
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง  เชา้/กลางวนั/เยน็ ทีพ่กั รถ 

วนัที ่1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) -  สนามบินคนั (โอซาก้า) – โรงแรม   -/ - /บนเครือ่ง Osaka Fujiya Hotel 

หรือ Osaka Joytel 

หรือเทียบเท่า 

รถโคช้ 

วนัที ่2 เกียวโต –วัดคินคะคุจ–ิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – 

โดทงโบริ - ชินไซบาช ิ

โรงแรม / ชาบูชาบู  / - Osaka Fujiya Hotel 

หรือ Osaka Joytel 

หรือเทียบเท่า 

รถโคช้ 

วนัที ่3 อิสระฟรีเดย์ แจกบัตรโดยสารฟรี โอซาก้าวันเดย์พาส 

ใช้รถไฟใต้ดิน, รถเมย์ ,รถราง (รบัได้ทีไ่กด์)  

หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  2500 บาท  

โรงแรม / - / – Osaka Fujiya Hotel 

หรือ Osaka Joytel 

หรือเทียบเท่า 

- 

วนัที ่4 ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เลท็-ดิวต้ีฟรี - 

สนามบินคัน (โอซาก้า) 

โรงแรม / ยากินคิุ / บนเครื่อง / -  รถโคช้ 

วนัที ่5 ประเทศไทย กรุงเทพ (ดอนเมือง)    



  

 

 

ก าหนดการเดินทาง   

วันแรก วันแรก           สนามบินดอนเมือง ––  สนามบินคันไซสนามบินคันไซ  อินเตอร์เนชั่นเนลอินเตอร์เนชั่นเนล  ((โอซาก้าโอซาก้า))  ––  โรงแรม โรงแรม     

11.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X                   

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (ไกด์ทัวร์แนะน าการเดินทาง) 

14.15 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ610 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X   เครือ่งล าใหญ ่337 ทีน่ั่ง ทีน่ั่งระบบสุม่ทุกทีน่ั่ง (Random) โดยสายการบนิ  

 

 

 

 

 

 

22.00 น.  เดินทางถึง สนามบินคันไซ อินเตอร์เนช่ันเนล (โอซาก้า) ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) 

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและท าภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว...        ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่น่ไม่

อนญุาตใหน้ า อาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เข้าประเทศ หากฝา่ฝืนจะมโีทษจับและปรบั      (กรุณาปรับนาฬิกาของ

ท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรอื Osaka Joytel หรอืเทยีบเทา่    

วันวันที่สองที่สอง  เกียวโตเกียวโต  ––วัดคินคะคุจิวัดคินคะคุจิ––  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ––  อาราชิยาม่า อาราชิยาม่า ––  โอซาก้า โอซาก้า ––  โดทงโบริ --  ชินไซบาชิ ชินไซบาชิ                           ((BB//LL//--)) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)  

  น าท่านเดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่นซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง น าชมวดัคนิคะคจุิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมี

อาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ า ท าให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ าเบ้ืองหน้า จนเกิดเป็นภาพที่

สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต วัดนี้แต่เดิมสร้างเพื่อใช้เป็นบ้านพักของท่านโชกุนอาชิกากะ โย

ชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบ้านพักแห่งนี้ให้เป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสียชีวิต วัดคินคะคุจิมีโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมุมด้านหน้าใกล้กับทางเข้าวัดซึ่งเป็นภาพที่วัดสีทองอร่ามที่มีสวนอยู่โดยรอบเป็นเงา

สะท้อนกับน้ าในสระ เป็นมุมที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันเยอะที่สุด อาคารเดิมของวัดนั้นถูกไฟไหม้หลายต่อหลาย

ครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้ท าลายสถานที่ส าคัญๆของเกียว

โตไปหลายแห่งรวมถึงวัดแห่งนี้ด้วย และได้มีการสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟชูิมอินิาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้น

ทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง 

MEMORIES OF GEISHAที ่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

ตุลาคม – ธันวาคม 2560  

ผู้ใหญ่ 

(พักห้อง

ละ2ท่าน) 

เด็กเสริมเตียง 

(พักผู้ใหญ่2

ท่าน) 

พักเดี่ยว ทารกอายุ  

(ไม่เกิน2ปี) 
ค่าทิป 

JOP 46 6-10 ธันวาคม 2560 19,900 19,900 7,500 7,000 5,000 

JOP 47 8-12 ธันวาคม 2560 21,900 21,900 7,500 7,000 5,000 

JOP 48 13-17 ธันวาคม 2560 28,900 28,900 7,500 7,000 3,000 

JOP 49 20-24 ธันวาคม 2560 28,900 28,900 7,500 7,000 3,000 

JOP 50 27-31 ธันวาคม 2560 33,900 33,900 10,500 7,000 3,000 

JOP 51 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560 35,900 35,900 10,500 7,000 3,000 



  

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) SHABU SHABU BUFFET   

  เดินทางสู่ อาราชยิาม่า น าท่านเดินทางชม สะพานโทเก็ตซเึคยีว (Togetsukyo Bridge) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยา

มะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ าและมีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้

ธรรมชาติ ทางเดินเลยีบปา่ไผ่ (Bamboo paths) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและ

ศาลเจ้าโนโนมิยะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงโอซากา้อิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้า ทีถ่นนโดทงโบร ิยา่นชนิไซบาชิ แหล่งช้อปป้ิงยอด

นิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนม ของมือสอง ร้านอาหารชื่อดังมากมาย หลากหลายชนิด 

และไม่ควรพลาดช้อปป้ิงที่ร้านดองก้ี และ มัตสุโมโต้คิโยชิ ร้านค้ายอดนิยมในใจ ของคนไทยที่ต้องแวะเม่ือมีโอกาสไป

ญ่ีปุ่น 

  ** เพือ่สะดวกในการช้อปปิง้ของทา่นอสิระอาหารค่ าตามอธัยาศยั**  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรอื Osaka Joytel หรอืเทยีบเทา่     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สวันที่สามาม    อิสระช้อปป้ิงในเมืองอิสระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้าโอซาก้า    ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวันไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน  / / เดินทางโดยรถไฟตลอดวันเดินทางโดยรถไฟตลอดวัน                                                            ((BB//--//--))  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 ***ไกด์แนะน าเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้า / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) ** 

ฟรีบัตร OSAKA VISITOR TICKET 1ใบ รับได้ที่ไกด์   สแกน QR CODE ดูรายละเอียด   

ให้ท่านเที่ยวกันอย่างอิสระ เลือกช็อปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซาก้าหรือ

เข้ารับส่วนลดชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงตามเส้นทางที่ระบุในบัตร OSAKA 

VISITOR TICKET ใช้ได้ทั้งรถไฟและรถบัสไม่จ ากัดจ านวนเที่ยวในเมือง  

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางของบัตร ใช้บัตรเพื่อเปน็ส่วนลดได ้ 



  

 

  

หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น (Universal Studio 

Japan) ชึ่งตั้งอยู่ในเมืองโอซาก้า และเป็น 1 ใน 4 ของสวน

สนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ของบริษัทยูเอสเจ จ ากัด ตาม

สัญญาที่คล้าย ๆ กับของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ รี

สอร์ท เพราะว่าที่นี่ยังมีเครื่องเล่นที่คล้ายกับของที่สวนสนุกยู

นิเวอร์แซล ออแรนโด้  และ ยูนิ เวอร์แซล ฮอลลีวูด ซึ่ง

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่นเองและคนเอเชีย เช่น 

ชาวไต้หวัน ฮ่องกง และเกาหลีใต ้

ช าระเพิ่มท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง)  

**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหาร

เที่ยงและอาหารค่ าตามอัธยาศัย** 

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  Osaka Fujiya 

Hotel หรอื Osaka Joytel หรอืเทยีบเทา่     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)ด้านนอก ถูกสร้างขึ้นในปี 

1583 แทนที่วัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ  (Ishiyama Honganji Temple) ซึ่ง

ได้ถูกท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปี

ก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาท

ตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญ่ีปุ่นภายใต้การ

ปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่

ที่สุดของญ่ีปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่ก่ีปี 

ปราสาทได้ถูกโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการ

สร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็

ได้มีการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและ

พิพิธภัณฑ์ด้านบนได้ง่ายขึ้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต, คูน้ า และสวนนิชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลา

หน่อยจะแนะน าให้เดินเล่นรอบปราสาทด้วย เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากๆ  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัโทไดจ ิเมอืงนารา 

(Todaiji - Nara) เป็นวัดพุทธในเมืองนะระ ประเทศ

ญ่ีปุ่น หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด

ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อจาก

บรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียน

ศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และ

สถานที่ส าคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนะระ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

YAKINIKU BUFFET 

เดินทางสู่Rinku Premium Outlet แหลง่ชอ้ปปิ้ง และ ดิวต้ีฟรี Outlet ที่สามารถช๊อปป๊ิงสินค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่

พอเหมาะไม่แพงจนเกินไปอยู่ด้วย 

ข้อดีก็คือจ านวนร้านที่มากมาย！ 

1.ที่นี่มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมตั้งอยู่ประมาณ 200 ร้าน 

2.และยังมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ของเล่น อุปกรณ์ในครัวเรือน 

3.เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี และอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 

วันที่สี่    ปราสาทโอซาก้า-วัดโทไดจิ เมืองนารา-ริงกุ เอ้าท์เล็ท-ดิวต้ีฟรี - สนามบินคันไซสนามบินคันไซ  อินเตอร์เนชั่นเนลอินเตอร์เนชั่นเนล  ((โอซาก้าโอซาก้า))  ((BB//LL//--)) 



  

 

4.สามารถเดินช๊อปป๊ิงได้ทั้งวันจะมาเดินคนเดียวได้หรือจะมากันทั้งครอบครัวก็ได้ 

5.รับรองว่าไม่มีเบ่ือและเนื่องจากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรีสอร์ทโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่า

ชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาท าให้ที่นี่ทั้งสวยงามและดูเป็นระเบียบอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

**สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า)** 

 

23.55น.  ออกเดินทางจากออกเดินทางจากสนามบินสนามบินสนามบินคันไซ อินเตอร์เนชัน่เนล (โอซาก้า) โดยสายการบิน โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที ่เที่ยวบินที ่XJ611 

 

 

03.4503.45  น.น.  ถึงท่าอากาศยานถึงท่าอากาศยานดอนเมืองดอนเมือง... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

  

ค่าทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ขึ้นอยู่กับพเีรียดการเดินทาง 
  

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 

และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะ

รักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ..... 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ)  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 

 โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 ค่ารถ-รับส่ง น าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ช านาญเส้นทาง 

 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 หัวหน้าทัวร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม         

 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ขึ้นอยู่กับพีเรียดการเดินทาง  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก  

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 30 วัน คืนมัดจ าเต็มจ านวน  

2. ด้วยต๋ัวเครืองบินเปน็ ราคาพิเศษ การยกเลกิน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าได้ทุกกรณ ี  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รบับาดเจบ็ที่นอกเหนือความ รบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยับางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เปน็แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ใน

กรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ี 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็น

ที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และ บริษัทฯ จะ 

วันทีห้่า     สนามบินสนามบินนานาชาติดอนเมืองดอนเมือง  



  

 

6. ไม่รบัผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงิน

ให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ

ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ าพักอยู่ในประเทศไทย 

7. มัคคเุทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของ

บริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

8. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเปน็การช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า

ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  

 ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณี ยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1- 29 วันก่อนการเดนิทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 %  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด 

 กรณเีจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการเดนิทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัวและอ่ืนๆท่านละ 10,000 บาท  

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการ

พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ)  

ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่น ามา เช่น ต๋ัวเครื่องบินขากลับ หรืออ่ืนๆ สา

หรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 

(1) ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

(2) สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศ ญี่ปุ่นได ้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) (3) ชื่อ ที่

อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญีปุ่่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ)  

(4) ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุน่  

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6  เดือน 

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูก

ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


