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 เทีย่วเมอืงหลวงเกา่สมัผัสวัฒนธรรมญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิทีเ่กยีวโต [วดัคโิยมสิ,ึฟูชมิอินิาร]ิ 

 เทีย่วชมวัดทีเ่คยถา่ยภาพยนตรเ์รือ่ง the last samurai ณ วดัชอิงอนิ แหง่เมอืงเกยีวโต 

 เทีย่ววัดเกา่เมอืงนารา วดัโทไดจ ินมสัการหลวงพอ่โตไดบตุส ึพรอ้มเหลา่กวางแสนน่ารัก 

 ชมศาลเจา้แหง่ตะเกยีง ศาลเจา้คาสกุะ ถอืเป็นของศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากของเมอืงนารา 

 ชมความสวยงามแหง่ปราสาทโอซากา้ ปราสาทประจําเมอืงทีถ่กูสรา้งโดย”ฮเิดโยชโิตโยโตม”ิ 

 เทีย่วเมอืงทา่สําคัญฝ่ังตะวันตก เมอืงโกเบ พรอ้มชมววิเมอืง ณ โกเบพอรต์ทาวเวอร ์

 ชอ้ปป้ิงจใุจในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังทัง้ ยา่นชนิไซบาช,ิ รงิกเุอา้ทเ์ลต, ออิอน, ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

 วันอสิระสามารถซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ หรอืเลอืกอสิระชอ้ปป้ิงหรอืน่ังรถไฟมไีกดพ์าเทีย่ว 

• อาบนํา้แรแ่ชอ่อนเซ็น เพือ่สขุภาพและผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
  

กาํหนดการเดนิทาง : 08 – 13, 15 – 20, 20 – 25 มถินุายน 2559 35,900.-    
1. กรงุเทพฯ-สนามบนิโอซากา้ 

2. สนามบนิโอซากา้-เมอืงเกยีวโต-วัดชอิงอนิ-วัดคโิยมสิ ึ

 ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิแชน้ํ่าแร ่

3. เมอืงนารา-วัดโทไดจ-ิหลวงพอ่โตไดบสุส-ึศาลเจา้คาสกุะ 

 เมอืงโอซากา้-ปราสาทโอซากา้ 

KANSAI LOVER [OSAKA-KYOTO-NARA-KOBE] 
6 DAYS 3 NIGHTS 

                         โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
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4. อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกทัวรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

5. เมอืงโกเบ-โกเบพอรต์ทาวเวอร-์ชอ้ปป้ิงฮารเ์บอรแ์ลนด ์

 รงิกเุอา้ทเ์ลต-ชอ้ปป้ิงออิอน 

6. สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – สนามบนิโอซากา้ 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ 

JL 728 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง          สนามบนิโอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัชอิงอนิ – วดัคโิยมสิ ึ

                                              ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– แชน่ํา้แร ่

07.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต นําทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส 

มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็นเอกลักษณ์ของวัด

คอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ ค้ํายนั และสิง่ทีน่่า

อศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดังนัน้องคก์ารยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 

และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น้ําศักดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกี

ดว้ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกานํา้ชา ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึ

รา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมยัเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซริ

(รองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบําญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 

1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็น

ตน้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัชอิงอนิ วัดในศาสนาพทุธนกิายโจโด (นกิายทีช่าวญีปุ่่ นรับถอืมากทีส่ดุ) 

ภายในวัดมอีาณาบรเิวณกวา้งขวาง วัดถกูสรา้งในปี 1234 จะพบกบัประตใูหญป่ระตซูนัมอน

ประตวูัดเกา่แกท่ีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นมคีวามสงูถงึ 24 เมตรกวา้ง 50 เมตร นับเป็นประตไูมท้ี่

ใหญท่ีส่ดุในชว่งปี 1600 และใหอ้สิระกบัการเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบับนัไดหนิทีท่อดขึน้สูว่ัด

อนัเป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรเ์รือ่ง The Last Samurai ในตอนเขา้เฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิ

ของผูพ้ันฯ เมือ่มาถงึญีปุ่่ นเป็นครัง้แรก จากนัน้ใหท้า่นชอ้ปป้ิง ซือ้ของทีร่ะลกึสไตลญ์ีปุ่่ นนานา

ชนดิ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จิง้จอกขาว สรา้งใน

ศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บชูาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การ
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เก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวาม

ยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง          เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– หลวงพอ่โตไดบสุส ึ– ศาลเจา้คาสกุะ 

                                               เมอืงโอซากา้ – ปราสาทโอซากา้  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 นํา

ทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็นวัดทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคา 

เป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมยัคามาครุะ สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่สําคัญทีล้ํ่าคา่ทีส่ดุของ

วัดนีค้อื หลวงพอ่โตไดบสุส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ประดษิฐานอยูใ่น

วหิารหลวงพอ่โต ซึง่หลังเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหมถ่งึ 2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจบุนัมี

ขนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยงัไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกบักวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้คาสกุะ เป็นของศาลเจา้ทีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังมากของเมอืง

นารา ถกูสรา้งขึน้ในยคุสมยัเดยีวกบัทีเ่มอืงนารายงัเป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ น สรา้งขึน้ใหก้บั

เทพเจา้ผูป้กป้องเมอืง สิง่ทีโ่ดดเดน่ของศาลเจา้นีก้็คอื ตะเกยีง นับพันอนั ซึง่พบไดใ้นเกอืบ

ทกุพืน้ทีข่องศาลเจา้ ถกูบรจิาคโดยผูค้นทีม่จีติศรัทธา มทีัง้ตะเกยีงแบบแขวน ตะเกยีงตัง้พืน้ 

และตะเกยีงหนิ ตัง้เรยีงรายกนัอยูใ่นศาลเจา้และตามทางเดนิ หากมงีานเทศกาลตะเกยีงใน

เดอืนกมุภาพันธแ์ละกลางสงิหาคมก็จะมกีารจดุไฟในตะเกยีง ใหบ้รรยากาศทีส่วยงามยาม

พลบคํ่าหลัง 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง สมัผัสความ

ยิง่ใหญแ่ละชมนทิรรศการทีจ่ัดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้
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ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆของโชกนุ “ฮเิดโยชโิตโยโตม”ิ ผูม้คํีาสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาท

แหง่นีใ้หท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก THREE STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง             อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพิม่ทา่นละ 2,900 บาทรวมคา่

รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยนูเิวอร์

แซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังที่

ทา่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์าก

เรือ่ง“จรูาสสคิ พารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั 

“จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่

ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวการต์นู

สําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

ตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบั

โซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตัววันที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่

ดํ่ากบับรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว หรอื เลอืกอสิระชอ้ป

ป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่ง

ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล้ําอนาคตสําหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งสําอางยีห่อ้

ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก THREE STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            เมอืงโกเบ – โกเบพอรต์ทาวเวอร ์– ชอ้ปป้ิงฮารเ์บอรแ์ลนด ์

                                              รงิกเุอา้ทเ์ลต – ชอ๊ปป้ิงออิอน   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกเบ นําทา่นเดนิทางสูย่า่น โกเบพอรต์ทาวเวอร ์จดุชมววิหอคอย

ชมววิทีต่ัง้อยูบ่รเิวณทา่เรอืโกเบ มคีวามสงู 108 เมตร ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมววิทวิทัศน์

ทีส่วยงามของเมอืงโกเบ ทา่นจะไดเ้ห็นถงึความเปลีย่นแปลงของเมอืงโกเบหลังจากทีเ่มอืง

ประสบภยัพบิตัจิากเหตแุผน่ดนิไหวครัง้ใหญท่ีส่ดุในปี 1995 ทีส่ามารถฟ้ืนฟแูละกลับมาเจรญิ 

รุง่เรอืงไดภ้ายในระยะเวลาเพยีง 12 ปี เทา่นัน้เอง จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ โกเบฮารเ์บอร์

แลนดเ์ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ ่ศนูยร์วมความบนัเทงิทีส่รา้งสสีนัใหก้บัเมอืงโกเบใหท้า่นเพลดิ 

เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําทา่นเดนิทางสู ่รงิกเุอา้ทเ์ลต ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

การชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม หลากหลายชนดิ เสือ้ผา้ เครือ่งสําอางค ์เสือ้ผา้กระเป๋า รองเทา้ 

อยา่งเพลดิเพลนิใจ จากนัน้นําทา่น หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายอาทเิชน่ 

ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคา

เพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ  

วนัทีห่กของการเดนิทาง        สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  

04.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Osaka5930-6D-JL-W07 

 
KANSAI LOVER [OSAKA-KYOTO-NARA-KOBE] 6 DAYS 3 NIGHTS BY JAL 

กําหนดการเดนิทาง   08 – 13, 15 – 20, 20 – 25 มถินุายน 2559 
 

อตัราคา่บรกิาร               มถินุายน 2559 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 35,900.- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 32,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 32,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 28,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 11,000.-  บาท / เด็กหกัคนืทา่นละ  8,000.-  บาท 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 
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 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 6. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 
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1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมา

ทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปทีป่ระเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการ

ให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้

ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้ง

มาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยืน่วซีา

เขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้

หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม 

หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยสําเนาพรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืน

ใหถ้า่ยสําเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 


