
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

เดนิทางเดอืน กนัยายน 2560  
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ ัง่ 

ทีน่ ัง่ระบบสุม่ทกุทีน่ ัง่ (Random) โดยสายการบนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

กนัยำยน 2560 

ผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ2ทำ่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 

(พักผูใ้หญ่2ทำ่น) 

พักเดีย่ว ทำรกอำย ุ 

0-(ไมเ่กนิ2ปี) 

JTO 32 20 – 24 กนัยายน 2560 23,900 23,900 7,500 7,000 

 

 



  

 

คำ่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์ำ่นละ 3,000 เยน ตลอดกำรเดนิทำง 
 
 

 
โปรแกรมกำรเดนิทำง  

วนัแรก วนัแรก           สนามบนิดอนเมอืง ––  สนำมบนิคนัไซสนำมบนิคนัไซ  อนิเตอรเ์นชัน่เนลอนิเตอรเ์นชัน่เนล  ((โอซำกำ้โอซำกำ้))  ––  โรงแรม โรงแรม     

11.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 3 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ AIR ASIA X                   
เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรับ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึน้เครือ่ง (ไกดท์วัรแ์นะน ำกำรเดนิทำง) 

14.15 น.    ออกเดนิทำงสู ่สนำมบนิคนัไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ610 

22.00 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิคนัไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล (โอซำกำ้) ประเทศญีปุ่่ น (เวลำทอ้งถิน่เร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช.ม.)  
 หลงัผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร รับกระเป๋ำและท ำภำระกจิสว่นตวัเรยีบรอ้ยแลว้...        

 ส าคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมี

 โทษจบัและปรบั      (กรุณำปรับนำฬกิำของทำ่นเป็นเวลำทอ้งถิน่เพือ่ควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรอื Osaka Joytel หรอืเทยีบเทา่         

วนัทีส่องวนัทีส่อง  เกยีวโตเกยีวโต  ––วดัคนิคะคจุิวดัคนิคะคจุิ––  ศำลเจำ้ฟชูมิอินิำร ิศำลเจำ้ฟชูมิอินิำร ิ––  อำรำชยิำม่ำ อำรำชยิำม่ำ ––  โอซำกำ้ โอซำกำ้ ––  โดทงโบร ิ--  ชนิไซบำช ิชนิไซบำช ิ                          ((BB//LL//--)) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1)  

  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่กยีวโต เมอืงหลวงเกำ่แกข่องญีปุ่่ นซึง่มอีำยุยำวนำนกวำ่ 1,000 ปี ในอดตีมคีวำมเจรญิรุ่งเรอืงทำงดำ้น

ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และกำรปกครอง น าชมวดัคนิคะคจุ ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกนัวำ่วัดทอง เนือ่งจำกทีว่ัดนีจ้ะมี
อำคำรหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลงัตัง้โดดเดน่อยูก่ลำงน ้ำ ท ำใหเ้เกดิเป็นเงำสะทอ้นกับพืน้น ้ำเบือ้งหนำ้ จนเกดิเป็นภำพ

ทีส่วยงำมกลำยเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต วดันีแ้ตเ่ดมิสรำ้งเพือ่ใชเ้ป็นบำ้นพักของทำ่นโชกนุอำชกิำกะ 

โยชมิสิแุละทำ่นมคีวำมตัง้ใจยกบำ้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิำยเซนภำยหลงัจำกทีท่ำ่นเสยีชวีติ วดัคนิคะคจุมิโีครงสรำ้ง
ทำงสถำปัตยกรรมทีง่ดงำม โดยเฉพำะมมุดำ้นหนำ้ใกลก้บัทำงเขำ้วดัซึง่เป็นภำพทีว่ดัสทีองอร่ำมทีม่สีวนอยูโ่ดยรอบเป็น

เงำสะทอ้นกบัน ้ำในสระ เป็นมมุทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วำมสนใจกนัเยอะทีส่ดุ อำคำรเดมิของวัดนัน้ถกูไฟไหมห้ลำยตอ่
หลำยครัง้ในอดตี รวมถงึในชว่งสงครำมโอนนิ (Onin) ในปี 1950 เกดิสงครำมกลำงเมอืงทีไ่ดท้ ำลำยสถำนทีส่ ำคัญๆของ

เกยีวโตไปหลำยแหง่รวมถงึวดัแหง่นีด้ว้ย และไดม้กีำรสรำ้งวัดนีข้ ึน้มำใหมอ่กีครัง้ในปี 1955 ซึง่อยูม่ำจนถงึปัจจบุนันี้  
  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิชมเสำโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลักษณ์ของศำลเจำ้ ทีม่มีำกกวำ่รอ้ย

ตน้ทอดตวัยำวตำมเสน้ทำงของไหลเ่ขำลดหลัน่กนับนเสน้ทำงยำวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์รือ่ง 

MEMORIES OF GEISHAที ่ซำยรู ินำงเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ 

เทีย่ง    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (2)  
  เดนิทำงสู ่อาราชยิามา่ น ำทำ่นเดนิทำงชม สะพานโทเก็ตซเึคยีว (Togetsukyo Bridge) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ ของ

อำรำชยิำมะ ทีส่รำ้งตัง้แตส่มัยเฮอนั เป็นจดุชมววิทีส่วยงำมดว้ยภำพทวิทศัน์สะพำนกลำงน ้ำและมวีวิขำ้งหลงัเป็นป่ำ
ตน้ไมธ้รรมชำต ิทางเดนิเลยีบป่าไผ ่(Bamboo paths) ทีม่คีวำมยำวกวำ่ 500 เมตรตัง้อยูร่ะหวำ่งชว่งหำ่งของวดั

เทนรวิจแิละศำลเจำ้โนโนมยิะ   

  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงโอซากา้อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิง
ยอดนยิมทีส่ดุของโอซำกำ้ทีเ่ต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รำ้นอำหำรชือ่ดงัมำกมำย 

หลำกหลำยชนดิ และไมค่วรพลำดชอ้ปป้ิงทีร่ำ้นดองกี ้และ มัตสโุมโตค้โิยช ิรำ้นคำ้ยอดนยิมในใจ ของคนไทยทีต่อ้ง
แวะเมือ่มโีอกำสไปญีปุ่่ น 

  ** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่นอสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  
น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรอื Osaka Joytel หรอืเทยีบเทา่     

 

 
 

 
 

 

 
 

วนัทีส่วนัทีส่ำมำม    อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงอสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโอซำกำ้โอซำกำ้    ไมม่รีถโคช้บรกิำรตลอดวนัไมม่รีถโคช้บรกิำรตลอดวนั  / / เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนัเดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั                                                            ((BB//--//--))  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3) 

 ***ไกดแ์นะน ำเทีย่วโดยรถไฟตะลยุนครโอซำกำ้ / เดนิทำงโดยรถไฟตลอดวนั (คำ่รถไฟไมร่วมในคำ่ทวัร)์ ** 
 ใหท้ำ่นเทีย่วกันอย่ำงอสิระ เลอืกช็อปป้ิงตำมย่ำนดังของมหำนครโอ

ซำกำ้หรอืเขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วทีม่เีชือ่เสยีง 

- ชนิไซบำชยิำ่นชอ็ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซำกำ้ 

- โอซำกำ้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้ำในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  
 

หรอืเลอืกซือ้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ญีปุ่่ น (Universal Studio Japan) 
ชึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงโอซำกำ้ และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล 



  

 

สตดูโิอ ของบรษัิทยเูอสเจ จ ำกดั ตำมสญัญำทีค่ลำ้ย ๆ กับของสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล ออแรนโด ้รสีอรท์ เพรำะวำ่ทีน่ีย่ังมี
เครือ่งเลน่ทีค่ลำ้ยกบัของทีส่วนสนุกยนูเิวอรแ์ซล ออแรนโด ้และ ยนูเิวอรแ์ซล ฮอลลวีดู ซึง่นักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นชำว

ญีปุ่่ นเองและคนเอเชยี เชน่ ชำวไตห้วนั ฮอ่งกง และเกำหลใีต ้

ช ำระเพิม่ทำ่นละ 2,500.- บำท (ไมร่วมคำ่เดนิทำง)  

**เพือ่ไมเ่ป็นกำรรบกวนเวลำของทำ่นอสิระอำหำรเทีย่งและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศัย** 
น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม  Osaka Fujiya Hotel หรอื Osaka Joytel หรอืเทยีบเทา่     

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4) 

เดนิทำงสู ่ปราสาทโอซากา้(Osaka Castle)ดำ้นนอก ถกูสรำ้งขึน้ในปี 

1583 แทนทีว่ดัอชิยิำมำ่ ฮอนกนัจ ิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึง่ได ้
ถกูท ำลำยโดยโอดะ โนบนุำกะ (Oda Nobunaga) ประมำณ 30 ปีกอ่นทีจ่ะ

สรำ้งปรำสำทโอซำกำ้ ทำ่นโทโยม ิฮเิดโยช ิผูส้รำ้งปรำสำทตัง้ใจทีจ่ะให ้

ปรำสำทแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลำงใหมข่องญีปุ่่ นภำยใตก้ำรปกครองของทำ่น 
ภำยหลงักำรสรำ้งเสร็จก็ไดก้ลำยเป็นปรำสำททีใ่หญ่ทีส่ดุของญีปุ่่ นใน

ขณะนัน้แตห่ลงัจำกทีท่ำ่นฮเิดโยชเิสยีชวีติลงไม่กีปี่ ปรำสำทไดถ้กูโจมตี
และท ำลำยโดยทหำรของโทคกุำวำ่ และไดม้กีำรสรำ้งปรำสำทขึน้มำใหมอ่กี

ครัง้ในปี 1620 แตต่อ่มำหอคอยของปรำสำทก็ไดถ้กูฟ้ำผ่ำและไฟไหมใ้นปี 

1665 ภำยหลงัก็ไดม้กีำรซอ่มแซมทัง้ภำยในและภำยนอก จนกระทัง่ปัจจบุนั
ไดม้กีำรสรำ้งลฟิทเ์พือ่ใหส้ำมำรถขึน้ไปชมปรำสำทและพพิธิภัณฑด์ำ้นบนไดง้ำ่ยขึน้ ตวัปรำสำทถกูลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหนิ

คอนกรตี, คนู ้ำ และสวนนชิโินมำรุ ถำ้ใครมเีวลำหน่อยจะแนะน ำใหเ้ดนิเลน่รอบปรำสำทดว้ย เพรำะบรรยำกำศร่มรืน่เย็น
สบำยมำกๆ  

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัโทไดจ ิเมอืงนารา (Todaiji - Nara) เป็นวัดพุทธในเมอืง
นะระ ประเทศญีปุ่่ น หอไดบทุส ึ(Daibutsuden) ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณวดัไดรั้บกำรบนัทกึวำ่

เป็นอำคำรไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระดษิฐำนพระพุทธรูปไดบสุขึนำดใหญห่ลอ่จำก

บรอนซ ์นอกจำกนี ้วัดนียั้งเป็นศนูยก์ลำงของโรงเรยีนศำสนำในสำยเคงอนอกีดว้ย วัดนี้
ไดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในทะเบยีนเดยีวกับวัด ศำลเจำ้ และสถำนทีส่ ำคญัอืน่ๆ

อกี 7 แหง่ในเมอืงนะระ  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (5)  
เดนิทำงสูR่inku Premium Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิง และ ดวิตีฟ้ร ีOutlet ทีส่ำมำรถชอ๊ปป๊ิงสนิคำ้แบรนดเ์นมไดใ้นรำคำที่

พอเหมำะไม่แพงจนเกนิไปอยู่ดว้ย 

ขอ้ดก็ีคอืจ ำนวนรำ้นทีม่ำกมำย！ 

1.ทีน่ีม่รีำ้นขำยสนิคำ้แบรนดเ์นมตัง้อยู่ประมำณ 200 รำ้น 

2.และยังมสีนิคำ้มำกมำยหลำกหลำยชนดิไมว่ำ่จะเป็น ของเลน่ อปุกรณ์ในครัวเรอืน 
3.เสือ้ผำ้บรุุษ เสือ้ผำ้สตร ีและอปุกรณ์กฬีำตำ่งๆ 

4.สำมำรถเดนิชอ๊ปป๊ิงไดท้ัง้วนัจะมำเดนิคนเดยีวไดห้รอืจะมำกนัทัง้ครอบครัวก็ได ้
5.รับรองวำ่ไมม่เีบือ่และเนื่องจำกสิง่กอ่สรำ้งตำ่งๆทีม่กีำรออกแบบใหด้เูหมอืนกบัรสีอรท์โดยไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกเมอืง

ทำ่ชำรล์สตนัอนัมปีระวัตศิำสตรข์องอเมรกิำท ำใหท้ีน่ีท่ัง้สวยงำมและดเูป็นระเบยีบอกีดว้ย 

 
 

 
 

 

 
**สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิคนัไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล (โอซำกำ้)** 

 

23.55น.  ออกเดนิทำงจำกออกเดนิทำงจำกสนำมบนิสนำมบนิสนำมบนิคันไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล (โอซำกำ้) โดยสำยกำรบนิ โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่เทีย่วบนิที ่XJ611 

 

03.4503.45  น.น.  ถงึทำ่อำกำศยำนถงึทำ่อำกำศยำนดอนเมอืงดอนเมอืง... โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ... โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ  

  

คำ่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์ำ่นละ 3,000 เยน ตลอดกำรเดนิทำง 
  

หมำยเหต ุ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่น 
และสำยกำรบนิ (โดยเฉพำะภำษีน ้ำมัน ซึง่มกีำรผันผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมอืงภัยทำงธรรมชำตแิตย่ังคงจะ

รักษำมำตรฐำนกำรบรกิำรและค ำนงึถงึควำมตอ้งกำร ,ควำมปลอดภัยและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั..... 

 
 

วนัทีส่ ี ่   ปรำสำทโอซำกำ้-วดัโทไดจ ิเมอืงนำรำ-รงิก ุเอำ้ทเ์ล็ท-ดวิตีฟ้ร ี- สนำมบนิคนัไซสนำมบนิคนัไซ  อิอนิเตอรเ์นชัน่เนลนเตอรเ์นชัน่เนล  ((โอซำกำ้โอซำกำ้))  ((BB//LL//--)) 

วนัทีห่ำ้     สนำมบนิสนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืงดอนเมอืง  



  

 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

 ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทำงทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันำจร (ไป–กลับทัง้คณะ)  
 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัร ์

 โรงแรมทีพั่กตำมระบ ุหรอืเทยีบเทำ่ในรำคำเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทำ่น)  

 คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร  
 คำ่รถ-รับสง่ น ำเทีย่วตำมรำยกำรพรอ้มคนขบัทีช่ ำนำญเสน้ทำง 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมทีร่ะบใุนรำยกำร  
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตใุนกำรเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 2,000,000.- (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 หัวหนำ้ทัวร ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม         

 คำ่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์ำ่นละ 3,000 เยน ตลอดกำรเดนิทำง  
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัว อำท ิคำ่โทรศพัท,์ คำ่ซักรดี, คำ่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรำ้นอำหำร นอกเหนอืจำกทีบ่รษัิทจัดให ้ในรำยกำรทัวร ์
 ไมร่วมภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงกอ่นลว่งหนำ้ 30 วัน คนืมัดจ ำเต็มจ ำนวน  
2. ดว้ยตั๋วเครอืงบนิเป็น รำคำพเิศษ กำรยกเลกินอ้ยกวำ่ 30 วัน ไมส่ำมำรถคนืเงนิมัดจ ำไดท้กุกรณี   

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ ำเป็นสดุวสิัย จนไมอ่ำจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ
ในกรณีทีส่ญูหำยสญูเสยีหรอืไดรั้บบำดเจ็บทีน่อกเหนอืควำม รับผดิชอบของหัวหนำ้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบำงประกำรเชน่ กำรนัดหยดุงำน ภัย
ธรรมชำต ิกำรจลำจล ตำ่งๆ 

4. เนือ่งจำกรำยกำรทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเนือ่งจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพั่กในตำ่งประเทศ 
เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภัยธรรมชำต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคัญ และ บรษัิทฯ จะ 

6. ไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำงเนือ่งจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอื เอกสำรเดนิทำงไม่
ถกูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้  ทำงบรษัิท ฯไมอ่ำจคนืเงนิ
ใหท้ำ่นไดไ้มว่่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น  ทัง้บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้ับ
ชำวตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำพักอยูใ่นประเทศไทย 

7. มัคคเุทศก ์พนักงำน  และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของ
บรษัิทฯ ก ำกับเทำ่นัน้ 

8. เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมัดจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกับทำงบรษัิทฯ ทำงบรษัิทฯ จะขอถอืวำ่
ทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่งๆของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุำจองลว่งหนำ้กอ่นกำรเดนิทำง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  
 สว่นทีเ่หลอืช ำระทันทกีอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอัตโนมัต ิ

 
กรณี ยกเลกิกำรเดนิทำง 

 แจง้ลว่งหนำ้ไมน่อ้ยกว่ำ 30 วันกอ่นเดนิทำง คนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 
 แจง้ลว่งหนำ้ 1- 29 วันกอ่นกำรเดนิทำง หักคำ่ด ำเนนิกำรต่ำงๆ รวม 100 %  
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทำง ,ถกูปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบรษัิทฯ จะท ำกำรเลือ่นกำรเดนิทำงของ

ทำ่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื  
 คำ่ธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำตั๋วและอืน่ๆทำ่นละ 10,000 บำท  

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จำกกำรทีรั่ฐบำลญีปุ่่ น ประกำศยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศ ซึง่มผีลใชบั้งคับตัง้แต่วันที ่1กรกฎำคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขำ้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่ำนกำร
พจิำรณำจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงกอ่นจงึจะสำมำรถเขำ้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีำ่กับทำงสถำนทตูฯ)  



  

 

ทำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงจะสอบถำมถงึวัตถุประสงคใ์นกำรเขำ้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสำรทีน่ ำมำ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขำกลับ หรอือืน่ๆ สำ
หรับรำยละเอยีดของเอกสำรทีจ่ะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำไดแ้ก ่

(1) ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น  
(2) สิง่ทีย่นืยันวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ำนักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) (3) ชือ่ ที่
อยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหว่ำงทีพ่ำนักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ)  
(4) ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น  
คณุสมบัตกิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น   (ส ำหรับกรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 
1. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยูอ่ยำ่งนอ้ย 6  เดอืน 
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมำย แลเขำ้ขำ่ยคณุสมบัตกิำรพ ำนักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่เขำ้ข่ำยคุณสมบัตทิีจ่ะถูก
ปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 


