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 ผ่อนคลายกบัธรรมชาติ “เขตอะราชิยาม่า” สถานที่ยอดนิยมในฤดูใบไม้เปล่ียนส ี

 ชื่นชมความงดงามกบัมรดกประจาํชาติที่ยังคงหลงเหลือจากยุคสงคราม ณ “ปราสาทโอซากา้” 

 เอาใจสาวกแมวกบัการน่ังรถไฟแมว “TAMA TRAIN” สดุน่ารัก 

 ชมการแล่ปลาทูน่าขั้นเทพ และล้ิมลองอาหารทะเลสดๆ ที่ “ตลาดปลาคุโรชิโอะ วากายาม่า” 

 ช้อปป้ิงย่านดังในนครโอซาก้า “ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Rinku Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลก 
 

 

 
 

 

 

 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 07 - 10 กนัยายน 59 (4วนั2คนื)  

 

 16 - 19 กนัยายน 59 (4วนั2คนื)  

 

 28 กนัยายน – 01 ตลุาคม 59 (4วนั2คนื)  

 

 

29,900.- 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น TAS_SUPER PRO KANSAI SEP'16 5D3N (29,900.-)                                                                             2 

http://www.hijapantour.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่            กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ – โอซากา้ 

07.30  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง 

ดงันั้นผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

11.00  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 672  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

18.30  ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

ทีพ่กั : Kansai Hotel Area หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีส่อง  เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – สถานีรถไฟเมืองเกียวโต  

   ปราสาทโอซากา้ (ผา่นชม) - ชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

ช่วงเช้า นาํท่านมุ่งหน้าสู่ “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญ่ีปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ 

“เขตอะราชิยาม่า” นาํท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยี่ยมชมในช่วงที่ดอก

ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปล่ียนสี ... เป็นเขตที่เตม็ไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรือศาลเจ้ามากมายให้ท่านได้เลือกสักการะหรือ

ท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองจากร้านค้ามากมาย ...  ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่มร่ืน ด้วยสี

เขียวขจีของทิวไผ่นับหม่ืนต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้คนที่รักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี ... แล้ว

นาํท่านชมสะพาน“โทเกซึเคียว” ซ่ึงชื่อของสะพานน้ีแปลว่า “สะพานขา้มสู่ดวงจนัทร”์ ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยา

มาอกีด้วย ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเมืองเกียวโต”  แหล่งรวมห้างสรรพสินค้าโดยรอบไม่ว่าจะเป็น อิเซตัน 

เดอะคิวบ์ หรือร้านค้าบริเวณในสถานี ... พบกบัข้าวของเคร่ืองใช้นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองสาํอาง 

นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป เกมส์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมต่างๆ หรือของที่ระลึกของเมืองเกียวโต ... 

และยังรวมถึง “รา้นราเม็งช่ือดงั” ให้ท่านได้ทดลองล้ิมรส ราเม็งช่ือดังของเมือง เกียวโต ที่คัดสรร มาไว้ให้ท่านได้ลองชิม

กว่า 10 ร้านดัง (เน่ืองจากเป็นร้านแบบญ่ีปุ่นจึงไม่สามารถจองได้อาจจะต้องยืนรอคิวประมาณ 5-10 นาที) 

ช่วงบ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมือง “โอซากา้” ที่ถือเป็นเมืองสาํคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานาม

ว่า “เวนิชตะวนัออก” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสาํคัญๆ มากมาย ... เพ่ือนําท่านเดิน

ผ่านชมด้านนอกของตัว “ปราสาทโอซากา้” ปราสาทโบราณ 7 ช้ันที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ... ซ่ึงเป็นปราสาทเก่าแก่

ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสาํคัญกบัการเมืองของญ่ีปุ่น ... จากน้ัน

นาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า  ... พบกบัร้านค้าที่มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตา

กบัแฟช่ันอนัทันสมัย ...  เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าช่ือดัง “ไดมารู” 

       
       Bamboo Grooves              Tuna Cutting Show                    Tama Train                       Shinsaibashi 
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อาทิ ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองสาํอาง ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า 

เคร่ืองประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ ... หรือเชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้ นซ้ือของเมืองโอ

ซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน ... นอกจากน้ีให้ท่านเกบ็ภาพประทับใจกบัสะพานกุลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ ย่านชินไซบาชิ*** 

ทีพ่กั : Kansai Hotel Area หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีส่าม  นัง่รถไฟทามะ - ตลาดปลาคุโรชิโอะ -ปราสาทวากายาม่า -  ริงกุ เอา้ทเ์ล็ท – คนัไซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

นาํท่านเปล่ียนอริิยาบสน่ังรถไฟสายทามะ รถไฟแมวที่ขึ้นชื่อของเมืองวากายาม่า จากสถานี “อิดาคิโสะ” สู่สถานี “คิชิ” ... 

นายสถานีคิชิ “ทามะ” เจ้าเหมียวญ่ีปุ่นที่ดังในโซเชียลเป็นลูกแมวจรจัดสามสีเกิดวันที่ 29 เม.ย. 1999 ในบริเวณสถานี

รถไฟคิชิ ต่อมาได้รับมอบหมายให้เป็นนายสถานีคิชิตั้งแต่วันที่  5 ม.ค. 2007 ด้วยค่าจ้างเป็นอาหารแมวในส่วนของ 1 ปี 

และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีคิชิอย่างเป็นทางการโดยบริษัทรถไฟวากายามะในปี 2010 ... แต่เป็นที่น่าเสียดายนาย

สถานีทามะได้ตายลงจากอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลันเม่ือวันที่ 24 มิ.ย. 2015 ด้วยวัย 16 ปี ... จากน้ันนาํท่านมุ่งสู่ “ตลาด

ปลาคุโรชิโอะ-อิจิบะ” ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเลสดๆ และจะมีการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว์สามคร้ังต่อวัน ... ให้ท่านได้

ตื่นตาตื่นใจกับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชาํนาญต่อหน้าต่อตา … ภายในตลาดด้านหลังจะมีโซนที่ขายของฝากที่เป็น

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้ง, ขนม, บว๊ย และเหล้าบว๊ยอนัเล่ืองชื่อของจังหวัด อสิระให้ม่านเลือกชมและซ้ือสินค้าตามอธัยาศัย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางชม “ปราสาทวากายาม่า” ก่อสร้างในปี ค.ศ. 1585 และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองวากา

ยาม่า แม้ว่าปราสาทแห่งน้ีจะมอดไหม้ถึงสองคร้ังด้วยกัน แต่กฟ้ื็นฟูซ่อมแซมให้เป็นสภาพดั้งเดิมได้ ในปี ค.ศ. 1958 ... 

อสิระให้ท่านบันทุกภาพทิวทัศน์มุมกว้างรอบเมืองวากายาม่าได้ที่ช้ันสูงสุดของปราสาท ข้างในปราสาทมีงานจัดแสดงเกราะ

ป้องกัน อาวุธของซามูไร และมีห้องน้าชาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสพิธีชงชาตามประเพณีของชาวญ่ีปุ่น... ก่อน

เดินทางกลับนาํท่านเดินทางสู่ “แฟคตอรีเ่อา้เล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กบัสนามบินคันไซ ... ให้ท่าน

เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินค้า “แบรนดเ์นม” ช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสาํอาง, เคร่ืองประดับ

, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กฬีา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอล

เลคช่ันเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ 

พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู

เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึง

รองเท้าแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าสาํหรับคุณหนู  

Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงตาม

อธัยาศัย ... 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ”  

 

วนัทีสี่ ่  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ    

00.30  เดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยเทีย่วบิน TG 673 

04.20  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
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หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
อตัราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ / เดก็ (2-12 ปี)                                      ทา่นละ 29,900 บาท 

พักเด่ียวชาํระเพ่ิม                                               ทา่นละ 6,000 บาท 

ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน (Joinland) ลดทั้งเดก็และผู้ใหญ่ -10,000 บาท 

 

 ราคาทวัรโ์ปรโมชัน่จะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จ านวน 30 ท่านข้ึนไป ในกรณีไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา หรือเลือ่นวนัเดินทาง 
 

 การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละ

ประเทศหากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศนั้น ๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
 

 รบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 20 วนั 
 

 กรุณาอ่านเง่ือนไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน  ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือปัญหาอืน่ๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก้ไขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกดิภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทัวร์ ได้กต่็อเม่ือทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทาํ

การพิจารณาคืนเงินส่วนน้ันให้แล้ว 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
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5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่น่ังบนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบินไทยจะไม่รับจัดที่

น่ังล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องน่ังแยกกันทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษัทจะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละบ้านได้น่ังด้วยกนั โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่น่ัง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากท่านที่ต้องออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ร้านอาหาร

คนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเรว็ รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านค้าจะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเรว็กว่าปกติ ขอให้ท่านทาํความเข้าใจก่อน

จองทัวร์ 
 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเลก็ เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพักสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจองห้องแบบเดก็ไม่

เสริมเตียงแล้วต้องการเปล่ียนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตัวท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง ถนนค่อนข้างแคบ 

รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาํเป็นต้องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 

11.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจองทวัรท์ุกครั้งเพือ่ประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง... 


