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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ     

2 สนามบนินารติะ-อบิาราก-ิอชุกิ ุไดบสุ ึฮติาช ิซไีซดพ์ารค์ 

นกิโก ้    

ORURI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
บนเครือ่ง 
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วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น       พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.50 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG642 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง  สนามบนินารติะ-อบิาราก-ิอชุกิ ุไดบสุ-ึฮติาช ิซไีซดพ์ารค์-นกิโก ้

08.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาทีญ่ีปุ่่ น 
เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอบิาราก ิเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิอันอดุมสมบรูณ์ทัง้ จาก ภเูขาและ
ทะเล จากนัน้สกัการะ พระใหญอ่ชุคิ ุซ ึง่เป็น พระพทุธรปูทีท่ าจากบรอนซข์นาดใหญแ่ละไดถ้กูบนัทกึใน
กนิเนสบคุวา่เป็นพระพทุธรปูทีส่งูทีส่ดุในโลก ม ีความสงู 120 เมตร ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 10 ปี มคีวาม
สงูมากกวา่อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอรก์ (40 เมตร) บรเิวณรอบฐานพระพุทธรูปมดีอกไมบ้านตลอด
ทั ้งสี่ฤดูกาล ภายในองค์พระแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ก็แสดงใหเ้ห็นถึงความยอดเยี่ยมของ

3 นกิโก-ศาลเจา้โทโชก-ุน า้ตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจ ิ

มติซุย เอา้ทเ์ลต (ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ออนเซ็น)    

FUJIBOU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยช์งชา-ทะเลสาบฮา

มานะ-นาโกยา่-ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ   

 TOYOKO INN 

NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 นาโกยา่-เกยีวโต-คนิคะคจุ-ิฟุชมิอินิาร-ิโอซากา้-ดวิตีฟ้ร ี

เอก๊ซโ์ปซติี ้   

 BANDE HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิ

คนัไซ โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

 

 

บนเครือ่ง 
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พระพุทธศาสนา และท่านยังสามารถขึ้นลิฟท์ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ ไปที่ความสูงระดับอกของ
พระพทุธรปู (85 เมตร) เพือ่ชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม แบบพาโนรามาไดจ้ากหนา้ตา่งชมววิไดอ้กีดว้ย   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ฮติาจ ิซไีซด ์ปารค์ สวนสวรรคส์ าหรับคนรักไมด้อกไมป้ระดับอยา่งแทจ้รงิ กบั
อาณาจักรแห่งไมด้อกที่กวา้งใหญ่ไพศาลกว่า 1 ,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปดว้ยดอกไม ้
หลากหลายสายพันธุ ์ภายในสวนมทีุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพันธุท์ีอ่อกดอกหมนุเวยีนใหช้ม
ตลอดปี ความลับทีท่ าใหส้วนไมด้อกแหง่นีส้วยงามดั่งสวนสวรรคข์องใครหลายคน คอืความพถิพีถิันและ
ใส่ใจดูแลตัง้แต่ขัน้ตอนการปลูก อย่างตน้โคเคยีหรอืทีบ่างคนเรยีกกันว่า “หญา้ไมก้วาด” ตอ้งเริม่จาก
การขดุหลมุปลกูแบบ 1 ตน้ตอ่ 1 หลมุเป็นแถวยาวเรยีงราย ระยะหา่งระหวา่งหลมุก็จะก าหนดใหเ้ทา่กนัที ่
70 เซนตเิมตร ซึง่เป็นระยะห่างทีพ่อดทีีจ่ะท าใหต้น้โคเคยีจะไมแ่ตกกิง่กา้นมาเบยีดบังกนัเมือ่โตขึน้ อกี
ทัง้หลุมทีฝั่งก็ตอ้งลกึพอดทีีจ่ะไมท่ าใหต้น้ลม้หากตอ้งเจอลมทะเลแรงๆ ทีส่ าคัญ การปลูกตน้โคเคยีจะ
ไมใ่ชว้ธิปีลกูดว้ยเมล็ด แต่ชาวสวนจะคัดขนาดของตน้ออ่นทีม่ขีนาดพอๆ กันกอ่นทีจ่ะน ามาปลูก เพือ่ให ้
พุ่มโคเคยีมขีนาดใกลเ้คยีงกันเมือ่มันเตบิโตเต็มที่  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่โทชงิ ิซ ึง่เป็นจังหวัดทีม่ี
ชือ่เสยีงในระดับสากลในเรือ่งของอาคารและวัดทีม่คีุณค่าทางประวัตศิาสตร,์ งานแสดงสนิคา้เซรามกิ, 
แกลอรีศ่ลิปะและแมน่ ้าทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

ค า่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ ORURI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม   นกิโก-ศาลเจา้โทโชก-ุน า้ตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจ-ิมติซุย เอา้ทเ์ลต

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แชอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                                              

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“เมอืงนกิโก” เป็นเมอืงหนึง่ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมเดนิทางท่องเทีย่ว เนื่องจากมี

จุดเดน่ทางดา้นประวัตศิาสตร ์มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัดและศาลเจา้ รวมทัง้มธีรรมชาตทิีส่วยงาม 

พืน้ทีโ่ดยรอบของเมอืงนกิโก จะมนี ้าพรุอ้น น ้าตก ทะเลสาบตา่งๆทีท่วิทัศนท์ีส่วยงาม จากนัน้เดนิทางไป 

“ศาลเจา้โทโชกุ” เป็นศาลเจา้เก่าแก่มปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

เอกลักษณ์ของศาลเจา้แห่งนี้อยู่ที่สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ่งใชเ้ทคนิคดา้นฮวงจุย้

ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภเลยทเีดยีว จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นี้

ก็คอื ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) และรูปแกะสลักหลากสสีันบนบานประตูนัน้สวยงามน่าชมเป็น

อยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประต ูซึง่ประดับดว้ยรูป
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แกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลักลงิสามตัวมซิะรุ (Mizaru)  (The Three 

Wise Monkeys) ที่สื่อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-

neko)  (Sleeping Cat) จากนัน้เดนิทางสู่ น า้ตกเคงอน คอื น ้าตกทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในนกิโก ้และเป็น

หนึง่ในน ้าตกทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น โดยมคีวามสงู 100 เมตร บรรยากาศของน ้าตกเคงอนในแต่

ละฤดูนัน้มคีวามงดงามอลังการโดยเฉพาะในฤดูใบไมร้่วง อกีทัง้เป็นหนึง่ในอนุสรณ์แห่งธรรมชาตขิอง

ประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ชือ่ของน ้าตกเคงอนนัน้ถูกตัง้ตามบทในคัมภรีพ์ุทธศาสนาบทหนึง่ทีช่ ือ่ว่า ‘เคงอน

เคยีว’ (Kegon-kyo) ตัง้โดยพระภกิษุทีพ่บน ้าตกแหง่นี ้นอกจากชัน้ชมววิดา้นบนทีส่ามารถมองเห็นตัง้แต่

จุดสูงสุดของน ้าตกแลว้ ยังมจีุดทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีสุ่ดอกี น่ันก็คอื จุดชมววิจากชัน้ล่างทีอ่ยู่ลกึถงึ 100 

เมตร นักทอ่งเทีย่วสามารถลงไปจดุชมววิไดโ้ดยลงลฟิตเ์พือ่เขา้ชมววิสดุอลังการของน ้าตกเคงอนแห่งนี้ 

อกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิเป็นทะเลสาบทีส่งูทีส่ดุ แห่งหนึง่ในประเทศญีปุ่่ น ซึง่สงู ประมาณ 

1,269 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ทะเลสาบแหง่นี้เกดิขึน้เมือ่ประมาณ 20,000 ปีทีแ่ลว้ ในตอนทีภ่เูขานัน

ไตระเบดิ ท าใหแ้อง่น ้าหลายสายไหลรวมกนักลายเป็นทะเลสาบชเูซนจ ิซึง่นับว่าเป็นทะเลสาบทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นจุดที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่สวยอีกจุดหนึ่งในเมืองนิกโก หลังจากนั้นพาทุกท่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง “มติซุย เอาทเ์ล็ต อริุมะ” ศูนยร์วมแหง่สนิคา้ชัน้น านานาชนดิ อาท ินาฬกิา, 

กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้ เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลอืกซือ้ของฝากอย่างเต็มทีต่าม

อัธยาศัย เสร็จแลว้น าทุกท่านเดนิทางสู่จังหวัดยามานาช ิทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้ 5 ทีอ่ยูร่อบภเูขาไฟฟจู ิและเป็นสถานทีส่วยตดิอนัดับในการถ่ายภาพววิภเูขาไฟฟจู ิทีน่ี่ยัง

เป็นเหมอืนเมอืงส าหรับการพักผอ่น น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค า่         รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์  

ทีพ่กั FUJIBOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

  จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่ว่าถา้ไดแ้ช่น า้แรแ่ลว้จะ 

  ท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยว์ฒันะธรรมชงชา-ทะเลสาบ        

ฮามานะ-นาโกยา่-ขอ้ปป้ิงซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นที่
รูจั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่
ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดูกาล น า
ทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อ านวย หรอื ทาง
ขึน้ปิด) ทีทุ่กท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับ
ความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซือ้สนิคา้ของที่ระลกึซึง่เป็น
สญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 
จากนัน้น าท่านสู ่โอชโินะฮกัไก (OSHINO HAKKAI) บอ่น ้าธรรมชาตกิับความเลือ่มใสศรัทธาความ

เชือ่ใน ภูเขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจีที่

ไหลซมึลกึลงพืน้พภิพปฏบิัตกิารซมึซบับรเิวณทีลุ่่มท าใหเ้กดิน ้าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาด

ยอ่มน ้าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ไดรั้บการ

คัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิี่ดีที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหวา่งทางได ้ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ 

ผลไมอ้บแหง้ ถั่ว มันญีปุ่่ น และอืน่ๆอกีมากมาย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้

โอท็อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มู่บา้นนี้มขีองขึน้ชือ่อย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ั่วแดงย่าง ขนมฮติทีห่มู่บา้นน ้า

ศักดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก และน าท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชา

ดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่าน

สามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

ริมชายฝ่ังแปซฟิิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชซิุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบน ้าจืดที่แยกออกมาจาก

มหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ท าใหน้ ้าจืดเปลี่ยนเป็นน ้าเค็มในที่สุด  สาเหตุที่ช ือ่ว่า

ทะเลสาปปลาไหล เนื่องจากบรเิวณนี้จะเป็นบรเิวณที่มีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศญีปุ่่ น โดยสถานทีแ่หง่นีจ้ะเป็นจดุชมววิและเป็นทีพ่ักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภณัฑเ์กีย่วกบัปลา

ไหลใหเ้ลอืกซือ้เป็นของทีร่ะลกึ   

น าท่านสู ่นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น น าท่านสู่ ยา่นซาคาเอะ 

(Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ที่

เต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่

กนิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ซาคาเอะ 

ทีพ่กั TOYOKO INN NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ นาโกยา่ – เกยีวโต-คนิคะคจุ ิ- ฟชุมิอินิาร ิ– โอซากา้ – ดวิตีฟ้ร ี

  เอก๊ซโ์ปซติี ้ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่

ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของ

ท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที่

ท่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เนื่องจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้

โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่สวยงามเป็นอกี

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีก

กนัวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีง

ตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิาร ิทีผู่ค้นเชือ่กันว่าเป็นภเูขาศักดิส์ทิธ ์โดย

เทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมกัจะมี

จิง้จอกเป็นสัตว์คู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน  น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ 

เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่

ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที่

จัดขึน้เมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื้อที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 

ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, 

learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรือแมแ้ต่

ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 10 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี ้
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1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญ

ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอัน

โดง่ดัง 

6. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

7. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

8. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและผจญ

ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

9. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

10. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอัน

โดง่ดัง 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั BANDE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) –ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิ สนามบนิคนัไซ   

  โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอ
ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คู
น ้า และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวกัตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่
ชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็น
อยา่งยิง่ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi Shopping Arcade บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนีม้คีวาม

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี้ 
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 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ั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) 

วนัเดนิทาง ราคา 
 

ราคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 
 

10-15 ตลุาคม 61 49,999  
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INFANT ไมเ่กนิ 
2 ขวบ ราคา  
8,900 บาท 

10,900 

12-17 ตลุาคม 61 49,999 
17-22 ตลุาคม 61 47,999  
24-29 ตลุาคม 61 47,999 
31ตลุาคม – 5 พฤศจกิายน 61 47,999 
7-12 พฤศจกิายน 61 47,999 
14-19 พฤศจกิายน 61 47,999 
17-22 พฤศจกิายน 61 42,999 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น 

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

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิม่เวลาการใช้

รถบสัได ้ท ัง้นีม้คัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิทีร่ะบใุนโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้ 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 ค่าประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 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% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 

28 พฤศจกิายน - 3 ธนัวาคม 61 47,999 
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 ค่าเปลีย่นแปลงตั๋วเครื่องบนิ ส าหรับผูท้ี่ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ
เจา้หนา้ที)่ 

 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิก าหนด หรอืมขีนาดใหญเ่กนิกวา่
ขนาดมาตรฐาน 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นได ้
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจ าทวัร ์เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งท าการวางกา

รนัตคี่ามดัจ าหรอืซื้อขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาล า CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรช์ าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดล าดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

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

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน
ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันทีจ่องทัวร ์หาก
ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั๋วทุกชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

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

 การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที่ท่านช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้หากท่านมเีหตุอันใดทีท่ าใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ท่านอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จ าเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะท าหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะท าการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือ านาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคัญ 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 
 
 

เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะเขา้
ประเทศไดนั้้น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีน่ ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ ส าหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  ก าหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พ านักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
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บรกิารเพิม่เตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 


