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DAY 1: กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ – รงิกุเอา้เลท     (XJ 900   08.00 – 16.00 ) 

DAY 2: โอซากา้ – อาราชยิาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเกต็สเึคยีว - เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ– ศาลเจา้ฟูชริ ิอนิาร ิ 

DAY 3: อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ  

DAY 4: ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชนิไชบาช ิ– กรงุเทพฯ                         (XJ 607  20.15 – 00.55) 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง : 26 – 29 มี.ค. / 2 – 5 เม.ย. 2560  

         โดยสำยกำรบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์  
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วนัแรกของกำรเดินทำง กรงุเทพฯ – สนำมบินคนัไซ  

05.00 คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ 3 ประตูทำงเข้ำท่ี 1 

– 3 เคำน์เตอร ์4 สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บรษิัทฯคอยต้อนรบัและ

อ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สำยกำรบิน AIR ASIA X ท ำกำรบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 

3-3-3 (377ท่ีนัง่) น ้ ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทัง้ขำไปและขำกลับอย่ำงละ 20 กก. 

บริกำรเสิรฟ์อำหำรร้อนพร้อมเคร่ืองด่ืมทัง้ขำไปและขำกลบั ** 

08.00 ออกเดนิทางสู่ สนำมบินคนัไซ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

16.00 ถงึ สนำมบินคนัไซ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย ) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง

เรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านสู่ ริงกุเอ้ำเล็ท (RINKU OUTLET) แหล่งช้อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นใกล้กับ

สนามบนิคนัไซ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนม ชื่อดงัหลากหลาย

และสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องส าอาง, เครื่องประดบั, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า

อุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้าและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์

มากมายกับคอลเลคชัน่เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 

Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ  

 จำกนัน้น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั  

***อำหำรค ำ่อิสระตำมอธัยำศยัเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

พกั โอซำก้ำ ณ FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง      โอซำก้ำ – อำรำชิยำม่ำ – สวนป่ำไผ ่– สะพำนโทเกต็สึเคียว - เกียว

โต - วดัคินคะคจิุ – ศำลเจ้ำจ้ิงจอก ฟชิูมิอินำริ – ชินไซบำชิ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น าท่านสู่ อำรำชิยำม่ำ (Arashiyama) อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต ตัวเมืองอารา

ชิยาม่านัน้จะคึกคักมากในช่วงวนัหยุด น าท่านสู่ เกียวโต จากนัน้น าท่านชมความ

สวยงาม ร่มรื่นของ สวนไผ่ อนัเขยีวขจ ี(BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอดขา้ง

ทางเสมอืนหนึ่งเป็นอุโมงคใ์ห้เดนิผ่านถูกปลูกขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนั หรอืกว่าพนัปีมาแล้ว 

เพื่อใช้ในการประดบัสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบ าบดัจิตใจมาแต่ครัง้
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โบราณ ซึ่งสวนไผ่แห่งนี้ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร ์เรื่องเกอชิา ที่งดงามตระการ

ตาไปทัว่โลก จากนัน้น าท่านชม สะพำนโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็น

บรเิวณที่ชาวญี่ปุ่ นชื่นชอบ และเป็นสถานที่ชมววิที่สวยทีสุ่ดอกีแห่งในเกยีวโต อสิระให้

ท่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบ JAPAN SET  

น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ นมายาวนาน

ทีสุ่ด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืง

ส าคญัทีเ่ตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญี่ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู่ วดัคินคะคุจิ 

เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกุนอาชกิาก้า โยชมิสิุและท่านมคีวามตัง้ใจยก

บ้านพกัแห่งนี้ให้เป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากที่ท่านเสยีชวีติ คนไทยนิยมเรยีกกนัว่า 

วดัทอง เนื่องจากทีว่ดันี้จะมอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลงัตัง้โดดเด่นอยูก่ลางน ้า ท า

ให้เกดิเป็นเงาสะท้อนกบัพื้นน ้าเบื้องหน้า จนเกดิเป็นภาพที่สวยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์

หนึ่งของเมอืงเกยีวโต น าท่านเขา้ชม ฟชิูมิ อินำริ ชำยส ์หรือ ศำลเจ้ำพ่อจ้ิงจอกขำว 

เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการเกบ็เกี่ยว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนับถอึในฐานะเทพ

เจา้แห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มชีื้อเสยีงและได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาล

เจา้อนิารวิ่า 30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สรา้งขึน้จากความร่วมมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อ

บูชาสุนัขจิง้จอกซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจา้แห่งการเก็บเกี่ยว สมัผสัความ

สงา่งาม โทรอิ ิหรอื ซุม้ประตู ญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่า หมืน่คู่ซุม้ประตู ตัง้เรยีงราย

กนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ดว้ยเงนิบรจิาค

ของแรงแห่งศรทัธาบรรดานักธุรกจิที่ประสบความส าเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจา้

แห่งนี้ ทีเ่ราท่านคุน้ตาดว้ย เสา ไมส้แีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้น

ขาย อุดง้จิง้จอก หรอื คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏเิสธไมไ่ดท้ีจ่ะแวะลองลิม้รส  

จากนัน้น าท่านกลบัสู่ โอซำก้ำ ทีพ่กั  

***อำหำรค ำ่อิสระตำมอธัยำศยัเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

น าทา่นเขา้ทีพ่กั โอซำก้ำ ณ FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง        อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม  

                                      ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ ==> ผูใ้หญ่ท่ำนละ 2,700.- บำท    

     เดก็ต ำ่กว่ำ 12 ปี ท่ำนละ 1,900.- บำท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ใช้เวลำคุ้มค่ำเตม็วนั  เข้ำสู่ช่วงเวลำช้อปกระหน ่ำ ในย่ำนช้อปป้ิงช่ือดงัมำกมำย 

ย่ำนอเุมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารูจ้กักนัเป็นอย่างด ีศูนย์

รวมแฟชัน่ทีก่ าลงัอนิเทรนด ์แหล่งรวมรา้นอาหารอนัหลากหลาย หา้งสรรพสนิคา้นับไม่

ถ้วน นอกจากนัน้มทีัง้ตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร รา้นเกมปาจงิโกะ ผบั บาร ์

นบัไดว้่ามาทีเ่ดยีวกเ็ตม็อิม่เลยทเีดยีว 

ย่ำนนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปป้ิง แหล่ง

บนัเทงิ โรงละครเมอืงใหม่ ท าให้มโีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย 

ตามมาดว้ยโรงน ้าชาเปิดบรกิารกว่า 47 โรง 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่ำนละ 2,700.-  

เดก็ต ำ่กว่ำ 12 ปี ท่ำนละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ที่สุดใน

โลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมรกิา สนุกสนาน

ตื่นเต้นอย่างเตม็ทีใ่นโรงถ่ายแห่งนี้  เขา้ชมส่วนต่างๆ ทีแ่บ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ 

มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ ฉากจ าลองของนิวยอร์ค T23D ภาพยนตร์สามมิติ ในฉาก

ภาพยนตรเ์รื่องเทอรม์เินเตอร ์ซึ่งท่านจะได้ชมเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอ

พร้อมชมฉากต่อสู้สนุกสนานที่ท่ านจะประทับใจใช้งบสร้างกว่า 400 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยงัมเีบือ้งหลงัฉากการถ่ายท าจากเรื่อง ET, ฉากจ าลองของเมอืงซาน ฟราน

ซสิโกขณะอยู่ที่โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ยอ้นกลบัอดตีโดยรถที่ใช้แสดงใน

ภาพยนตรท์ีส่มจรงิเหมอืนขบัรถทีโ่ลดโผนเทีย่วกนัต่อ ฉากแผ่นดนิไหวในซานฟรานซสิ

โกที่มไีฟไหม้จรงิเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์ , การแสดงในภาพยนตรเ์รื่องจูราสสคิพาร์ค 

การแสดงและยอ้นยุคสตัวด์กึด าบรรพท์ีม่ไีดโนเสารท์เีรก็ซต์ามไล่ล่าในความมดื , ฮอลลี

วูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สอีนัตื่นเต้นยามค ่าคนื, ล่องเรอืพรอ้มสนุกสนานกบัฉาก

ปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาข้างล าเรอืในขณะล่องฉากตามล้างตามล่าในวอเตอร ์เวลิด์ , 

ฉากคาวบอย, ฉากสตัน้โชว์ และการแสดงของบรรดาสตัว์แสนรูท้ี่ใช้ประกอบฉากใน

ภาพยนตร ์อาท ิสุนัขจากเรื่องบโีธเฟ่นลงิและนกทัง้หมดนี้จะสรา้งความบนัเทงิกบัท่าน
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โดยไม่ต้องเดนิทางไกลถงึสหรฐัอเมรกิา หรอืเลอืกจะสนุกกบัสนู๊ปป้ี สตูดโิอ (SNOOPY 

STUDIOS) เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด พรอ้มพบกบัสนู๊ปป้ี และบรรดาเพื่อน

ผองมากมาย ขอแนะน าเครื่องเล่นยอดฮิต THE AMAZING ADVENTURES OF 

SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด ! กับเครื่องเล่น ตัวแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ 

HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัด้วยตัวเองกบัเบื้องหลงัฉากที่ตื่นเต้นของทุก

การแสดง พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ที่ระลกึ ห้ามพลาดกบัเครื่องเล่นชนิดใหม่ส าหรบับรรดา

สาวกใหไ้ดเ้ขา้ไปสมัผสักลิน่อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆกบั สวน

สนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ หรือ WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่ เปิด

ให้บรกิารแล้ว ทุนสรา้งกว่า 45,000 ล้านเยน หรอืราว 16,000 ล้านบาท  เปิดตวัอย่าง

เป็นทางการ เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกบัเครื่องเล่นและสถานที่

เด่ นๆ  ที่ จ าลองมาจากสถานที่ จ ริง ในภาพยนตร์ อ าทิ  หมู่ บ้ ำนฮอกส์ มี้ ด 

(HOGSMEADE VILLAGE) รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น 

ๆ อีกมากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอัน , ปรำสำทฮอกวอตส์ (HOGWARTS 

CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทัง้ห้องเรยีนสารพดัวชิา รวมถงึห้องเรยีน

ป้องกนัศาสตรม์ดื โถงระเบยีงสุดลกึลบั ห้องท างานของศาสตราจารยด์มัเบลิดอร์ ภาพ

พอรเ์ทรตเคลื่อนไหวได้, พรอ้มทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่า

คร ่าครกึับหน้าที่ส าคญัในการคดัเลือกบ้านให้เหล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด , รถไฟเหาะ 

(THE FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เที่ยวบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ต ่า

ที่อาสาพาเหาะเหนิแวะเวยีนผ่านกระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณียน์กฮูก, 

รา้นซองโกโจก๊ชอ็ป รา้นขายของเล่นตลกสุดหรรษาพีแ่ฝดวสีลยี ์เป็นตน้  

***อำหำรกลำงวนัและค ำ่อิสระตำมอธัยำศยัเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

น าท่านเขา้ทีพ่กั โอซำก้ำ ณ FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่ำในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง        โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) -  ช้อปป้ิงชินไซบำชิ – 

  สนำมบินคนัไซ – ดอนเมือง  

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 เดนิทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญั

ของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบ

ด้วยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวกัตก มตี้นซากุระ
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กว่า 600 ต้น ในช่วงเดอืนเมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดงัเพราะฉากด้านหลงั

ของสวนแห่งนี้จะมองเหน็ภาพปราสาทโอซาก้าทีส่วยงามเป็นอย่างยิง่   น าท่านสู่ ย่ำน

ชินไซบำชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัร้านค้าเก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้

ส าหรบัเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสแีละบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอ

ซาก้า อีกทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุก

ร้านค้าจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู  กุ้ง และ

ปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลกึอย่างมาก และ

รา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดดูลูกคา้

ให้เขา้มาใช้บรกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลโิกะ 

ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อใหท้่านเลอืกหาซือ้ของตอ้งใจนานาชนิด 

อาท ิเครือ่งส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร แบบ YAKINIKU  

สมควรแก่เวลำ กรุณำตรวจเช็คสมัภำระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตัวเดินทำงสู่

สนำมบินเพ่ือกลบักรงุเทพ ฯ 

17.05 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 901 

20.20 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************* 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำทวัร ์(พกัห้องละ 2-3 ท่ำน) 
ไม่มีรำคำเดก็ 

พกัห้องเด่ียว 
เพ่ิมท่ำนละ 

26 – 29 มีนำคม 29,999 บำท / ท่ำน  7,500 บำท  
2 – 5 เมษำยน 29,999 บำท / ท่ำน  7,500 บำท 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

สภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ี

ขึ้นอยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัรำค่ำบริกำรรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือ

บริการต่างๆเพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 

อตัรำค่ำบริกำรไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากใน

รายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรบัเงนิแบบเต็ม

รปูแบบ) 

 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำชัว่ครำวเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น (ส ำหรบัผูถื้อหนังสือเดินทำงไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,000 บำท/ท่ำน/ทริป 
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เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภำยใน 3 วนั หลงัจำกส ำรองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 15 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีกำรเดินทำงท่ีบริษัทฯต้องท ำกำรวำงกำรนัตีค่ำมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข และ
หรือเท่ียวบินเหมำล ำ CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสำยกำรบิน หรือผ่ำน
ตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรทัง้หมด   

 

หมำยเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไข

ของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 

 กรณีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอื

เป็นเหตุผลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น     

การยกเลกิไฟท์หรอืการล่าช้าของสายการบิน, อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล 

หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ 

ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้

ลงของเงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิ

จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 
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 การบรกิารของรถบัสน าเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที่ประเทศญี่ปุ่ น  สามารถ

ให้บรกิารวนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริม่งาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ต้องถงึโรงแรม

เรยีบรอ้ยแลว้) การให้บรกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ทัง้นี้มคัคุเทศก์และพนักงานขบั

รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแล้ว หากท่านงดใช้บรกิารใด และหรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รำยละเอียดเก่ียวกบัมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสำรท่ีท่ำนจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศ

ญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยืน่เอกสาร

ในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้

เช่น เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติักำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่ น (ส ำหรบักรณีกำรเข้ำประเทศญ่ีปุ่ นด้ำนมำตรำกำรยกเว้นวีซ่ำ) 

1. หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมหีน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มตีรา

ประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ข ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่าย

คุณสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


