องเกบ็ส่วย ห้องนํ�า แมแ้ต่หอ้งที�แสดงเครื�องมอื

ทรมานกม็ใีหช้ม หอ้งที�ดทีี�สุดในบา้น คอื หอ้งแบบ (GAEDEN VIEW) สามารถเหน็ววิของสวนแบบ

ญี�ปุ่ นที�สวย ในชว่งฤดหูนาวสวนจะเตม็ไปด้วยหมิะ จะมกีแ็ต่ต้นสนที�ไม่ผลดัใบ ทาํให้ไดเ้หน็ความ

สวยงามของต้นสนอกีแบบหนึ�ง ส่วนของขา้วของเครื�องใชท้ี�จดัแสดงก ็จะมเีอกสารเก่า อาวุธ ชุด

ของขา้ราชการสมยัโบราณ (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผู้ว่าทาคายาม่า) 

จากนั �นเชญิท่านสมัผสัความเป็นอยูท่ี�ยงัคงรกัษาสภาพ แวดลอ้มและการดําเนินชวีติแบบดั �งเดมิที�

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที�ระลกึมากมาย อสิระให้

ทา่นเกบ็เกี�ยวบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ส ม ค วร แ ก่ เว ล า  นํ าท่ า น เดิ น ท า ง เข้ าสู่ ที� พั ก  มั ต สึ โม โต้  ณ   PREMIER CABIN 

MATSUMOTO HOTEL หรอืเที�ยบเท่า 

 (ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจง้พร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเยี�ยมชม ไร่วาซาบิ ซึ�งที�นี�ท่านจะไดพ้บกบัตน้วาซาบขิองจรงิว่าก่อนที�จะนํามาเป็นอาหาร

อันขึ�นชื�อและเป็นที�รู้จ ักกันดีไปทั �วโลก ว่าวาซาบิมีวิธีการปลูกเป็นอย่างไร ภายในจะจัด

สภาพแวดล้อมให้ให้เหมาะสมกบัการปลูกวาซาบิ เพื�อใหต้้นเจรญิเตบิโตไดย้อย่างเต็มที� อสิระให้

DAY 3 มตัสึโมโต้ – ไร่วาซาบิ – ถนนนาวาเตะ – อีออนมอลล ์– ปราสาทมตัสึโมโต้ – โคมากิ 
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ท่านเลอืกซื�อสนิคา้ และผลติภณัฑแ์ปรรูปจากวาซาบเิป็นของฝากทางบ้าน หรอืเลอืกชมิไอศกรมีวา

ซาบ ิที�มรีสชาตกิลมกล่อมผสมผสานระหว่างนมสดและวาซาบิไดอ้ย่างลงตวั และผลติภณัฑ์ที�ทํา

จากวาซาบอิื�นๆอกีมากมาย ตามอธัยาศยั 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู่ ถนนนาวาเตะ หรอืมชีื�อเรยีกอกีอย่างว่า ถนนกบ ตรอกคนเดนิเล็กๆ 

สไตลเ์มอืงญี�ปุ่ นโบราณ ตรงหวัถนนจะมรีูปปั�นกบตวัใหญ่ที�สรา้งขึ�นเอาไวใ้หก้บัเหล่ากบที�เคยอาศยั

อยู่ในแม่นํ�าเมะโตะบะที�ด้านหลงัถนนแห่งนี� ซึ�งคําว่ากบในภาษาญี�ปุ่ นนั �น สามารถแปลไดอ้กีหนึ�ง

ความหมายวว่า "การกลับบ้าน" ด้วยเหตุนี�ในอดีตกบจึงเป็นสญัลักษณ์ของการกลับบ้านอย่าง

ปลอดภยั ใหท้่านเพลดิเพนิไปกบั ความน่ารกัและมสีเนหข์องถนนสายนี� ภายในมรีา้นคา้มากมาย ที�

ประดบัตกแต่งเป็นธีมกบ ทั �งร้านขนม ร้านขายของที�รลั ึกต่างๆ ก็ทําเป็นรูปกบเช่นกนั อสิระให้

ท่านเลือซื�อเลือกหา สนิค้าต้องตาต้องใจพร้อมเก็บภาพบรรยากาศน่ารกัๆ ของถนนสายนี�ตาม

อธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเดินทางสู่ อีออนมอลล์ ช้อปปิ� งมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื�อสนิคา้จากรา้นค้า

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื�อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที�ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังม ี

หา้งจสัโก ้ใหท้่านชอ้ปปิ� งต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen ซึ�ง

สนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิ�นละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื�อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ 

เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคี�ยว ฯลฯ 

นําท่านสู่ ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทนี�มอีกีชื�อหนึ�งว่า ปราสาทอกีา เนื�องจากผนังปราสาทมสีดีํา 

และปีกด้านต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก เป็นตวัอย่างหนึ�งของปราสาทที�สร้างบน

พื�นที�ราบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรอืกลางแม่นํ�า ประวตัิความเป็นมาของปราสาทย้อนหลังไปได้ถงึยุค

สงคราม ในช่วงเวลานั �น กองทัพโองาซาวาระได้สร้างป้อปราสาทขึ�นในบริเวณนี�  มีชื�อเรียกว่า 

ปราสาทฟุกะช ิต่อมาป้อมปราสาทไดถ้กูกองทพัทาเคดะยดึครองไปและตกเป็นของโทคงุาวะ อเิอยา

ส ุในเวลาต่อมา เมื�อโทโยโทม ิฮเิดโยช ิไดม้คีาํสั �งใหอ้เิอยาสุยา้ยไปปฏบิตัหิน้าที�ในภูมภิาคคนัโต ก็

ไดม้อบปราสาทใหอ้ชิงิะวะ โนะรมิะสะ เป็นผูด้แูลต่อ โนรมิะสะและยะสนุะงะ ผูเ้ป็นบุตรชาย ไดส้รา้ง

หอปราสาทและส่วนอื�นๆ ไดแ้ก ่หอปราสาท 3 หลงั หอดอนจอน หอเลก็ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 

อาคารที�พกั ประตูกลอง ประตดูาํ คปูราสาท ปีกอาคารสามชั �น และชั �นยอ่ยๆในปราสาท ซึ�งทั �งหมด

ยงัคงเหลอือยู่จนถงึปัจจุบนั เชื�อกนัว่าพื�นที�ปราสาทส่วนใหญ่แลว้สรา้งเสรจ็สมบูรณ์เมื�อประมาณปี 

1593-1594 ใน ซึ�งเป็นช่วงยุคปฏิวตัเิมจ ิหอปราสาทถูกนําออกประมลูขายและกําลงัจะถูกรื�อถอน 

แต่อจิคิาวะ เรยีวโซ ได้ร่วมกบัชาวเมอืงมตัสึโมโตะช่วยกนัรกัษาปราสาทไว้ ประตูดําชั �นสองและ
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กาํแพงขา้งประตูถูกสรา้งขึ�นใหม่ในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาประตูกลองรปูสี�เหลี�ยมจตุัรสักถ็ูกสรา้ง

ขึ�นใหมใ่นปี ค.ศ.1999 ปัจจุบนัปราสาทมตัสโึมโตะไดข้ึ�นทะเบยีนเป็นสมบตัปิระจาํชาตญิี�ปุ่ น 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเข้าที�พัก โคมากิ ณ ROUTE INN GRANTIA KOMAKI HOTEL หรือ

เทยีบเทา่ 

 (ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ ปราสาทนาโงย่า ปราสาทที�มคีวามสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื�นๆ ซึ�งตั �งตระหง่านอยู่ใจ 

กลางเมอืง ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1612 โดยโชกุนโตกุงาวะ อเิอะยาสุ เพื�อเป็นฐานอํานาจความ มั � 

นคงและป้องกันการโจมตีจากทางเมืองโอซาก้า ต่อมาถูกทําลายจนเสียหายยับเยิน ในช่วง 

สงครามโลกครั �งที� 2 ปัจจุบันได้รบัการสร้างขึ�นใหม่เลียนแบบปราสาทหลงัเดิม ในปี ค.ศ. 1959 

ปัจจุบนัภายในปราสาทปรบัเป็นพพิธิภณัฑใ์หน้กัทอ่งเที�ยวไดช้ม ภายในปราสาทแหง่นี�ไดเ้กบ็ รวบ

รวมสิ� งลํ�าค่าทางประวตัศิาสตร์มากมาย อาท ิขา้วของเครื�องใช ้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรใน 

สมยัโบราณ โดยบนยอดปราสาทนั �นม ีรูปสลกัปลาหวัเสือทองคาํอยู่หนึ�งคู่ซึ�งเรยีกว่าคงิชะจ ิอนั 

เป็นเครื�องรางสําหรบัป้องกนัอคัคภียั และเป็นสญัลกัษณ์ของอํานาจขุนนางศกัดินา ส่วนบรเิวณ 

ภายนอกปราสาทยงัมสีวนสวยจดัแบบสไตลญ์ี�ปุ่ น 

จากนั �นนําท่านสู ่ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปปิ� งและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนด์เนมจากทุก

มมุโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี� อกีทั �งยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ ร้านอาหาร ที�บ่งบอกถงึความมรีะดบั

ใหเ้ลอืกอยา่งมากมาย และยงัมจีุดชมววิที�จะทําใหเ้หน็ถนนสายนี� และตวัเมอืงนาโกยาอยา่งชดัเจน 

คอื ตกึทวีขีองนาโกยา ซึ�งมลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอรแ์ตม่อีายทุี�เกา่แก่มากกว่า 

  ***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ 

กลบักรงุเทพฯ  

16.30  ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เที�ยวบินที� XJ 639 

21.10 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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

DAY 4 โคมากิ – ปราสาทนาโงย่า – ย่านซาคาเอะ – สนามบินชูบุเซน็แทรร ์(นาโงย่า) – กรงุเทพฯ 
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กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 2 – 3 ท่าน ราคาเดก็ 2 – 12 ปี พกัเดี�ยวเพิ�ม 

14 – 17 พ.ย. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 

24 – 27 พ.ย. 25,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 7,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัรา

แลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดที �นั �ง, ซื�อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื�ออาหารเพิ �มหรือบริการต่างๆ

เพิ �มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที�พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิ� ลโรงแรมที �ญี �ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี �ยว + หนึ�งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ� ลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึ�งทวิน ห้องสองเตียงเดี �ยว 

+ หนึ�งซิงเกิ� ล ห้องหนึ�งเตียงเดี �ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ �มเติม) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงื �อนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไม่รวมประกนัสุขภาพ ** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,000 บาท/คน/ทริป   
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เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 
 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที� ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   
 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 



หนา้ 8 / 8  RE12102018 

 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ

บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 
 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพาํนักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได้ เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่ � เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางที�ไมม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพาํนัก

ระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ �� วนั 

4. เป็นผู้ที�ไม่มีประวัตกิารถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


