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EXCLUSIVE ONSEN RETREAT 

& SAKURA BLOSSOM 
 

ISE – HINOTANI ONSEN – AWAZU ONSEN – YAMANAKA ONSEN 

– LAKE BIWA – KYOTO 
 

วันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 (7 วัน 5 คืน)  
สายการบินไทย  

 
 
 
 
 
 

ความสุขของทริปนี ้  
- เที่ยวไม่รีบเร่ง สัมผัสความสดชื่นแห่งฤดกูาลซากุระผลิบาน  
- ชมธรรมชาติสวยงามในชนบทอันเงยีบสงบ 
- ผ่อนคลายความเหน่ือยล้ากับออนเซ็นธรรมชาตใินเมืองแห่งน า้พุร้อนที่ขึน้ชื่อทัง้ 3 แห่ง  
- พกัผ่อนกับโรงแรมที่พกัสวยๆ มีออนเซ็นให้แช่ถึง 4 คืน และที่พกัสะดวกสบายในเมืองใหญ่ 1 คืน  
- เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมงานมือง่ายๆที่สร้างประสบการณ์และความทรงจ า  
- อิ่มอร่อยกับความสด อร่อยของอาหารญี่ปุ่นในท้องถิ่นที่คัดสรรมาให้ชิมลิม้ลอง  

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562   กรุงเทพฯ (เชค็อินสนามบนิสุวรรณภูมิ)     (1)  
 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C  สายการบนิไทย เจ้าหน้าท่ีสขุนิยมทวัร์ 
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

 
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562  นาโงยะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – หนิแต่งงาน เมะโอโตะ อิวะ – 
                                              ฮโินะทะนิ ออนเซ็น       (2)  
 

00.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตนิาโงยะ  โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 644 
          (ใช้เวลาบนิ 5 ชัว่โมง 15 นาที / เวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
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08.15 น.  ถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโงยะ หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระแล้ว 
 นําท่านเดนิทางโดยรถโค้ชไปยงั ศาลเจ้าอิเสะ-จงิงู  (ISE JINGU SHRINE) ตัง้อยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลาย  

ร้อยปี ในเมืองอิเสะชิมะ จงัหวดัมเิอะ นบัวา่เป็นสถานท่ีท่ีมีความ
ศกัดิส์ทิธ์ิและลกึลบัท่ีสดุแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น มีอายรุาวๆ 2,000 ปี 
ประดษิฐานเทพเจ้าอะมะเทะระซึ โอมคิาม ิ (AMATERASU) เทพ
เจ้าแห่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเช่ือกนัวา่ราชวงศ์ญ่ีปุ่ นสืบเชือ้สายมา
โดยตรง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย เดนิทางสู ่ถนนโอคาเงะโยโกะโจ (OKAGEYOKOCHO) ท่ีมีกลิน่อายย้อนอดีตของเมืองในสมยัเอโดะและเมจิเข้า

ด้วยกนั ถนนคนเดนิท่ีเตม็ไปด้วยสีสนับริเวณหน้าศาลเจ้าอิเสะ เตม็ไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารท่ีน่าทึ่งกว่า 50 
ร้าน เดนิทางสู่ หนิแต่งงาน เมะโอโตะ อิวะ (WEDDING 

ROCK) เป็นหินก้อนใหญ่กบัก้อนเลก็คูห่นึ่งอยู่กลางทะเลห่างฝ่ังไป
เลก็น้อย ถกูโยงด้วยเชือกคล้ายด้ายในพธีิมงคลสมรส ชาวญ่ีปุ่ น
เช่ือวา่หินทัง้คูเ่ป็นหินเทพเจ้า ส่ือความหมายถึงการมีชีวติคูท่ี่
ราบร่ืน มีความสขุ อยู่ด้วยกนัตราบนานเท่านาน   จากนัน้นําท่าน 

 เดนิทางสูท่ี่พกั  
คํ่า ให้ท่านได้ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าจากการเดนิทางกบั การแช่น า้แร่ร้อน 

(ONSEN) ท่ีดีตอ่สขุภาพ  
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 ที่พัก MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า 

 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ฮโินะทะนิ ออนเซ็น – กระเช้าโกะไซโชะ – โอมิฮะชมัิง – อะวาสุ ออนเซน    (3)  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
  เดนิทางสู ่กระเช้าไฟฟ้าโกะไซโชะ (GOZAISHO) ซึ่งมีความยาวกว่า

สองกิโลเมตร พาดผา่นทิวทศัน์ภเูขาและผาหินอนังดงามตัง้อยู่ในพืน้ท่ี
สงูท่ามกลางขนุเขาของจงัหวดัมเิอะ (MIE) จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโอมิ
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ฮะจมัิง  (OMIHACHIMAN) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของทะเลสาบบวิะ เป็นท่ีรู้จกัในฐานะเมืองแห่งสายนํา้
ท่ีเป่ียมไปด้วยมรดกทางประวตัิศาสตร์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย นําท่านสู ่ ย่านชนิมาจ ิ (SHINMACHI) เป็นย่านท่ียงัคงอนรัุกษ์

อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ของบรรดาพอ่ค้าวาณิชย์ท่ีสร้างขึน้ปลาย
สมยัเอโดะจนถึงสมยัเมจิไว้เป็นอย่างดี พอ่ค้าจากฮะจิมงัซึ่งเป็นคน
ในท้องถิ่นนีเ้ป็นผู้ มีบทบาทมากในการขยายกิจการไปยังเอโดะ
รวมถึงขยายกิจการไปตา่งประเทศได้อย่างรวดเร็ว ถนนชินมาจิ แห่ง
นีจ้ึงเป็นสถานท่ีท่ีให้เราได้สมัผสักบับรรยากาศแห่งประวตัศิาสตร์อย่างแท้จริง  เดนิทางตอ่ไปยงั ลา โคลีน่า โอมิ
ฮะจมัิง  (LA COLLINA OMIHACHIMAN) บริเวณเชิงเขาฮะจิมงัยามะ (MT. HACHIMAN-YAMA) มีร้านขนม
ญ่ีปุ่ นหรือวางาชิ (WAGASHI) เก่าแก่ในท้องถิ่นท่ีเพิง่มาเปิดร้านใหม่บนพืน้ท่ีกว้างขวาง ท่ีน่ีนอกจากจะได้ชมิขนม
อย่างบามคเูฮน 
(BAUMKUCHEN/ขนมเค้กทรงกลม
มีเลเยอร์หลายชัน้คล้ายวงปีในเนือ้
ไม้)ท่ีเพิง่อบจากเตาร้อนๆ และขนม
หวานแบบธรรมชาติแล้ว ยงัสามารถ
เดนิเลน่อย่างเพลดิเพลนิในสวนท่ีเต็ม
ไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีได้อีกด้วย  

 จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองอะวาซุ ออนเซน (AWAZU ONSEN) 1 ใน 
4 เมืองนํา้พรุ้อนในพืน้ท่ีคางะออนเซน (KAGA ONSEN) มีอายกุวา่ 
1,300 ปี เป็นท่ีตัง้ของเรียวกงัโฮชิ (HOSHI RYOKAN) ก่อตััง้ในปี 
718 ซึ่งถกูบนัทึกลงในกินเนสส์เวิลด์เร็คคอร์ดวา่เป็นโรงแรมท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุและเป็นบริษัทท่ีดําเนินงานอย่างตอ่เน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน
ท่ีสดุ นํา้พรุ้อนของอะวาซุออนเซนมีคณุสมบตัชิ่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึน้ รักษาโรคเรือ้รัง และฟืน้ฟสูภาพผวิ 

คํ่า  ให้ท่านได้ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าจากการเดนิทางกบั การแช่น า้แร่ร้อน 

(ONSEN) ท่ีดีตอ่สขุภาพ  
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก TSUJINOYA HANANOSHOU AWAZU HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันอาทติย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ยามานะกะ ออนเซน – ช่องเขาคะคุเซนเค – สะพานอายะโทริ – หมู่บ้านหัตถศลิป์ 
                                              ยุโนะคุนิ โนะ โมริ – วัดนะทะเดระ      (4)  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
  หลงัอาหารเช้าเดนิทางสู่ ยามานะกะ ออนเซน ดนิแดนบอ่นํา้ร้อน

แห่งนีมี้ธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์ อยู่ท่ามกลางขนุเขาและมีการใช้
บริการบอ่นํา้ร้อนแห่งนีม้าถึง 1,300 ปีแล้ว   ชม ช่องเขาคะคุเซนเค
(KAKUSENKEI) คะคเุซงเค (KAKUSENKEI) คือช่ือของหบุเขาท่ีเกิด
จากแมนํ่า้ไดโชจิ (DAISHOJI RIVER) ซึ่งไหลเรียบบริเวณเมืองยะมะ
นะกะอนเซ็น เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะได้สมัผสักบัความเขียวชอุ่ม
และอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตอินัยิ่งใหญ่ ซึ่งในท่ามกลางธรรมชาติ
อนังดงามห่างไกลจากความวุน่วายในตวัเมืองเช่นนี ้ น่าจะช่วยปลอบ
ประโลมให้เราได้ผอ่นคลายจากความเหน่ือยล้าในชีวิตประจําวนัได้
เป็นอย่างด ี เดนิเลน่บนสะพานอายะโทริ (AYATORI BRIDGE)มี
เอกลกัษณ์โดดเดน่ด้วยสีแดงสดสะดดุตา ตวัสะพานมีความคดเคีย้ว
เป็นรูปตวั S ท่ีดสูวยงามแปลกตาไมเ่หมือนใคร ทําให้ท่ีน่ีเป็นจดุท่ี
ผู้คนนิยมเดนิทางมาเท่ียวชมกนัมาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย เดนิทางกลบัสู ่เมืองอะวาซุ ออนเซน นําท่านสู ่หมู่บ้านหัตถศลิป์ 

ยุโนะคุนิ โนะ โมะริ (YUNOKUNI NO MORI) 
หมูบ้่านหตัถศิลป์ดัง้เดิมขนาดใหญ่ท่ีครบครันด้วยพืน้ท่ีกว้างขวางร่ม
ร่ืนด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เส้นทางเดนิเลน่ แกลเลอรี ห้องทดลอง
ประดษิฐ์งานหตัถศิลป์ ตลอดจนร้านอาหาร  ภายในบริเวณมีบ้าน
เก่าแก่สไตล์หลงัคามงุจากท่ีขนย้าย
มาจากท้องถิ่นตา่งๆ ทัว่ญ่ีปุ่ น
กระจายอยู่ตามจดุตา่งๆ ทดลองท า
ถุงผ้า (SCENT BAG MAKING) 
งานหตัถกรรมง่ายๆท่ีช่วยสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้และสนกุสนาน  
จากนัน้นําท่านชม วัดนะทะเดระ 
(NATADERA TEMPLE) ก่อตัง้ขึน้ในปี 717 เป็นวดัของพทุธศาสนาญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยอาคารหลายหลงั สวนนํา้ 
บนัไดหินริมหน้าผา  และถํา้หินสําหรับทําสมาธิ ซึ่งภายในเป็นท่ีประดษิฐานของรูปสลกัไม้ของเจ้าแมก่วนอิม 
นอกจากนีย้งัมีเจดีย์สามชัน้ด้วย 
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คํ่า  รับประทานอาหารค่ํา 
ที่พัก TSUJINOYA HANANOSHOU AWAZU HOTEL หรือเทียบเท่า 
ให้ท่านได้ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าจากการเดนิทางกบั การแช่น า้แร่ร้อน 

(ONSEN) ท่ีดีตอ่สขุภาพ 
 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  พพิธิภัณฑ์โอริกามิ – ล่องเรือโทจนิโบะ – ปราสาทฮโิกเนะ – ทะเลสาบบวิะ (5)  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
เดนิทางสู่ พพิธิภัณฑ์นิปปอน โอริกาม ิ(NIPPON ORIGAMI MUSEUM)  โอริกาม ิคือศลิปะการพบักระดาษ
แบบญ่ีปุ่ นท่ีมีช่ือเสียงและเกา่แก่ โดยนําเอากระดาษสาญ่ีปุ่ นหรือกระดาษสีสนัสวยๆมาพบัเป็นรูปร่างตา่งๆ เช่น 
สตัว์ หรือดอกไม้ เป็นต้น ท่ีจงัหวดัอชิิคะวะ มีพิพธิภณัฑ์โอริกาม ิท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ภายในจดัแสดงผลงานโอริกามิ
กวา่ 100,000 ชิน้ ชมนกกระเรียนกระดาษท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสดุในโลกซึ่งต้องดผู่านกล้องจลุทรรศน์เท่านัน้ และยงัมี
โซนให้ทดลองพบักระดาษแบบโอริกามสินกุสนานเพลิดเพลนิกนัทัง้เดก็และผู้ ใหญ่อีกด้วย  

 

 จากนัน้นําท่าน ล่องเรือที่โทจนิโบะ (TOJINBO CRUISE) 

โทจินโบเป็นหน้าผาทรุกันดารท่ีถกูคล่ืนแรงบนชายฝ่ังของทะเล
ญ่ีปุ่ นกดัเซาะ ได้รับการยกย่องให้เป็นอนสุรณ์สถานอนัมีคา่ของ
ชาต ิแท่งเสาหินท่ีมีสว่นประกอบของไพรอกซีนแอนดีไซต์ถือได้วา่
มีอยู่ท่ีเดียวในญ่ีปุ่ น การลอ่งเรือในทะเลรอบๆ ผา “โออคิ”ิ ทําให้
เห็นราวกบัว่าหินสงิโตและหินเทียนกําลงันัง่และเฝ้าดแูลโทจินโบ
อยู่ (การลอ่งเรือใช้เวลาประมาณ 30 นาที) 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย                     เดนิทางสู ่ปราสาทฮโิกเนะ (HIKONE CASTLE) เป็น 1 ใน 

12 ปราสาทแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นท่ีไมถ่กูทําลายในยคุศกัดิ
นา ถือวา่เป็นปราสาทท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น
ร่วมกบัปราสาทอีก 3 แห่ง ได้แก่ HIMEJIJO, 
MATSUMOTOJO และ INUYAMAJO ช่วงฤดใูบไม้ผลิจะ
สวยงามมากเน่ืองจากมีต้นซากรุะอยู่รอบๆทัว่บริเวณสวน
ของปราสาท  

 จากนัน้เดนิทางสู ่ทะเลสาบบวิะ (LAKE BIWA) ทะเลสาบบวิะเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของเกียวโตประมาณ 10 กิโลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในทะเลสาบท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในโลก โดยมีอายกุวา่ส่ีล้าน
ปี ทะเลสาบแห่งนีมี้สภาพแวดล้อมอนัอดุมสมบรูณ์ เป็นแหลง่รวมสตัว์และพืชนํา้มากกว่า 50 สายพนัธุ์ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา 
 ท่ีพกั LAKE BIWA MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า  
 ให้ท่านได้ผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้าจากการเดนิทางกบั การแช่น า้แร่ร้อน 

(ONSEN) ท่ีดีตอ่สขุภาพ 

 
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562    ทะเลสาบบวิะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิิ อินาริ – สวนมะรุยะมะ – โอซาก้า – ชนิไซบาช ิ(6)  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
 เดนิทางสู ่เกียวโต (KYOTO) เยือน ศาลเจ้าฟูชมิิ อนิาริ (FUSHIMI 

INARI TAISHA) เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโ ตศาลเจ้าแห่งนีมี้ช่ือเสียง
จากเสาโทริอิสีแดงชาดจํานวนนบัพนั ซึ่งตัง้เรียงกนัเป็นอโุมงค์
เส้นทางเดนิอยู่บริเวณหลงัอาคารหลกั เส้นทางนีจ้ะตรงไปยงัป่าในหบุ
เขาอินาริ (MOUNT INARI) อนัศกัดิส์ทิธ์ิซึ่งมีความสงู 233 เมตร และ
เป็นอาณาบริเวณสว่นหนึ่งของศาลเจ้า 

 จากนัน้ชมความสวยงามของซากุระผลิบานที่สวนมะรุยะมะ 
(MARUYAMA PARK) อีกหนึ่งจดุชมซากรุะท่ีดงัท่ีสดุของเมืองเกียวโต  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั 
บา่ย นําท่านสู่ โอซาก้า อิสระช้อปป้ิงย่านชนิไซบาช ิ ย่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงให้ท่านเลือกซือ้สนิค้านานาชนิดบนถนน

ยาวนบักิโลเมตร ไมว่่าจะเป็น เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองสําอาง เคร่ืองประดบั เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รวมทัง้
ห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ มากมายบริเวณโดยรอบ ทัง้ของญ่ีปุ่ นเองและแบรนด์อินเตอร์  

คํ่า  มือ้อาหารค่ําในวนันีเ้ชิญเลือกทานตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกและไม่รบกวนเวลาช้อปปิง้ของทกุท่าน 
นําท่านเดนิทางกลบัสูท่ี่พกั OSAKA VISCHIO HOTEL **** หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง – ห้างสรรพสินค้าอิออน – กรุงเทพฯ              (7)  
 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เดนิทางสู ่ตลาดปลาคุโรมง (KUROMON ICHIBA MARKET) 
ตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จน
ได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า ขายทัง้ของสด และแบบ
พร้อมทาน มีของกินเลน่และอาหารพืน้เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้
ชิมกนั 

เท่ียง  มือ้อาหารกลางวนัในวนันีเ้ชิญเลือกทานตามอธัยาศยัในตลาดปลา  
บา่ย เดนิทางสู ่ห้างสรรพสินค้าอิออน ห้างท่ีรวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิง้มอลล์ไว้ด้วยกนั มีสนิค้าหลากหลาย

ครบครันตัง้แต่เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า หนงัสือ ยาชนิดตา่งๆ ตลอดจนสนิค้าประเภทอาหาร เป็นต้น  
14.30 น. เดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ 
17.35 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 673   
21.25 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 

Happy price ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ทา่นๆละ  89,500.-  บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น เสริมเตียง 87,500.-  บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น ไม่เสริมเตียง  85,500.-  บาท 

พกัห้องเด่ียวชําระเพิ่ม ทา่นละ 10,000.-  บาท     

 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิสายการบนิไทย ชัน้ทศันาจร เส้นทาง กรุงเทพฯ – นาโกย่า//โอซาก้า– กรุงเทพฯ 
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คา่ท่ีพกั 5 คืน พกัห้องละ 2 ท่าน   คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ  คา่พาหนะในระหว่างนําเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คา่ธรรมเนียมทําหนงัสือเดนิทาง       
คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%     

 คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ 
คา่ทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร์ 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อยกวา่ท่ี

กําหนดข้างต้น (ผู้ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการนําเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตจํุาเป็น 

สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบนิ เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะ
รักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการนําเท่ียวนี ้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ีท่าน
ชําระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงลว่งหน้าก่อนการเดินทางและได้รับ
การยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีกําลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุํ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการเดนิทางของ
กรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคานํา้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้สําหรับโฆษณาเท่านัน้   
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บริษัท สุขนิยมทัวร์ จ ากัด ...ขอเรียนให้ท่านทราบว่า 
เน่ืองจากทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือวนัท่ี 25 มถินุายน พ.ศ. 2556 

เร่ืองการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์ 
เพ่ือการพํานกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

สามารถพํานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั 
(หากผู้ ย่ืนประสงค์จะพํานกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทํางาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องย่ืนขอวีซ่าตามปรกต)ิ 

ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ ต้องผา่นการพจิารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ 
(เช่นเดียวกบัผู้ ท่ีย่ืนขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) 

ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีจําเป็น เช่น 
ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบั หรือสิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งพํานกัในญ่ีปุ่ นได้  

(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 

 บริษัท สขุนิยมทัวร์ จํากดั ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
การเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคญั หากมี
เหตจํุาเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การถกูห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้า
ประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 

 

 

 

 
 
 
 


