
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
            

** ชม "ศาลเจ้าอเิสะ" ศาลเจา้ชินโตท่ีมีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปี 

** นาํท่านเขา้ชม “โรงงานผลติเหล้าบ๊วย” สินคา้ข้ึนช่ือของเมืองวาคายาม่า 

** ท่องดินแดนสวรรคบ์นดินท่ีสมบรูณ์ทั้งธรรมชาติและศาสนสถาน ณ “ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจ ิไทฉะ” 

       และ “นํา้ตกนาจ”ิ 

** ชมบรรยากาศสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ของวาคายาม่า นัน่ก็คือ “เกาะเอน็เกท็สึ” 

** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํา้แร่ออนเซ็น 

** บริการท่านดว้ยนํา้ดืม่ทีญ่ีปุ่่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดนิทาง  30 กนัยายน - 4 ตุลาคม 2559 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินนาโกย่า - ออิอนพลาซ่า 

07.00 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

10.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG646 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกยา่ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่

จะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือก

ซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 อาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

 



 
 

 

 

 พกัที่ MIYAKO YOKKAICHI HOTEL OR ROUTE-INN MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 

ดาว 

วนัทีส่อง  หมู่บ้านนินจาองิะ - ศาลเจ้าอเิสะ(ด้านใน) - ถนนโอฮาไรมาจ ิ- ออนเซ็น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนาํท่านสู่ “หมู่บ้านนินจาอิงะ” ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สาํหรับ

จดัแสดงของสะสมที่เก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวุธนินจาประเภทต่างๆไวใ้ห้

นกัท่องเที่ยวไดช้มดว้ย รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสกัคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีกดว้ย  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํทุกท่านชม “ศาลเจ้าอิเสะ” (ดา้นใน) เป็นศาลเจา้ชินโตที่มีอายเุก่าแก่ถึง 2,000 ปี ตั้งอยูท่่ามกลางป่า

สนอายุหลายร้อยปี ที่ น่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิและลึกลับที่สุดแห่งหน่ึง ชาวญี่ปุ่ นมักจะมา

สักการะบูชาเทพเจา้อะมะเทะระซึ โอมิคามิ เทพเจา้แห่งดวงอาทิตยซ่ึ์งเช่ือกนัว่าราชวงศ์ญี่ปุ่ นสืบเช้ือสายมา

โดยตรง ชาวญี่ปุ่ นในปัจจุบนัก็ยงัมีความเช่ืออยูว่า่ซกัคร้ังหน่ึงในชีวติจะตอ้งมาสกัการะใหไ้ด ้และจากนั้นนาํทุก

ท่านเดินชม “ถนนโอฮาไรมาจิ” เป็นเส้นทางเก่าที่ไปยงัศาลเจา้อิเสะ ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร เรียงรายไปดว้ย

อาคารสไตลญ์ี่ปุ่ นดั้งเดิม มีทั้งร้านคา้ ร้านอาหาร และท่ีอยูอ่าศยั 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พกัที่ URASHIMA HOTEL OR NAKANOSHMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย

ความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย

ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

   
 

วนัทีส่าม        ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจ ิไทฉะ+นํา้ตกนาจ ิ- พพิธิภณัฑ์ไทจ ิ- โรงงานผลติเหล้าบ๊วย - เกาะเอน็เกท็สึ  

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ ไทฉะ” ซ่ึงเปรียบเสมือนแดนสวรรคบ์นดินที่สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติ และ

เป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งกาํเนิดพุทธศาสนาในญี่ปุ่ น เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของผูเ้ดินทางแสวงบุญ

ตามเสน้ทางเดินที่สร้างดว้ยหินท่ามกลางป่าไมเ้ขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ขึ้นสู่ประตูศาลเจา้ ระหว่างทางยงัมี 

วดั SEIGANTOJI และเจดียแ์ดงสูง 3ชั้น จากนั้นนาํท่านชม “นํ้าตกนาจิ” เป็นนํ้ าตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น 

ที่ไหลอยา่งต่อเน่ืองชั้นเดียว มีความสูง 133 เมตรและลึก 10 เมตร นํ้ าตกดงักล่าวถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในสามของ 

 



 
 

 

 

นํ้ าตกหลกัในประเทศญี่ปุ่ น และไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นนํ้ าตกที่มีความสวยงามในญี่ปุ่ นอีกดว้ย นาํท่านเขา้ชม 

“พิพิธภัณฑ์ไทจิ” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโครงกระดูกปลาวาฬของจริง ขนาด 15 เมตร รวมทั้งยงัมีแบบจาํลอง

ปลาวาฬจดัแสดงใหช้มอีกดว้ย ที่น่ีท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงของเหล่าปลาวาฬอนัแสนฉลาดและน่ารัก 

และท่านยงัจะไดช้มการแสดงอนัน่าต่ืนเตน้ของปลาโลมาอีกดว้ย 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนาํท่านชม “โรงงานผลิตเหล้าบ๊วย” ใหท้่านไดเ้ขา้ชมกรรมวิธีการผลิตเหลา้บ๊วย ที่วาคายาม่าผลไมบ้๊วย 

และทอ้ เป็นผลิตภณัฑท์ี่ขึ้นช่ือมาก โดยมีปริมาณการผลิตสูงถึง 60% ของทั้งประเทศญี่ปุ่น นาํทุกท่านชมวิว

สถานที่อีกแห่งหน่ึงที่ถือเป็นเอกลกัษณ์ของวาคายาม่า นั่นก็คือ “เกาะเอ็นเก็ทสึ” เกาะแห่งน้ีจะมีช่องตรงกลาง 

ซ่ึงเกิดจากการกดัเซาะของนํ้ าทะเลจนเกิดเป็นช่องตรงกลางเม่ือมองไกลๆ จะเหมือนกบัแว่นตา และในช่วงยาม

เยน็เราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตยต์กจากช่องตรงกลางของเกาะ ซ่ึงถือเป็นสถานที่ที่โรแมนติคที่สุดของ

เมืองวาคายาม่า 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พกัที่ KISHU-MINABE ROYAL HOTEL OR WAKAYAMA TOKYU INN HOREL หรือเทียบเท่า

ระดับ 3 ดาว 

   
 

วนัทีส่ี่      WAKAYAMA MARINA CITY - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เลท็ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ “Wakayama Marina 

City” อีกหน่ึงเกาะตากอากาศที่สร้างขึ้น

จากฝีมือมนุษย ์ติดกบัอ่าววากาอุระที่

งดงาม สามารถมองเห็นววิทะเลที่

กวา้งขวางไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงที่น่ีเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ประกอบไปดว้ยโซน

ต่างๆมากมาย อยา่งโซนแรกที่ใหญ่ที่สุดคือ Porto Europa โซนท่ีมีสถาปัตยกรรมสไตล ์Europe 

Mediterranean และยงัพร้อมพร่ังไปดว้ยเคร่ืองเล่นต่างๆ เช่น ชิงชา้สวรรค ์ (ไม่รวมค่าเข้าชมและเคร่ืองเล่น) 

ส่วนคนที่ชอบผกัและผลไม ้ตอ้งถูกใจ Kinokuni Fruits Village และโซนที่เป็นไฮไลต ์Kuroshio Ichiba 

Market ตลาดปลาช่ือดงัที่ใหญ่ที่สุดในแถบคนัไซ และจะมีโชวพ์เิศษไฮไลทข์องตลาดปลาที่น่ี อยา่งการโชวแ์ล่

เน้ือปลามากุโร่ยกัษท์ี่หนกักวา่ 80 กิโลกรัม กนัแบบสดๆ โดย Mr. Izumi Yoshinori นกัแล่ปลาช่ือดงั ซ่ึงการโชว ์



 
 

 

 

น้ีไดรั้บความนิยมจากส่ือและผูค้นเป็นอยา่งมาก เปิดการแสดงดว้ยกนั 3 รอบคือ 11.00 น. รอบ 12.30น. และ

รอบ 15.00 น.  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยูข่องเจา้เมืองใน

สมยัโบราณ ตวัปราสาทนั้นตั้งอยูบ่นเนินเขาที่ไดมี้การสาํรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวงัโบราณมา

ก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนํ้ าขนาดใหญ่ เพือ่ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึก 

นาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจาํกดับน

ถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย 

ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชั่นสวยๆ เคร่ืองสําอาง และสินคา้ IT มีให้เลือกและชมกันมากมาย

หลากหลายแบบบนถนนเส้นน้ี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ยา่นริงคุทาวน์ เพื่ออิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงส่งทา้ยใน 

“ริงคุเอาท์เล็ท” แหล่งรวบรวมสินคา้แบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน เช่น Coach 

,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, Salvatore Ferragamo, 

Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy Hilfiger, Reebok, ONITSUKA 

tiger และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้คุณภาพสูง สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สนามบิน

คนัไซ” เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 

 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)  

     
 

วนัทีห้่า  สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ 

00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673  

04.20 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

เดนิทาง  30 กนัยายน - 4 ตุลาคม 2559 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -12,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 31/5/2559) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 



 
 

 

 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 

o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 

o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้ 
15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด 



 
 
 
 
  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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