
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ     

2 สนามบนินารติะ-อบิาราก-ิอชุกิ ุไดบสุ ึฮติาช ิซไีซดพ์ารค์ 

นกิโก ้    

ORURI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 นกิโก-ศาลเจา้โทโชก-ุนํ �าตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจ ิ

มติซุย เอา้ทเ์ลต (ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ออนเซ็น)    

FUJIBOU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยช์งชา-ทะเลสาบฮา

มานะ-นาโกยา่-ชอ้ปปิ� งซาคาเอะ   

 TOYOKO INN 

NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 นาโกยา่-เกยีวโต-คนิคะคจุ-ิฟุชมิอินิาร-ิโอซากา้-ดวิตี�ฟร ี

เอก๊ซโ์ปซติี�    

 BANDE HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช-ิสนามบนิ

คนัไซ โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

 

 

บนเครื�อง 

บนเครื�อง 



 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น       พรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�ของ

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.50 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG642 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง  สนามบนินารติะ-อบิาราก-ิอชุกิ ุไดบสุ-ึฮติาช ิซไีซดพ์ารค์-นกิโก ้

08.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที�ญี�ปุ่ น 
เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
***สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงอบิาราก ิเมอืงที�เต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิอันอดุมสมบรูณ์ทั �ง จาก ภเูขาและ
ทะเล จากนั�นสกัการะ พระใหญอ่ชุคิ ุซ ึ�งเป็น พระพทุธรปูที�ทําจากบรอนซข์นาดใหญแ่ละไดถ้กูบนัทกึใน
กนิเนสบคุวา่เป็นพระพทุธรปูที�สงูที�สดุในโลก ม ีความสงู 120 เมตร ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 10 ปี มคีวาม
สงูมากกวา่อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอรก์ (40 เมตร) บรเิวณรอบฐานพระพุทธรูปมดีอกไมบ้านตลอด
ทั �งสี�ฤดูกาล ภายในองค์พระแบ่งออกเป็น 5 ชั �น แต่ละชั �นก็แสดงใหเ้ห็นถึงความยอดเยี�ยมของ
พระพุทธศาสนา และท่านยังสามารถขึ�นลิฟท์ (ไม่รวมค่าขึ�นลฟิท)์ ไปที�ความสูงระดับอกของ
พระพทุธรปู (85 เมตร) เพื�อชมววิทวิทัศนท์ี�งดงาม แบบพาโนรามาไดจ้ากหนา้ตา่งชมววิไดอ้กีดว้ย   

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ฮติาจ ิซไีซด ์ปารค์ สวนสวรรคสํ์าหรับคนรักไมด้อกไมป้ระดับอยา่งแทจ้รงิ กบั
อาณาจักรแห่งไมด้อกที�กวา้งใหญ่ไพศาลกว่า 1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปดว้ยดอกไม ้
หลากหลายสายพันธุ ์ภายในสวนมทีุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพันธุท์ี�ออกดอกหมนุเวยีนใหช้ม
ตลอดปี ความลับที�ทําใหส้วนไมด้อกแหง่นี�สวยงามดั�งสวนสวรรคข์องใครหลายคน คอืความพถิพีถิันและ
ใส่ใจดูแลตั �งแต่ขั �นตอนการปลูก อย่างตน้โคเคยีหรอืที�บางคนเรยีกกันว่า “หญา้ไมก้วาด” ตอ้งเริ�มจาก
การขดุหลมุปลกูแบบ 1 ตน้ตอ่ 1 หลมุเป็นแถวยาวเรยีงราย ระยะหา่งระหวา่งหลมุก็จะกําหนดใหเ้ทา่กนัที� 
70 เซนตเิมตร ซึ�งเป็นระยะห่างที�พอดทีี�จะทําใหต้น้โคเคยีจะไมแ่ตกกิ�งกา้นมาเบยีดบังกนัเมื�อโตขึ�น อกี
ทั �งหลุมที�ฝังก็ตอ้งลกึพอดทีี�จะไมทํ่าใหต้น้ลม้หากตอ้งเจอลมทะเลแรงๆ ที�สําคัญ การปลูกตน้โคเคยีจะ
ไมใ่ชว้ธิปีลกูดว้ยเมล็ด แต่ชาวสวนจะคัดขนาดของตน้ออ่นที�มขีนาดพอๆ กันกอ่นที�จะนํามาปลูก เพื�อให ้
พุ่มโคเคยีมขีนาดใกลเ้คยีงกันเมื�อมันเตบิโตเต็มที�  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่โทชงิ ิซ ึ�งเป็นจังหวัดที�มี
ชื�อเสยีงในระดับสากลในเรื�องของอาคารและวัดที�มคีุณค่าทางประวัตศิาสตร,์ งานแสดงสนิคา้เซรามกิ, 
แกลอรี�ศลิปะและแมนํ่�าที�อดุมสมบรูณ์ 

คํ�า บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พกัที� ORURI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

  

 
 
 
 



 

วนัที�สาม   นกิโก-ศาลเจา้โทโชก-ุนํ �าตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจ-ิมติซุย เอา้ทเ์ลต

บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ ์แชอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม                                                                                             

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่“เมอืงนกิโก” เป็นเมอืงหนึ�งที�นักท่องเที�ยวนยิมเดนิทางท่องเที�ยว เนื�องจากมี

จุดเดน่ทางดา้นประวัตศิาสตร ์มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของวัดและศาลเจา้ รวมทั �งมธีรรมชาตทิี�สวยงาม 

พื�นที�โดยรอบของเมอืงนกิโก จะมนํี�าพรุอ้น นํ�าตก ทะเลสาบตา่งๆที�ทวิทัศนท์ี�สวยงาม จากนั�นเดนิทางไป 

“ศาลเจา้โทโชกุ” เป็นศาลเจา้เก่าแก่มปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดร้ับการขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

เอกลักษณ์ของศาลเจา้แห่งนี�อยู่ที�สถาปัตยกรรมระดับสมบัติของชาติซึ�งใชเ้ทคนิคดา้นฮวงจุย้

ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ื�อวา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรื�องโชคลาภเลยทเีดยีว จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นี�

ก็คอื ประตูโยเมมง (Yomei-mon Gate) และรูปแกะสลักหลากสสีันบนบานประตูนั�นสวยงามน่าชมเป็น

อยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝั�งซา้ยและขวาของประต ูซึ�งประดับดว้ยรูป

แกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยังจะไดเ้ห็นรูปแกะสลักลงิสามตัวมซิะรุ (Mizaru)  (The Three 

Wise Monkeys) ที�สื�อถึงการไม่ดู ไม่พูด และไม่ฟัง และรูปแมวนอนหลับเนะมุริเนะโกะ (Nemuri-

neko)  (Sleeping Cat) จากนั�นเดนิทางสู่ นํ �าตกเคงอน คอื นํ�าตกที�มชี ื�อเสยีงที�สุดในนกิโก ้และเป็น

หนึ�งในนํ�าตกที�สวยงามที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น โดยมคีวามสงู 100 เมตร บรรยากาศของนํ�าตกเคงอนในแต่

ละฤดูนั�นมคีวามงดงามอลังการโดยเฉพาะในฤดูใบไมร้่วง อกีทั �งเป็นหนึ�งในอนุสรณ์แห่งธรรมชาตขิอง

ประเทศญี�ปุ่ นอกีดว้ย ชื�อของนํ�าตกเคงอนนั�นถูกตั �งตามบทในคัมภรีพ์ุทธศาสนาบทหนึ�งที�ช ื�อว่า ‘เคงอน

เคยีว’ (Kegon-kyo) ตั �งโดยพระภกิษุที�พบนํ�าตกแหง่นี� นอกจากชั �นชมววิดา้นบนที�สามารถมองเห็นตั �งแต่

จุดสูงสุดของนํ�าตกแลว้ ยังมจีุดที�น่าตื�นตาตื�นใจที�สุดอกี นั�นก็คอื จุดชมววิจากชั �นล่างที�อยู่ลกึถงึ 100 

เมตร นักทอ่งเที�ยวสามารถลงไปจดุชมววิไดโ้ดยลงลฟิตเ์พื�อเขา้ชมววิสดุอลังการของนํ�าตกเคงอนแห่งนี� 

อกีดว้ย 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบชูเซนจ ิเป็นทะเลสาบที�สงูที�สดุ แห่งหนึ�งในประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งสงู ประมาณ 

1,269 เมตรเหนือระดับนํ�าทะเล ทะเลสาบแหง่นี�เกดิขึ�นเมื�อประมาณ 20,000 ปีที�แลว้ ในตอนที�ภเูขานัน

ไตระเบดิ ทําใหแ้อง่นํ�าหลายสายไหลรวมกนักลายเป็นทะเลสาบชเูซนจ ิซึ�งนับว่าเป็นทะเลสาบที�มคีวาม

ศักดิ�สทิธิ� และเป็นจุดที�ชมใบไมเ้ปลี�ยนสีที�สวยอีกจุดหนึ�งในเมืองนิกโก หลังจากนั�นพาทุกท่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�ง “มติซุย เอาทเ์ล็ต อริุมะ” ศูนยร์วมแหง่สนิคา้ชั �นนํานานาชนดิ อาท ินาฬกิา, 

กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสื�อผา้ เป็นตน้ เพื�อใหท้่านไดช้อ้ปปิ�ง และเลอืกซื�อของฝากอย่างเต็มที�ตาม

อัธยาศัย เสร็จแลว้นําทุกท่านเดนิทางสู่จังหวัดยามานาช ิทะเลสาบที�ใหญ่เป็นอันดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทั �ง 5 ที�อยูร่อบภเูขาไฟฟจู ิและเป็นสถานที�สวยตดิอนัดับในการถ่ายภาพววิภเูขาไฟฟจู ิที�นี�ยัง

เป็นเหมอืนเมอืงสําหรับการพักผอ่น นําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 

คํ�า         รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์  

ที�พกั FUJIBOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

  จากน ั�นใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่นํ �าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ �าแรแ่ลว้จะ 

  ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึ�น 

 

 



 

วนัที�ส ี�  ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยว์ฒันะธรรมชงชา-ทะเลสาบ        

ฮามานะ-นาโกยา่-ขอ้ปปิ� งซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนือจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�

รูจ้ักไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยังถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�ง
ของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจุดมุง่หมายของนักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทุกฤดกูาล นํา
ทา่นขึ�นสูช่ ั�นที� 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขอสงวนสทิธิ�ไมข่ ึ�น ในกรณีที�อากาศไมเ่อื�ออํานวย หรอื ทาง
ขึ�นปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสัมผัสกับ
ความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลือกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็น
สญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 
จากนั�นนําท่านสู ่โอชโินะฮกัไก (OSHINO HAKKAI) บอ่นํ�าธรรมชาตกิับความเลื�อมใสศรัทธาความ

เชื�อใน ภูเขาไฟศักดิ�สทิธิ�ฟจูยิาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจีที�

ไหลซมึลกึลงพื�นพภิพปฏบิัตกิารซมึซบับรเิวณที�ลุ่มทําใหเ้กดินํ�าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาด

ยอ่มนํ�าในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นที�สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที�แห่งนี�ไดร้ับการ

คัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งนํ�าจากธรรมชาตทิี�ดีที�สุดของญี�ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซื�อสนิคา้

พื�นเมอืงตา่งๆ และสนิคา้เกษตรกรรมที�ชาวบา้นนํามาขายระหวา่งทางได ้ไมว่า่จะเป็นผักภเูขาที�สดกรอบ 

ผลไมอ้บแหง้ ถั�ว มันญี�ปุ่ น และอื�นๆอกีมากมาย และที�สําคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งสนิคา้

โอท็อปชั �นเยี�ยมอกีดว้ยที�หมู่บา้นนี�มขีองขึ�นชื�ออย่าง โมจชิาเขยีวไสถ้ั�วแดงย่าง ขนมฮติที�หมู่บา้นนํ�า

ศักดิ�สทิธิ�โอชโินะฮักไก และนําท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลองชงชา

ดว้ยตัวท่านเองและอสิระใหท้่านเลือกซื�อสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ท่าน

สามารถชมววิทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิี�สวยงามอยูเ่บื�องหลัง  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหล เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

ริมชายฝั� งแปซฟิิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชซิุโอกะ แต่เดิมเป็นทะเลสาบนํ�าจืดที�แยกออกมาจาก

มหาสมุทร ต่อมาเกดิแผ่นดนิไหวในปี 1498 ทําใหนํ้�าจืดเปลี�ยนเป็นนํ�าเค็มในที�สุด  สาเหตุที�ช ื�อว่า

ทะเลสาปปลาไหล เนื�องจากบรเิวณนี�จะเป็นบรเิวณที�มีการจับปลาไหลไดม้ากเป็นอันดับตน้ ๆ ของ

ประเทศญี�ปุ่ น โดยสถานที�แหง่นี�จะเป็นจดุชมววิและเป็นที�พักจอดรถ มรีา้นคา้และผลติภณัฑเ์กี�ยวกบัปลา

ไหลใหเ้ลอืกซื�อเป็นของที�ระลกึ   

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

ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น นําท่านสู่ ยา่นซาคาเอะ 

(Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ที�

เต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชั�น, รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ที�นี�

กนิบรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั ณ ซาคาเอะ 

ที�พกั TOYOKO INN NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

วนัที�หา้ นาโกยา่ – เกยีวโต-คนิคะคจุ ิ- ฟชุมิอินิาร ิ– โอซากา้ – ดวิตี�ฟร ี

  เอก๊ซโ์ปซติี�  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สดุ คอืตั �งแต่

ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญที�เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์

และวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของ

ท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที�

ท่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทั �งหลังตั �ง

โดดเด่นอยู่กลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที�สวยงามเป็นอกี

สญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต  

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั�นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทยชอบเรยีก

กนัวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีื�อเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงที�เรยีง

ตัวกันจํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั �งภเูขาอนิาร ิที�ผูค้นเชื�อกันว่าเป็นภเูขาศักดิ�สทิธ ์โดย

เทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ ์การเก็บเกี�ยวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมกัจะมี

จิ�งจอกเป็นสัตว์คู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเช่นกัน  นําท่านชอ้ปปิ� งกันต่อ ณ 

เอ็กซโ์ปซติี� (Expo City) ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที�ย ิ�งใหญ่ที�สุดแห่งหนึ�ง

ของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ที�

จัดขึ�นเมื�อปี 1970 ตั �งอยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มีเนื�อที�ทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร 

ภายในพื�นที�แห่งนี�มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, 

learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทั �งชอ้ปปิ� ง กนิขา้ว หรือแมแ้ต่

ถา่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 10 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซํ่�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญ

ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอัน

โดง่ดัง 

6. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 



 

7. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซํ่�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 

8. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญ

ภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

9. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

10. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตรก์ารต์ูนอัน

โดง่ดัง 

คํ�า         อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั  

ที�พกั BANDE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หก  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) –ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช-ิ สนามบนิคนัไซ   

  โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คู
นํ�า และสวนนชิโินมารซุ ึ�งอยูท่างป้อมตะวกัตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่
ชมซากุระที�โด่งดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแห่งนี�จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ที�สวยงามเป็น
อยา่งยิ�ง 

เที�ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

อสิระชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi Shopping Arcade บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ�งแห่งนี�มคีวาม

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรีทแบรนด์ทั �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั�นไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที�ไมเ่อาต ั�วเครื�องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

** ท ั�งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� อตัรานี�เฉพาะนกัทอ่งเที�ยว ที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั�น      

กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

เพิ�มจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3200 บาท) 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น (ถา้ม)ี  

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น  

ท ั�งนี�รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนุญาตเก็บทรปิที�สนามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทาํการจอง เพื�อความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ� : รายการทวัรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั�วโมง อาทเิช่น เร ิ�มงาน 08.00 น. ถงึ

เวลา 20.00 น. (ตอ้งถงึโรงแรมเรยีบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแตล่ะวนั ไมส่ามารถเพิ�มเวลาการใช้

รถบสัได ้ท ั�งนี�มคัคเุทศกแ์ละพนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ข ึ�นอยูก่บัสภาพ

การจราจร ณ วนัเดนิทางน ั�นๆเป็นหลกั 

 

วนัเดนิทาง ราคา 
 

ราคาเด็ก พกัเดี�ยวเพิ�ม 
 

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 
28 พฤศจกิายน - 3 ธนัวาคม 61 47,999 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเสน้ทางและสายการบนิที�ระบใุนโปรแกรม (ชั �นทัศนาจร) รวมทั�ง 
คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร ์และคา่ธรรมเนยีมนํ�ามันที�สายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมที�พักตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 ค่าประกันอุบัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ ** 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครื�องดื�มในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากที�บรษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 ค่าเปลี�ยนแปลงตั�วเครื�องบนิ สําหรับผูท้ี�ไปและ/หรือกลับ ไม่พรอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามค่าใชจ้่ายกับ

เจา้หนา้ที�) 
 คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมนํี�าหนักเกนิกวา่ที�ทางสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญเ่กนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ั�วโมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะน ั�นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจําทวัร ์เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตั�วเครื�องบนิ 

 หากท่านที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที� ก่อนออกบัตร
โดยสารทกุครั�ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
เนื�องจากเป็นราคาต ั�วเครื�องบนิโปรโมช ั�น และหากเป็นกรณีการเดนิทางที�บรษิทัฯตอ้งทําการวางกา

รนัตคี่ามดัจําหรอืซื�อขาดแบบมเีง ื�อนไข และหรอืเที�ยวบนิเหมาลํา CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ื�อจองทวัรชํ์าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เล ื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้

เมอืงทั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั�งส ิ�น รวมถงึ เมื�อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ 

ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 



 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั�วเครื�องบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที�สายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับที�นั�ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูก้ําหนด ซึ�งทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีที�ไมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
30 ทา่น ในกรณีนี�บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้�งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีที�สญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไม่วา่เหตุผลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ �งหมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน  
 

เง ื�อนไขและขอ้กําหนดอื�นๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึ�นไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีท่านมกีารเดนิทางดว้ยตั�วเครื�องบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วันที�จองทัวร ์หาก

ไมม่กีารแจง้เรื�องไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายที�เกดิขึ�นจากตั�วเครื�องบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่ง และภาษีตั�วทุกชนดิเพิ�ม หากสายการบนิปรับขึ�นกอ่นวัน

เดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั�วเครื�องบนิขากลับซึ�งยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 
 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ�ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� 

/ ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พักทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเที�ยวและชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งที�ตอ้งเร่งรีบ เพื�อใหไ้ดท้่องเที�ยวตาม
โปรแกรมตามที�เรยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั�วโมง ในวนันั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนั�นๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง   

 ค่าบรกิารที�ท่านชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั�นหากท่านมเีหตุอันใดที�ทําใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะ
ตามรายการที�ระบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไม่วา่ประเทศใดจนทําใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้คณะทัวร์
ท่านอื�นๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอท่าน ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ที�ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีที�เกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่ง ๆ 
ที�เกดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 



 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ที�เป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมื�อเกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทั�งนี�ทางบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 

 

เอกสารที�ลกูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการที�รัฐบาลญี�ปุ่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึ�งมผีลใชบ้ังคับตั �งแตว่นัที� 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ี�จะเขา้
ประเทศไดนั้�น จะตอ้งผ่านการพจิารณาจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ี�ยื�นขอวซีา่กับทางสถานทูตฯ) ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวัตถุประสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารที�นํามา เชน่ ตั�วเครื�องบนิขากลับ หรอืเอกสารอื�นๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  ส ิ�งที�ยนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชื�อ-ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น เชน่ โรงแรมที�พัก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสั �น 
(3)  ในขั �นตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ั�งหมดกอ่นการจอง  

เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจที�ตรงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 

บรกิารเพิ�มเตมิ Wifi เลน่เน็ตชวิ ชวิ ตลอดทปิ 

 

 
 


