
 

 

 

 
  

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ2-3ท่ำน) 

เด็ก 

(พกัผูใ้หญ่1ท่ำน) 

ทำรกอำยุ  

(ไมเ่กิน2ปี) 

พกัเด่ียว 

HNJO6 13-17 กุมภาพนัธ ์  21,900. - 7,500.- 7,500.- 

HNJO7 17 -21 กุมภาพนัธ ์ 23,900. - 7,500.- 7,500.- 

HNJO8 20 - 24 กุมภาพนัธ ์

25,900.- 
7,500.- 7,500.- 

HNJO9 23 - 27 กุมภาพนัธ ์ 7,500.- 7,500.- 



 

 

 

 

วนัแรก      สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคนัไซ อินเตอรเ์นชัน่เนล (โอซำกำ้) – โรงแรม    

11.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 3 เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน AIR ASIA X                    

 เจำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขึ้ นเคร่ือง (ไกดท์วัรแ์นะน ำกำรเดินทำง) 

14.15 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบิน

คนัไซ อินเตอรเ์นชัน่เนล ประเทศญ่ีปุ่น โดยสำยกำรบิน  AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ610 

 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X   เครื่องล าใหญ่ 337 ทีน่ัง่ ที่นัง่ระบบสุม่ทุกท่ีนัง่ (Random) โดยสายการบิน 

21.40 น. เดินทำงถึง สนำมบินคนัไซ อินเตอรเ์นชัน่เนล ประเทศญ่ีปุ่น (เวลำทอ้งถ่ินเร็วกวำ่ประเทศไทย 2 ช.ม.)  

หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร รบักระเป๋ำและท ำภำระกิจส่วนตวัเรียบรอ้ยแลว้...  ส าคญั!!! ประเทศ

ญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ า อาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั 

 (กรุณำปรบันำฬกิำของท่ำนเป็นเวลำทอ้งถ่ินเพื่อควำมสะดวกในกำรนัดหมำย) 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีสอง    เกียวโต –วดัคินคะคุจิ– ศำลเจำ้ฟชิูมิอินำริ – อำรำชิยำมำ่ – โอซำกำ้ – โดทงโบริ – ชินไซบำชิ                (B/L/-)                                            

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1)   

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญ่ีปุ่นซ่ึงมีอำยุยำวนำนกวำ่ 1,000 ปี ในอดีตมีควำมเจริญรุ่งเรืองทำงดำ้น

ศำสนำ ศิลปวฒันธรรม และกำรปกครอง จำกน้ันน ำชมวดัคินคะคุจิ หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกกนัว่ำวดัทอง เน่ืองจำกท่ีวดัน้ี

จะมีอำคำรหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยูก่ลำงน ้ำ 

ท ำใหเ้เกิดเป็นเงำสะทอ้นกบัพื้ นน ้ำเบ้ืองหน้ำ จนเกิดเป็นภำพ

ท่ีสวยงำมกลำยเป็นอีกสญัญลกัษณห์น่ึงของเมืองเกียวโต วดัน้ี

แต่เดิมสรำ้งเพื่อใชเ้ป็นบำ้นพกัของท่ำนโชกุนอำชิกำกะ โยชิมิ

สุและท่ำนมีควำมตั้งใจยกบำ้นพกัแห่งน้ีใหเ้ป็นวดันิกำยเซน

ภำยหลงัจำกท่ีท่ำนเสียชีวิต วดัคินคะคุจิมีโครงสรำ้งทำง

สถำปัตยกรรมท่ีงดงำม โดยเฉพำะมุมดำ้นหนำ้ใกลก้บัทำงเขำ้

การเดินทาง โปรแกรมการเดินทาง เชา้/กลางวนั/เยน็ ที่พกั 

วนัท่ี 1 XJ  

บสั 

กรุงเทพ (ดอนเมือง) – สนำมบินคนัไซ โอซำกำ้ 21.40  

– โรงแรม   

-/- /บนเคร่ือง Osaka Fujiya Hotel หรือ

เทียบเท่ำ 

วนัท่ี 2 บสั  เกียวโต –วดัคินคะคุจ–ิ ศำลเจำ้ฟูชิมิอินำริ – อำรำชิยำมำ่ 

– โอซำกำ้ – โดทงโบริ - ชินไซบำชิ 

โรงแรม/ ชำบูชำบู /-  Osaka Fujiya Hotel หรือ

เทียบเท่ำ 

วนัท่ี 3  - อิสระฟรีเดย ์หรือเลือกซ้ือยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ  2500 บำท โรงแรม /- / – Osaka Fujiya Hotel หรือ

เทียบเท่ำ 

วนัท่ี 4 บสั ปรำสำทโอซำกำ้-วดัโทไดจิ เมืองนำรำ-ริงกุ เอำ้ทเ์ล็ท-

ดิวต้ีฟรี - สนำมบินคนัไซ (โอซำกำ้) 

โรงแรม /-  / บนเคร่ือง  

วนัท่ี 5 XJ 04:00 กรุงเทพ (ดอนเมือง)    



 

วดัซ่ึงเป็นภำพท่ีวดัสีทองอร่ำมท่ีมีสวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงำสะทอ้นกบัน ้ำในสระ เป็นมุมท่ีมีนักท่องเท่ียวใหค้วำมสนใจกนั

เยอะท่ีสุด อำคำรเดิมของวดัน้ันถูกไฟไหมห้ลำยต่อหลำยครั้งในอดีต รวมถึงในช่วงสงครำมโอนิน (Onin) ในปี 1950 เกิด

สงครำมกลำงเมืองท่ีไดท้ ำลำยสถำนท่ีส ำคญัๆของเกียวโตไปหลำยแห่งรวมถึงวดัแห่งน้ีดว้ย และไดม้ีกำรสรำ้งวดัน้ีขึ้ นมำ

ใหม่อีกครั้งในปี 1955 ซ่ึงอยูม่ำจนถึงปัจจุบนัน้ี  

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2) SHABU SHABU BUFFET   

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่ำแก่ของญ่ีปุ่น  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ศำลเจำ้ฟูชิมิอินำริ ชม เสำโทริอิ ซุม้ประตู

สีแดงท่ีเป็นสญัลกัษณข์องศำลเจำ้ ท่ีมีมำกกว่ำรอ้ยตน้ทอดตวัยำวตำมเสน้ทำงของไหล่เขำลดหลัน่กนับนเสน้ทำงยำวถึง 4 

กิโลเมตร และเป็นฉำกของภำพยนตรเ์ร่ือง MEMORIES OF GEISHAท่ี ซำยริู นำงเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพร

เทพเจำ้ใหต้นเองสมควำมปรำรถนำ 

เดินทำงสู่ อำรำชิยำม่ำ น ำท่ำนเดินทำงชม สะพำนโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ ของอำรำชิยำ

มะ ท่ีสร้ำงตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงำมด้วยภำพทิวทัศน์สะพำนกลำงน ้ ำและมีวิวขำ้งหลังเป็นป่ำต้นไม้

ธรรมชำติ ทำงเดินเลียบป่ำไผ่ (Bamboo paths) มีควำมยำวกว่ำ 500 เมตรตั้งอยูร่ะหว่ำงช่วงห่ำงวดัเทนริวจิและศำลเจำ้

โนโนมิยะ 

 

 

 

 

 

  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอซำกำ้อิสระใหท่้ำนชอ้ปป้ิงสินคำ้ ท่ีถนนโดทงโบริ ยำ่นชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม

ท่ีสุดของโอซำกำ้ท่ีเต็มไปดว้ยรำ้นคำ้มำกมำยทั้งแบรนดเ์นม ของมือสอง รำ้นอำหำรช่ือดงัมำกมำย หลำกหลำยชนิด และ

ไม่ควรพลำดชอ้ปป้ิงท่ีรำ้นดองก้ี และ มตัสุโมโตค้ิโยชิ รำ้นคำ้ยอดนิยมในใจ ของคนไทยท่ีตอ้งแวะเมื่อมีโอกำสไปญ่ีปุ่น 

** เพื่อสะดวกในกำรชอ้ปป้ิงของท่ำนอิสระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่ำ 

  

 

  

  

 

  

  

    

 

วนัท่ีสาม  อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้  ไม่มีรถโคช้บริการตลอดวนั / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั     (B/-/-)                                        

 เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3)  

 ***ไกดแ์นะน ำเท่ียวโดยรถไฟตะลุยนครโอซำกำ้ / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร)์ ** 

 หรือเลือกซ้ือยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น (Universal Studio Japan) 

ช่ึงตั้งอยูใ่นเมืองโอซำกำ้ และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยนิูเวอรแ์ซล 

สตูดิโอ ของบริษัทยูเอสเจ จ ำกดั ตำมสัญญำท่ีคลำ้ย ๆ กบัของสวน

สนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด ้รีสอร์ท เพรำะว่ำท่ีน่ียงัมีเคร่ืองเล่นท่ี

คลำ้ยกบัของท่ีสวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด ้และ ยูนิเวอร์แซล 

ฮอลลีวูด ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชำวญ่ีปุ่นเองและคนเอเชีย 

เช่น ชำวไตห้วนั ฮ่องกง และเกำหลีใต ้



 

 ช ำระเพิ่มท่ำนละ 2,500.- บำท (ไม่รวมค่ำเดินทำง)  

 **เพื่อไม่เป็นกำรรบกวนเวลำของท่ำนอิสระอำหำรเท่ียงและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั** 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม  Osaka Fujiya Hotel หรือเทียบเท่ำ      

 

วนัท่ีสี่      ปรำสำทโอซำกำ้-วดัโทไดจิ เมืองนำรำ -ริงกุ เอำ้ทเ์ล็ท -ดิวต้ีฟรี-สนำมบินคนัไซ อินเตอรเ์นชัน่เนล(โอซำกำ้)  (B/-/-)  

เชำ้  รบัประทำนอำหำร ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (4)  

เดินทำงสู่ ปรำสำทโอซำกำ้(Osaka Castle) ดำ้นนอก ถูกสรำ้งขึ้ นในปี 1583  

แทนท่ีวดัอิชิยำม่ำ ฮอนกนัจิ  (Ishiyama Honganji Temple) ซ่ึงไดถู้กท ำลำยโดยโอ 

ดะ โนบุนำกะ (Oda Nobunaga) ประมำณ 30 ปีก่อน ผูส้รำ้งปรำสำทตั้งใจท่ีจะให ้

ปรำสำทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลำงใหม่ของญ่ีปุ่นภำยใตก้ำรปกครองของท่ำน  

ปัจจุบนัไดม้ีกำรสรำ้งลิฟทเ์พื่อใหส้ำมำรถขึ้ นไปชมปรำสำทและพิพิธภณัฑด์ำ้นบน 

ไดง่้ำยขึ้ น ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหินคอนกรีต, คูน ้ำ และสวนนิชิโนมำรุ  

ถำ้ใครมีเวลำหน่อยจะแนะน ำใหเ้ดินเล่นรอบปรำสำทดว้ย เพรำะบรรยำกำศร่มร่ืน

เยน็สบำยมำกๆ  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัโทไดจิ เมืองนำรำ (Todaiji - Nara) เป็นวดัพุทธใน

เมืองนะระ ประเทศญ่ีปุ่น หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณวดัไดร้บักำร

บนัทึกว่ำเป็นอำคำรไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประดิษฐำนพระพุทธรูปไดบุสึขนำด

ใหญ่หล่อจำกบรอนซ์ นอกจำกน้ี วัดน้ียังเป็นศูนย์กลำงของโรงเรียนศำสนำใน

สำยเคงอนอีกดว้ย วดัน้ีไดร้บักำรขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกบัวดั 

ศำลเจำ้ และสถำนท่ีส ำคญัอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนะระ  

เดินทำงสู่ Rinku Premium Outlet แหล่งชอ้ปป้ิง และ ดิวต้ีฟรี Outlet  

ท่ีสำมำรถช๊อปป๊ิงสินคำ้แบรนดเ์นมไดใ้นรำคำท่ีพอเหมำะไม่แพงจนเกินไปอยูด่ว้ย 

ขอ้ดีก็คือจ ำนวนรำ้นท่ีมำกมำย! 

1.ท่ีน่ีมีรำ้นขำยสินคำ้แบรนดเ์นมตั้งอยูป่ระมำณ 200 รำ้น 

2.และยงัมีสินคำ้มำกมำยหลำกหลำยชนิดไม่ว่ำจะเป็น ของเล่น อุปกรณใ์นครวัเรือน 

3.เส้ือผำ้บุรุษ เส้ือผำ้สตรี และอุปกรณก์ีฬำต่ำงๆ 

4.สำมำรถเดินช๊อปป๊ิงไดท้ั้งวนัจะมำเดินคนเดียวไดห้รือจะมำกนัทั้งครอบครวัก็ได ้

5.รบัรองว่ำไม่มีเบ่ือและเน่ืองจำกส่ิงก่อสรำ้งต่ำงๆท่ีมีกำรออกแบบใหดู้เหมือนกบัรีสอรท์โดยไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกเมือง

ท่ำชำรล์สตนัอนัมีประวติัศำสตรข์องอเมริกำท ำใหท่ี้น่ีทั้งสวยงำมและดูเป็นระเบียบอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

  

 *สมควรแก่เวลา น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ อินเตอรเ์นชัน่เนล (โอซากา้)** 

23.45น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินสนำมบินคันไซ อินเตอร์เนชัน่เนล (โอซำกำ้)  โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี 

XJ611 

วนัท่ีหา้    ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง                              

0044..0000  น.น.  ถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง... ... โดยสวสัดิภำพโดยสวสัดิภำพ  พรอ้มควำมประทบัใจพรอ้มควำมประทบัใจ 

   

ค่ำทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท่์ำนละ 5,000 เยน ตลอดกำรเดินทำง 



 

 

  

หมำยเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน 

และสำยกำรบิน (โดยเฉพำะภำษีน ้ำมนั ซ่ึงมีกำรผนัผวนอยู่ตลอดเวลำ) สภำพทำงกำรเมืองภยัทำงธรรมชำติแต่ยงัคง

จะรกัษำมำตรฐำนกำรบริกำรและค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร ,ควำมปลอดภยัและประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั..... 

 

อตัรำคำ่บริกำรน้ีรวม  

 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เสน้ทำงท่ีระบุในโปรแกรม ชั้นทศันำจร (ไป–กลบัทั้งคณะ)  

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทวัร ์

 โรงแรมท่ีพกัตำมระบุ หรือเทียบเท่ำในรำคำเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่ำน)  

 ค่ำอำหำรตำมท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำรถ-รบัส่ง น ำเท่ียวตำมรำยกำรพรอ้มคนขบัท่ีช ำนำญเสน้ทำง 

 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมท่ีระบุในรำยกำร  

 ค่ำประกนัอบุติัเหตุในกำรเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

 หวัหน้ำทวัร ์คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 

 

อตัรำคำ่บริกำรน้ีไม่รวม         

 ค่ำทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท่์ำนละ 5,000 เยน ตลอดกำรเดินทำง  

 ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำโทรศพัท,์ ค่ำซกัรีด, ค่ำเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั  

 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรำ้นอำหำร นอกเหนือจำกท่ีบริษัทจดัให ้ในรำยกำรทวัร์ 

 ไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหน้ำ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงน้อย 20 ท่ำน ซ่ึงในกรณีน้ี 

ทำงบริษัทฯ หรือจดัหำคณะทวัรอ์ื่นให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็นสุดวิสยั จนไม่อำจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหำยสูญเสียหรือไดร้บับำดเจ็บท่ีนอกเหนือควำม รบัผิดชอบของหวัหน้ำทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับำง

ประกำรเช่น กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 

3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถกูปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน

ต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย  แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำย

กำรบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั และ บริษัทฯ จะ 

5. ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำงเน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำยหรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรือ 

เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตุผลใดๆก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมือง

พิจำรณำแลว้  ทำงบริษัท ฯไม่อำจคืนเงินใหท่้ำนไดไ้ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  ทั้งบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคน

เขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำพกัอยูใ่นประเทศไทย 

6. มคัคุเทศก ์พนักงำน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดย

ผูม้ีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำน้ัน 

7. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษัทฯ ทำง

บริษัทฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  



 

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณำจองล่วงหนำ้ก่อนกำรเดินทำง พรอ้มช าระงวดแรก 10,000  บาท  

 ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 30 วนั มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั 

 
กรณี ยกเลิกกำรเดินทำง 

 แจง้ล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 45 วนัก่อนเดินทำง คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 

 แจง้ล่วงหน้ำ 31 – 44 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำมดัจ ำตัว๋ท่ำนละ 10,000 บำท  

 แจง้ล่วงหน้ำ 16 - 30 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวมท่ำนละ 20,000 บำท 

 แจง้ล่วงหน้ำ 1- 15 วนัก่อนกำรเดินทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100 %  

 ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทำง ,ถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง ทำงบริษัทฯ จะท ำกำรเล่ือน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้ำ่ยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ  

 ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋และอื่นๆท่ำนละ 10,000 บำท  

 

เอกสารที่ลกูคา้ตอ้งเตรียมไปวนัเดินทาง 

จำกกำรท่ีรัฐบำลญ่ีปุ่น ประกำศยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศ ซ่ึงมีผลใชบ้ังคบัตั้งแต่วนัท่ี 1กรกฎำคม 2556 ผูท่ี้จะเขำ้ประเทศไดน้ั้น 

จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้ประเทศได้  (เช่นเดียวกับผูท่ี้ยื่นขอวีซ่ำกับทำง

สถำนทูตฯ)  

ทำงเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองจะสอบถำมถึงวตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสำรท่ีน ำมำ เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขำกลบั 

หรืออื่นๆ สำหรบัรำยละเอียดของเอกสำรท่ีจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำไดแ้ก่ 

(1) ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  

(2) ส่ิงท่ียนืยนัว่ำท่ำนสำมำรถรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยท่ีอำจเกิดขึ้ นในระหวำ่งท่ีพำนักในประเทศ ญ่ีปุ่นได ้ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) (3) ช่ือ ท่ีอยู่ และหมำยเลขติดต่อในระหวำ่งท่ีพำนักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ)  

(4) ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ ำนักในประเทศญ่ีปุ่น  

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น   (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศดว้ยมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุกำรใชง้ำนเหลืออยูอ่ยำ่งน้อย 6  เดือน 

2. กิจกรรมใดๆท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย แลเขำ้ขำ่ยคุณสมบติักำรพ ำนักระยะสั้น 



 

3. ในขัน้ตอนของกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตัวกลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่เขำ้ข่ำย

คุณสมบติัท่ีจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 


