
  

 

 

 

 
  

 

5D3N by XJ 

29 ธ.ค. 2560 – 2 ม.ค. 2561 

Countdown ทีญ่ ีปุ่่ น!! 

 

โอซาก้า รักเดียวใจเดียว 



  

 

 

Period ผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

เด็กเสรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พักเดีย่ว ทารก 

(อายไุมเ่กนิ 2 ปี) 

29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 37,999 37,999 +8,000 8,000 
 

ก าหนดการเดนิทาง   

วันที ่1      สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคันไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล (โอซากา้) – โรงแรม   

11.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X                   

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (ไกดท์ัวรแ์นะน าการ

เดนิทาง) 

14.15 น.   ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ  AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ610 

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคันไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล (โอซากา้) ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 

ช.ม.)  

ส ำคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุำตใหน้ ำ อำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำก

ฝ่ำฝืนจะมโีทษจบัและปรบั   

หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร รับกระเป๋าและท าภาระกจิสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้...  (กรณุา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel or Hotel Liberty Plaza or Osaka Bayplaza Hotel 

      

วันที ่2 เกยีวโต –วัดคนิคะคจุ–ิ ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– อาราชยิามา่ – โอซากา้ – โดทงโบร ิ- ชนิไซบาช ิ  (B/L/-) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

  น าท่านเดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ นซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความ

เจรญิรุง่เรอืงทางดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และการปกครอง น าชมวัดคนิคะคจุ ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกนัวา่ 

วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้เกดิเป็นเงา

สะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามกลายเป็นอกีสญัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต วัดนี้แต่

เดมิสรา้งเพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นี้ใหเ้ป็นวัด

นิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสยีชวีติ วัดคนิคะคุจมิีโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุม

ดา้นหนา้ใกลก้บัทางเขา้วัดซึง่เป็นภาพทีว่ัดสทีองอรา่มทีม่สีวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะทอ้นกบัน ้าในสระ เป็นมมุ

ทีม่นัีกทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจกนัเยอะทีส่ดุ อาคารเดมิของวัดนัน้ถกูไฟไหมห้ลายตอ่หลายครัง้ในอดตี รวมถงึ

ในชว่งสงครามโอนนิ (Onin) ในปี 1950 เกดิสงครามกลางเมอืงทีไ่ดท้ าลายสถานทีส่ าคัญๆของเกยีวโตไป

หลายแหง่รวมถงึวัดแหง่นีด้ว้ย และไดม้กีารสรา้งวัดนีข้ ึน้มาใหมอ่กีครัง้ในปี 1955 ซึง่อยูม่าจนถงึปัจจบุนันี ้ 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิชมเสาโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ทีม่ี

มากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัวยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพ

เจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 

                    วัดคนิคะคจุ ิ                                                           ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (2) SHABU SHABU BUFFET   



  

 

  เดนิทางสู ่อาราชยิามา่ น าทา่นเดนิทางชม สะพานโทเก็ตซเึคยีว (Togetsukyo Bridge) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ 

ของอาราชยิามะ ทีส่รา้งตัง้แตส่มัยเฮอนั เป็นจดุชมววิทีส่วยงามดว้ยภาพทวิทัศนส์ะพานกลางน ้าและมวีวิขา้ง

หลังเป็นป่าตน้ไมธ้รรมชาต ิทางเดนิเลยีบป่าไผ ่(Bamboo paths) ทีม่คีวามยาวกวา่ 500 เมตรตัง้อยูร่ะหวา่ง

ชว่งหา่งของวัดเทนรวิจแิละศาลเจา้โนโนมยิะ   

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ช ้

อปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของมอืสอง รา้นอาหารชือ่ดัง

มากมาย หลากหลายชนดิ และไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี ้และ มัตสโุมโตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจ 

ของคนไทยทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น 

  ** เพือ่สะดวกในการชอ้ปป้ิงของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย**  

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel or Hotel Liberty Plaza or Osaka Bayplaza Hotel             
 

วันที ่3 อสิระทอ่งเทีย่วในเมอืงโอซากา้ เดนิทางโดยรถไฟตลอดวัน (ไมม่รีถโคช้บรกิาร)                         (B/-/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 ***ไกดแ์นะน าเทีย่วโดยรถไฟตะลยุนครโอซากา้ / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวัน (คา่รถไฟไมร่วมในคา่ทัวร)์ ** 

  ฟร!ี! บตัร OSAKA VISITOR TICKET (รับไดท้ีไ่กด)์    
ใหท้่านเที่ยวกันอย่างอสิระ เลือกช็อปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้หรือเขา้รับส่วนลดชมสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงตามเสน้ทางทีร่ะบใุนบัตร OSAKA VISITOR TICKET ใชไ้ดทั้ง้รถไฟและรถบัสไมจ่ ากดั

จ านวนเทีย่วในเมอืง  

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วตามเสน้ทางของบตัร ใชบ้ตัรเพือ่เป็นสว่นลดได ้ 
- อาคารชมววิอเูมะดะสกาย Umeda Sky Building ชมววิโอซากา้ 360 องศา (รถไฟใตด้นิ สถานอีเูมดะ) 

- สปา เวลิด ์Spa World ศนูยร์วมบอ่น ้าแรอ่อนเซนใหญท่ีส่ดุในโอซากา้ (Osaka) (สถานรีถไฟใตด้นิ 

Dobutsuenmae) 

- เรอื Santa Maria ทอ่งอา่วโอซากา้ (สถาน ีOsakako / Chuo Line ทางออกหมายเลข 1) 

-  ยา่นชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมทีส่ดุของโอซากา้ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมายทัง้แบรนดเ์นม ของ

มอืสอง รา้นอาหารชือ่ดังมากมาย หลากหลายชนดิ และไมค่วรพลาดชอ้ปป้ิงทีร่า้นดองกี ้และ มัตสโุม

โตค้โิยช ิรา้นคา้ยอดนยิมในใจ ของคนไทยทีต่อ้งแวะเมือ่มโีอกาสไปญีปุ่่ น 

 

 

หรอืเลอืกซือ้ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ญีปุ่่ น  

(Universal Studio Japan) ช ึง่ ตัง้อยูท่ีเ่มอืงโอซากา้  

ช าระเพิม่ทา่นละ 2,690.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง)  
 

 

 

**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่นอสิระอาหารเทีย่ง 

และอาหารค า่ตามอธัยาศัย** 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ณ โรงแรม  Osaka Fujiya Hotel or  

Hotel Liberty Plaza or Osaka Bayplaza Hotel            
  



  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้(Osaka Castle) ดา้นนอก  ถกูสรา้งขึน้ในปี 1583 แทนทีว่ัดอชิยิามา่ ฮอนกนัจ ิ 

(Ishiyama Honganji Temple) ทา่นโทโยม ิฮเิดโยช ิผูส้รา้งปราสาทตัง้ใจทีจ่ะใหป้ราสาทแหง่นีเ้ป็นศนูยก์ลาง

ใหมข่องญีปุ่่ นภายใตก้ารปกครองของทา่น ภายหลังการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็นสารททีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ นใน

ขณะนัน้ แตห่ลังจากทีท่า่นฮเิดโยชเิสยีชวีติลงไมก่ีปี่ ปราสาทไดถ้กูโจมตแีละท าลายโดยทหารของโทคกุาวา่ 

และไดม้กีารสรา้งปราสาทขึน้มาใหมอ่กีครัง้ในปี 1620 แตต่อ่มาหอคอยของปราสาทก็ไดถ้กูฟ้าผา่และไฟไหมใ้น

ปี 1665 ภายหลังก็ไดม้กีารซอ่มแซมทัง้ภายในและภายนอก จนกระท่ังปัจจบุนัไดม้กีารสรา้งลฟิทเ์พือ่ใหส้ามารถ

ขึน้ไปชมปราสาทและพพิธิภัณฑด์า้นบนไดง้า่ยขึน้ ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และ

สวนนชิโินมาร ุถา้ใครมเีวลาหน่อยจะแนะน าใหเ้ดนิเลน่รอบปราสาทดว้ย เพราะบรรยากาศรม่รืน่เย็นสบายมากๆ  

ปราสาทโอซากา้ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วัดโทไดจ ิเมอืงนารา (Todaiji - Nara) เป็นวัดพทุธในเมอืงนารา ประเทศญีปุ่่ น หอได

บทุส ึ(Daibutsuden) ทีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณวัดไดร้ับการบนัทกึวา่เป็นอาคารไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นทีป่ระดษิฐาน

พระพทุธรปูไดบสุขึนาดใหญห่ลอ่จากบรอนซ ์นอกจากนี ้วัดนีย้ังเป็นศนูยก์ลางของโรงเรยีนศาสนาในสายเคงอน

อกีดว้ย วัดนีไ้ดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในทะเบยีนเดยีวกบัวัด ศาลเจา้ และสถานทีส่ าคัญอืน่ๆอกี 7 แหง่

ในเมอืงนารา 

วัดโทไดจ ิ

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) YAKINIKU BUFFET 

เดนิทางสู ่Rinku Premium Outlet แหลง่ชอ้ปป้ิง และ ดวิตีฟ้ร ีOutlet ทีส่ามารถชอ๊ปป๊ิงสนิคา้แบรนดเ์นมไดใ้น

ราคาทีพ่อเหมาะไมแ่พงจนเกนิไป 

ขอ้ดกี็คอืจ านวนรา้นทีม่ากมาย！ 

1.ทีน่ีม่รีา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมตัง้อยูป่ระมาณ 200 รา้น 

2.และยังมสีนิคา้มากมายหลากหลายชนดิไมว่า่จะเป็น ของเลน่ อปุกรณ์ในครัวเรอืน 

วันที ่4   ปราสาทโอซากา้-วัดโทไดจ ิเมอืงนารา-รงิก ุเอาทเ์ล็ท-ดวิตีฟ้ร ี- สนามบนิคันไซ (โอซากา้)       (B/L/-) 



  

 

3.เสือ้ผา้บรุษุ เสือ้ผา้สตร ีและอปุกรณ์กฬีาตา่งๆ 

4.สามารถเดนิชอ๊ปป้ิงไดท้ัง้วันจะมาเดนิคนเดยีวไดห้รอืจะมากนัทัง้ครอบครัวก็ได ้

5.รับรองวา่ไมม่เีบือ่และเนือ่งจากสิง่กอ่สรา้งตา่งๆทีม่กีารออกแบบใหด้เูหมอืนกบัรสีอรท์โดยไดแ้รงบนัดาลใจมา

จากเมอืงทา่ชารล์สตันอนัมปีระวัตศิาสตรข์องอเมรกิาท าใหท้ีน่ีท่ัง้สวยงามและดเูป็นระเบยีบอกีดว้ย 

 

 
รงิก ุเอา้ทเ์ลท 

 

**สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล (โอซากา้)** 

 

23.55น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิสนามบนิคนัไซ อนิเตอรเ์นชัน่เนล (โอซากา้) โดยสายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่

XJ611 

 

 

03.45 น. ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง... โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งระบบสุม่ทกุทีน่ั่ง (Random) โดยสาย

การบนิ 

 

 

 

 

 

 

คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงของอัตรา

แลกเปลีย่น และสายการบนิ (โดยเฉพาะภาษีน ้ามัน ซึง่มกีารผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภัย

ทางธรรมชาตแิตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบรกิารและค านงึถงึความตอ้งการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ..... 

  

วันที ่5     สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง  



  

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทัศนาจร (ไป–กลับทัง้คณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์

 โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่รถ-รับสง่ น าเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวร ์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม         

 คา่ทปิคนขบัรถ และมัคคเุทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดการเดนิทาง  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิท ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 30 วนั คนืมดัจ าเต็มจ านวน  

2. ดว้ยตัว๋เครอืงบนิเป็น ราคาพเิศษ การยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดท้กุกรณี   

3. บรษัิท ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ

สดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

4. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิท ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่ัก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความลา่ชา้ของ

สายการบนิ โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิท ฯ จะค านงึถงึความ

สะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และ บรษัิท จะ 

6. ไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางเนือ่งจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอื 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอื ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง

พจิารณาแลว้  ทางบรษัิท ฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นไดไ้มว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น  ทัง้บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบในกรณีทีก่อง

ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

7. มคัคเุทศก ์พนักงาน  และตวัแทนของบรษัิท ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิท ก ากบัเทา่นัน้ 

8. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท ทาง

บรษัิท จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด  

 



  

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช ำระงวดแรก 20,000  บำท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนักอ่นเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 80 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

เดนิทำงตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 45 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 

ทัง้นี ้ ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ เนือ่งในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว 

เชน่ การส ารองทีน่ั่งสายการบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ 

 

 เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้งัคับตัง้แตว่ันที ่1กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ 

จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได  ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทาง

สถานทตูฯ)  

ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิขา

กลบั หรอือืน่ๆ สาหรับรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่

(1) ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

(2) สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศ ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 

เป็นตน้) (3) ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ)  

(4) ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรับกรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6  เดอืน 

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


