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วนัแรก      กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอ้นรับทา่น 

23.50 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG642 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ตลาดอะเมโยโกะ-ผ่านชมโตเกยีวสกายทร-ีชอ้ปป้ิง     
สดุเพลนิอะเมโยโกะ 

08.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาทีญ่ีปุ่่ น 

เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
นําทา่นเดนิทางสู ่“กรงุโตเกยีว” นมสัการเจา้แมก่วนอมิ “วดัอาซากุสะ” วัดทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นวัดทีม่คีวาม
ศักดิส์ทิธิแ์ละไดรั้บความเคารพนับถอืมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคํามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี เป็นวัดพุทธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวเ้พือ่ความเป็นสริมิงคลตลอดทัง้ปี ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึกับ 
ประตูฟ้าคํารณ ซึง่มโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร เป็นโคมไฟทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สทิธิ์ของวัดแห่งนี้ จากนั้นเดินต่อไปที่ “ถนนนากามิ
เซะ” (Nakamise dori) ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ถา่ยรปู และซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึ 

 เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้พาท่านผ่านชม “โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) ซึง่เป็นหอคอยทีเ่พิง่สรา้งขึน้มาใหม่
และยังเป็นเหมอืนแลนดม์ารค์ของกรุงโตเกยีว ซึง่เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มคีวามสูงถงึ 634 เมตร 
บรเิวณโดยรอบๆเป็นแหล่งช็อปป้ิงขนาดใหญ่รวมทัง้มีอควอเรียมอยู่ในนั้นดว้ย โตเกยีวสกายทรีถูก

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ     

2 วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีว

สกายทร-ีตลาดอะเมโยโกะ    

FUJIBOU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

(บฟุเฟ่ตข์าป+ูออนเซ็น) 

3 ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-เรยีนรูว้ธิกีารชง

ชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกยา่-ขอ้ปป้ิงซาคาเอะ   

 TOYOKO INN NAGOYA 

SAKAEหรอืเทยีบเทา่ 

4 นาโกยา่-เกยีวโต-คนิคะคจุ-ิฟุชมิอินิาร-ิโอซากา้ 

ดวิตีฟ้ร-ีเอก๊ซโ์ปซติี ้   

 BANDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ    

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ไมม่บีสับรกิาร)  

  BANDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

สนามบนิคนัไซ โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

 

 

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 
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แบง่เป็นสองขัน้โดยชัน้แรกสงู 350 เมตร และชัน้บนสงู 450 เมตร เป็นจุดชมววิเมอืงโตเกยีวทีส่วยทีส่ดุ
อกีจดุหนึง่เนือ่งจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา จากนัน้นําทา่นสู ่“ยา่นอะเมโยโกะ” เป็นตลาด
ฮอตฮติของเมอืงโตเกยีวซึง่ดูไดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดทีค่กึคักคนเยอะอยูต่ลอดเวลา 
สิง่ทีน่่าจะเป็นจุดเด่นของตลาดแห่งนี้จะเป็นสนิคา้ทีห่ลากหลายมทีัง้ของสดไปจนถงึขา้วของเครือ่งใช ้

ตา่งๆ เครือ่งสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ทัง้ของญีปุ่่ นและสนิคา้นําเขา้จากต่างประเทศ รา้นขนมของ
กนิเลน่ ทาโกะยากยิกัษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครมี ชานมไขม่กุ และรา้นอาหารญีปุ่่ น อยา่งรา
เม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล ทีสํ่าคัญบางรา้นนีย่งัสามารถตอ่รองราคาไดอ้กีดว้ย  

 คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ 
พกัทีโ่รงแรม FUJIBOU  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ  
แช่นํา้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น้ําแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม   ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยว์ฒันธรรมชงชา-ทะเลสาบฮามานะ 

  นาโกยา่-ขอ้ปป้ิงซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นที่
รูจั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืว่าเป็นสัญลักษณ์หนึง่
ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล นํา
ทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทาง
ขึน้ปิด) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับ
ความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็น
สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย จากนั้นนําท่านสู่ โอชิโนะฮคัไค 
(OSHINO HAKKAI) บอ่น้ําธรรมชาตกิับความเลือ่มใสศรัทธาความเชือ่ในภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยีามา่ 
กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หลซมึลกึลงพืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบั
บรเิวณทีลุ่่มทําใหเ้กดิน้ําซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดย่อมน้ําในบอ่แต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิ
สะทอ้นทีส่วยงาม ตอ่มาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ํา
จากธรรมชาตทิี่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมที่
ชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้ไม่ว่าจะเป็นผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆอกีมากมาย และที่
สําคัญหมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค ยงัเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ OTOP ชัน้เยีย่มอกีดว้ย ทีห่มูบ่า้นนี้มขีองขึน้ชือ่
อยา่งโมจชิาเขยีวไสถ้ั่วแดงยา่ง และนําท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลอง
ชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่าน
สามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

รมิชายฝ่ังแปซฟิิค ทศิตะวันตกของจังหวัดชซิุโอกะ แต่เดมิเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่แยกออกมาจาก

มหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ทําใหน้ํ้าจดืเปลี่ยนเป็นน้ําเค็มในทีสุ่ด  สาเหตุที่ช ือ่ว่า

ทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบรเิวณนี้จะเป็นบรเิวณที่มีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่หง่นีจ้ะเป็นจดุชมววิและเป็นทีพ่ักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภณัฑเ์กีย่วกับปลา

ไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ   

นําท่านสู่ นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสํ่าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น นําท่านสู ่ยา่นซาคาเอะ 
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(Sakae) เป็นยา่นธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ที่

เต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่

กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ยา่นซาคาเอะ 

ทีพ่กั TOYOKO INN NAGOYA SAKAE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ นาโกยา่-เกยีวโต-คนิคะคจุ-ิฟชุมิอินิาร-ิโอซากา้-ดวิตีฟ้ร-ีเอก๊ซโ์ปซติ ี ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีสุ่ด ตัง้แต่ปี

ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของ

ท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซน ภายหลังจากที่

ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้

โดดเด่นอยู่กลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีก

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้สู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันว่าศาล

เจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัวกัน

จํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ์โดยเทพอิ

นารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะ          

มจีิง้จอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน  นําท่านชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ 

เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแห่งใหมใ่นโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่

จัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 
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ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, 

learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่

ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 10 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ้ํ่าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญ

ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอัน

โดง่ดัง 

6. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

7. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ้ํ่าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

8. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญ

ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

9. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

10. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอัน

โดง่ดัง 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั BANDE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ให ้

คําแนะนําการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึง่ในวัดทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของญีปุ่่ น เชือ่กันวา่เป็นวัดพุทธ

แหง่แรกขอประเทศญีปุ่่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเ่รยีกวา่ Kaiyukan ตัง้อยู่

ที ่Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวน้ํ์าทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น 

มสีตัวน้ํ์าหลากหลายชนดิทีอ่าศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ทีม่คีวามงดงามและสถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เดน่จากศาลเจา้อืน่ๆของญีปุ่่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อืน่ๆของเกยีวโต 

 วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุตส ึ(Daibutsu of 

Nara) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชือ่เสยีงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ

ประเทศญีปุ่่ น 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึง่ในสถานบันเทงิยามคํ่าคนืทีโ่ดง่ดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง 

 อะเมะรคิามรูะ Amerikamura เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่น

ฮาราจกูขุองโตเกยีว ยา่นนี้ก็จะไดพ้บกับแฟชั่นการแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของ
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ชาวญีปุ่่ น มบีรรยากาศครึก้ครืน้ ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสือ้ผา้ และรา้นขายของต่างๆ

มากมาย เป็นอกียา่นหนึง่ทีน่่ามาเดนิเลน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

**กรณีส ัง่ซือ้กบับรษิทั ผูใ้หญ่บตัรราคาทา่นละ 2,800 บาท เด็กอายุตํ่า

กวา่ 11 ปี ราคา 2,000 บาท กรุณาส ัง่ซือ้พรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนั (ทางบรษิทัจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไม่รวมค่ารถไฟในการ

เดนิทาง)    

ยูนเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือ่เดอืนมนีาคม ปี 

2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเ่ปิดในเอเชยี ภายในมที ัง้หมด 8 โซน: 

Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 

Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครือ่ง

เลน่ตา่งๆ ตัง้แตเ่ครือ่งเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีห่วาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี้ยังมหีนัง 

3 มติ ิอยา่งเชน่ Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรือ่ง

ใหมล่า่สดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนัน้ จะม ีUniversal City walk Osaka ซึง่เป็น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ ทีม่โีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทัง้รา้นทีข่ายสนิคา้

ของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ และของทีร่ะลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์า

โกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือ่ดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิม้ลองรสชาตดิัง้เดมิ ของกนิขึน้ชือ่

ของโอซากา้ ทีไ่ดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยากิ รวมกันมาเปิดอยู่ที่

แลว้ พพิธิภัณฑน์ีต้ัง้อยูท่ีช่ัน้ 4 ของหา้งแหง่นี ้ 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํา่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั  BANDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิคนัไซ โอซากา้-สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คู
น้ํา และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น
แหล่งชมซากรุะทีโ่ด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงาม
เป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi Shopping Arcade บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวาม

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี้ 
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 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้      

กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

เพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3200 บาท) 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและ

ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
 

 

 

วนัเดนิทาง ราคา ราคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

11-16 ตลุาคม 61 45,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INFANT  

อายไุมเ่กนิ  
2 ปี 

ราคา 

8,900 บาท 

10,900 

13-18 ตลุาคม 61 45,999 10,900 

19-24 ตลุาคม 61 45,999 10,900 

26-31 ตลุาคม 61 43,999 10,900 

2-7 พฤศจกิายน 61 39,888 10,900 

9-14 พฤศจกิายน 61 42,999 10,900 

15-20 พฤศจกิายน 61 42,999 10,900 

22-27 พฤศจกิายน 61 42,999 10,900 

30 พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 61 42,999 10,900 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิช่น เร ิม่งาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคุเทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบนิ สําหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมน้ํีาหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญ่เกนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวางกา

รนัตคีา่มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรชํ์าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
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 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีทํ่าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิัย เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นี้ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 
เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
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(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

 

บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 

 

 

 

 


