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วนัพุธที ่14 พฤศจิกำยน 2561 (1)  กรุงเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภูมิ  

19:30  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเขา้หมายเลข 2) 

   สายการบินไทย พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

 *** หมำยเหตุ : เคำนเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริกำรก่อนเวลำเครือ่งออก 60 นำที และไม่มีประกำศเตือนผูโ้ดยสำรข้ึนเครื่อง 

ดงันั้นผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลำเครือ่งออกอย่ำงนอ้ย 45 นำที *** 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG622 23.15-06.25+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนิคนัไซ – ปราสาทอกิะ – หมู่บา้นนินจาอกิะ – นารา – วดัโทไดจ ิ

 NARA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS 
- ✓ HTL  

 

วนัที่สาม 

อาราชิยาม่า – รถไฟโทรอ็คโค – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเกต็สเึคยีว – วดัคโิยมิส ึ 

ชินไซบาชิ ✓ ✓ ✓ 

 OSAKA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS       

วนัที่สี ่
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มรีถบสัคอยอ านวยความสะดวก) 

✓ - - 
 OSAKA PLAZA HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
ปราสาทโอซากา้(ดา้นนนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ   

สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.25-22.00 
✓ - - 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23:15  ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG622  

(ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง...เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วนัพฤหสับดีที ่15 พฤศจิกำยน 2561 (2) ปรำสำทอิกะ – หมู่บำ้นนินจำอิกะ – นำรำ – วดัโทไดจิ 

06:15   ถึง สนำมบนิคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทติย์อุทยั... หลังผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อม  

ตรวจเชค็สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านชม “ปรำสำทอิกะอูเอโนะ” ปราสาทแห่งน้ีถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมือง โดยทั้งตัวปราสาทและพ้ืนที่ทั้งหมด ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National 

Historical Site)  ภายในมีพิพิธภัณฑ์นินจา โรงนา รวมไปถึงวัดรูปทรงประหลาด และพิพิธภัณฑ์เพ่ือระลึกถึง

กวีพเนจร มัตสึโอะ บาโช (Matsuo Basho) ที่อยู่ใกล้ๆกันด้วย จากน้ัน น าท่านเข้าชม “หมู่บำ้นนินจำ Iga-

Ryu Ninja” หรือพิพิธภัณทนิ์นจาองิะ มีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงการแสดงด้วยทกัษะและการ

ฝึกฝนจริง ภายในประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง  ส าหรับจัดแสดงอาวุธ 

และวัตถึสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกบัการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ ซ่ึงเป็นของจริงให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน 

อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักคร้ังกมี็ชุดนินจาให้เช่าและ

ขายอกีด้วย  

เทีย่ง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย  น าทา่นเดินทางสู่ “เมืองนำรำ” นาราเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่นมาก่อนเกียวโต  เพ่ือน าท่านเข้าชม “วดัโท

ไดจิ” สร้างขึ้ นในปี 743 เพ่ือแสดงถึงบุญญาธิ

การของพระจักรพรรดิญ่ีปุ่น ผ่านซุ้มประตู 

“นัน ไดมง” ที่ ใ ช้ เ ส า ร อ ง รั บถึ ง  18  ต้ น  

ด้านล่างมี “ทวารบาล” ที่แกะสลักจากไม้ได้

อย่างวิจิตร งดงาม เข้าชม “วิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระไว

โรจนะ” ที่ มีความสูง 16 เมตรและหนักถึง 

500 ตัน ตัววิหารหลังปัจจุบันถูกสร้างขึ้ นใหม่

ในปี 1706 เน่ืองจากของเดิมน้ันถูกไฟไหม้ โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลังเดิม 

ค ำ่      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

ทีพ่กั :  NARA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 **จำกนั้น พกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น”  กำรแช่น ้ ำแร่ที่คนญีปุ่่นเชื่อกนัว่ำจะช่วย

กระตุน้กำรไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน ** 
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วนัศุกรที์ ่16 พฤศจิกำยน 2561 (3) อำรำชิยำม่ำ – นัง่รถไฟสำยโรแมนติค – สวนป่ำไผ่  

  สะพำนโทเก็ตสึเคียว – วดัคิโยมิซึ - ชินไซบำชิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชมธรรมชาติอันงดงามของเมืองเกียวโตที่อาราชิยาม่า เปล่ียนบรรยากาศ “นัง่รถไฟสำยโรแมนติค 

Torocco train ” ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติอันแสนงดงามของเมืองเกียวโต ลัดเลาะแม่น า้โฮสุเคียว 

หากเป็นช่วงดอกซากุระบาน กจ็ะได้สัมผัสดอกซากุระเตม็สองข้างทางที่รถไฟว่ิงผ่านทเีดียว ... น าท่านเดินช่ืน

ชมความงดงามของ “สวนป่ำไผ่ อำรำชิยำม่ำ” ด้านหลังวัดเทนริวจิ ที่มีเส้นทางแคบๆ เช่ือมผ่านกลางสวน

ไผ่ ให้ผู้คนสญัจรไปมา ท่ามกลางความเงียบสงบ เสียงลมที่พัดเสียดสีใบไผ่ และแสงแดดร าไรที่ส่องลอดผ่าน

ลงมา เกิดความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ... น าท่านเดินทางสู่ “สะพำนโทเก็ตสึเคียว

” สัญลักษณ์เมืองอาราชิยาม่า ช่ือของสะพานน้ีแปลว่าสะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ โดยมีนักประพันธ์ชาวญ่ีปุ่น

หลายๆ ทา่นมักกล่าวถึงทวิทศัน์ของที่น่ีเสมอ 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดย

การใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่ ย่ืน

ออกมาเหนือหุบเขา ท าให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้างใต้อาคารหลัก

คือ “น ้าตกโอตะวะ” ซ่ึงเป็นสายน ้า 3 สายไหลลงสู่บ่อน ้า 

และยังเช่ือกันว่าการดื่มน ้าจากสายน ้าตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะ

ประสบความส าเร็จสามด้านคือ “อายุยืนยาว ความรัก การ

เรียนการศึกษา” ภายในบริเวณวัดเป็นที่ต้ังของศาลเจ้าอื่นๆจ านวนมาก ... น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบำชิ” 

ย่านช้อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงไร้ ขีดจ ากัดกับสินค้ามากมาย อาท ิเสื้อผ้าเก๋ๆ 

กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ันสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือก

มากมายหลากหลายสสีนั 

ค ำ่       รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั :  OSAKA PLAZAHOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว  

วนัเสำรที์ ่17 พฤศจิกำยน 2561 (4)  อิสระใหท่้ำนท่องเทีย่วตำมอธัยำศยั (ไม่มีรถบสัอ ำนวยควำมสะดวก) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  อิสระใหท่้ำนท่องเทีย่วตำมอธัยำศยั (ไม่มีรถบสัอ ำนวยควำมสะดวก) 
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  สถำนทีท่่องเทีย่วแนะน ำ 

 

 “ศำลเจ้ำสุมิโยชิ ไทชะ” เป็นศาลชินโตที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นและถือเป็นศาลอันเป็นที่

ศรัทธาของผู้คนมากที่สดุในโอซาก้า สร้างข้ึนต้ังแต่คริสต์ศตวรรษ 3 ด้วยสถาปัตยกรรมของศาสนสถานที่หมด

จดสวยงามแบบชินโตแท้ หรือที่ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า สมิุโยชิ ซุคุริ เป็นรูปแบบการก่อสร้างซ่ึงเกิดก่อนศาสนาพุทธ

จากจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการสร้างวัดในยุคหลังๆ หลังคาจ่ัวมุงด้วยด้วยต้นกกหรือใบสน

ไซปรัสแห้ง ยกพ้ืนสงู ฝาท าด้วยไม้กระดาน นอกจากน้ัน ศาลเจ้าแห่งน้ียังเป็นศูนย์กลางของศาลเลก็ที่ใช้ช่ือว่า 

สมุิโยชิ ไทชะ ทั่วประเทศกว่า 1,800 แห่ง 

“อุเมดะ” ย่านช้อปป้ิงที่รวมตัวกนัอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสันอันมีชีวิตชีวาที่ถูกออกแบบมา

อย่างพิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and 

Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น า้และน า้ตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาให้กับย่านน้ี ให้

ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสินค้านานาชนิดทั้ง เสื้ อผ้าแฟช่ัน รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย ทั้ง

ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่กส็ามารถเดินเช่ือมถึงกนัทั้งหมดอกีด้วย 

“พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ ำไคยูคงั” พิพิธภัณฑส์ตัว์น า้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณน า้รวมทั้งหมด 11,000 ตัน 

ที่ ไคยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพ้ืนที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแทงก์น า้

ขนาดใหญ่จ านวน 14 แทงก ์ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์คร่ึงบก

คร่ึงน า้, สัตว์เล่ือยคลาน, นก, สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 

620 ชนิด 30,000 ช้ิน เพ่ือจ าลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 

หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์

แห่งฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้าทายกบัเคร่ืองเล่นล า้สมัยหลากชนิด ตื่นเต้น ระทกึใจกับภาพยนตร์เร่ืองดังที่ท่านช่ืน

ชอบ ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกนั เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟน

ตาซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้อยใหญ่

ระยิบระยับมากมายเตม็ท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเร็วเหนือแสง พร้อมช่ืนชมความงามของดวง

อาทติย์แบบใกล้ชิด ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากบั “ฮอลลีวูด๊ ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิ

เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะน าท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่านช่ืน

ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” 

ตื่นเต้นระทกึใจกับยานไฮเทค “สคู๊ป” ที่จะน าท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวาย

ร้ายอย่างใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของส านักข่าว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะท า

ให้ท่านสัมผัสถึงความตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันย่ิงใหญ่

ระหว่างมนุษยชาติกับไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติ

สดุพิเศษของฮอลลีวูด๊ ที่จะท าให้ทา่นสมัผัสประสบการณ์ความต่ืนเต้นกบัการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิด

อย่างไม่เคยมีมาก่อน 
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***อิสระอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั*** 

ทีพ่กั :  OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดบั 3 ดำว 

วนัอำทิตยที์ ่18 พฤศจิกำยน 2561 (5)     ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) - เอออน พลำซ่ำ -  สนำมบินคนัไซ 

       สนำมบินสุวรรณภูมิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำกำ้” (ดา้นนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า 

ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริ

ของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคนส าคัญของ

ประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้

แรงงานกว่าหกหมื่ นคนในการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ีจึง

เปรียบเสมือนสญัลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและ

ศูนย์กลางการบัญชาการที่ย่ิงใหญ่ที่สดุในสมัยน้ัน ด้านนอกของ

ปราสาทเป็นลานกว้างที่ตกแต่งอย่าง  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้

ใบหลากหลายชนิดสลับกนัไป มีมุมที่น่ังส าหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และร้านค้าเลก็ๆขายของที่ระลึกและของ

ทานเล่น บริเวณน้ี จึงเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับ

ชาวเมืองโอซาก้า ... น าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลำซ่ำ” ช้

อปป้ิงกันต่อที่ “เอออน ช้อปป้ิง พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่ง

สินค้าช้ันน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, 

รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าที

มีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อิสระให้

ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้าที่

สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

***อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั*** 

 

สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิคนัไซ 

17:25  ออกเดินทำงจำกสนำมบนิคนัไซ โดยสำยกำรบนิไทย เทีย่วบนิ TG673 

21:55  ถึง สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

- - - Always with You - - - 
หมำยเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมือง / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน  

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ ท่ำน

ละ 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว 

เพ่ิมท่ำนละ 

14 – 18 พฤศจิกำยน 61 44,900 41,900 38,900 6,000 
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***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 17,000.-บาท*** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่ำนละ 1,000,000.- บำท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่ำนละ 500,000.-บำท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริกำรน ้ ำด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่ำน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี  

5. ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ ำนวน 2,000.-เยน/ท่ำน/ทริป)ส ำหรบัทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจของท่ำน 

 

เงื่อนไขกำรช ำระเงิน :    

 ส ำหรบักำรจองกรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000.- บำท  

 ช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั 
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กำรยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือ

คนืเงินได้ 

รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัคนไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการ

ยืนยันว่ามคุีณสมบตัใินการเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่ำงของเอกสำรมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติักำรเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น(ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วีซ่ำ) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบตัทิี่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

 

 

 

 


