
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนินารติะ     

2 วดัอาซากสุะ-ถนนนากามเิซะ-ผา่นชมโตเกยีว

สกายทร-ีตลาดอะเมโยโกะ    

FUJIBOU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

(บฟุเฟ่ตข์าป+ูออนเซ็น) 

3 ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-เรยีนรูว้ธิกีาร

ชงชา-ทะเลสาบฮามานะ-นาโกยา่-ขอ้ปปิ� งซาคา

เอะ 

  

 TOYOKO INN NAGOYA 

SAKAEหรอืเทยีบเทา่ 

4 นาโกยา่-เกยีวโต-คนิคะคจุ-ิฟุชมิอินิาร-ิโอซากา้ 

ดวิตี�ฟร-ีเอก๊ซโ์ปซติี�    

 BANDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

บนเครื�อง 



 

 

วนัแรก      กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ

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

บรษัิทคอยตอ้นรับทา่น 

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

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง  วดัอาซากุสะ-ถนนนากามเิซะ-ตลาดอะเมโยโกะ-ผ่านชมโตเกยีวสกายทร-ีช้อปปิ� ง     
สดุเพลนิอะเมโยโกะ 

08.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี�ปุ่ น หลังจากผ่านขั �นตอนศุลกากรแลว้นําท่านเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที�ญี�ปุ่ น 
เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคญัมาก!! ประเทศญี�ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  
นําท่านเดนิทางสู ่“กรุงโตเกยีว” นมัสการเจา้แมก่วนอมิ “วดัอาซากสุะ” วัดที�ไดช้ื�อวา่เป็นวัดที�มคีวาม
ศักดิ�สทิธิ�และไดร้ับความเคารพนับถอืมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคํามผีูค้นนยิมมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี เป็นวัดพุทธที�เกา่แกท่ี�สดุ
ในภูมภิาคคันโต และมผีูค้นนยิมมากราบไหวเ้พื�อความเป็นสริมิงคลตลอดทั �งปี ถ่ายภาพเป็นที�ระลกึกับ 
ประตูฟ้าคํารณ ซึ�งมโีคมไฟสแีดง ขนาดยักษ์ที�มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร เป็นโคมไฟที�ใหญ่ที�สุดในโลก 
เลือกชมและเช่าเครื�องรางของขลังอันศักดิ�สทิธิ�ของวัดแห่งนี� จากนั�นเดินต่อไปที� “ถนนนากามิ
เซะ” (Nakamise dori) ใหท้า่นอสิระเดนิเลน่ถา่ยรปู และซื�อของฝาก ของที�ระลกึ 

 เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั�นพาท่านผ่านชม “โตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) ซึ�งเป็นหอคอยที�เพิ�งสรา้งขึ�นมาใหม่
และยังเป็นเหมอืนแลนด์มาร์คของกรุงโตเกยีว ซึ�งเป็นตกึที�สูงที�สุดในญี�ปุ่ น มคีวามสูงถงึ 634 เมตร 
บรเิวณโดยรอบๆเป็นแหล่งช็อปปิ� งขนาดใหญ่รวมทั �งมีอควอเรียมอยู่ในนั�นดว้ย โตเกียวสกายทรีถูก
แบง่เป็นสองขั �นโดยชั �นแรกสงู 350 เมตร และชั �นบนสงู 450 เมตร เป็นจุดชมววิเมอืงโตเกยีวที�สวยที�สดุ
อกีจุดหนึ�งเนื�องจากสามารถชมววิไดร้อบทศิ 360 องศา จากนั�นนําทา่นสู ่“ยา่นอะเมโยโกะ” เป็นตลาด
ฮอตฮติของเมอืงโตเกยีวซึ�งดูไดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดที�คกึคักคนเยอะอยูต่ลอดเวลา 
สิ�งที�น่าจะเป็นจุดเด่นของตลาดแห่งนี�จะเป็นสนิคา้ที�หลากหลายมทีั �งของสดไปจนถงึขา้วของเครื�องใช ้
ต่างๆ เครื�องสําอาง กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้ทั �งของญี�ปุ่ นและสนิคา้นําเขา้จากตา่งประเทศ รา้นขนมของ
กนิเล่น ทาโกะยากยิักษ์ โมจ ิขนมเคก้ ช็อคโกแลต ไอศครมี ชานมไขม่กุ และรา้นอาหารญี�ปุ่ น อยา่งรา
เม็ง ซชู ิขา้วหนา้ปลาไหล ที�สําคัญบางรา้นนี�ยงัสามารถตอ่รองราคาไดอ้กีดว้ย  

 คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ 
พกัที�โรงแรม FUJIBOU  HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ  
แช่นํ �าแร่ออนเซ็นธรรมชาต ิเชื�อว่าถา้ไดแ้ช่นํ�าแร่แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบ
หมนุเวยีนโลหติดขีึ�น 

 

5 อสิระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ    

ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ (ไมม่บีสับรกิาร)  

  BANDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ

สนามบนิคนัไซ โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

 

 

บนเครื�อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สาม   ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยว์ฒันธรรมชงชา-ทะเลสาบฮามานะ 

  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 นตลอดทุกฤดูกาล 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
สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศไดอ้ีกดว้ย จากนั�นนําท่านสู่ โอชิโนะฮคัไค 
(OSHINO HAKKAI) บอ่นํ�าธรรมชาตกิับความเลื�อมใสศรัทธาความเชื�อในภเูขาไฟศักดิ�สทิธิ�ฟจูยีามา่ 
กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีี�ไหลซมึลกึลงพื�นพภิพปฏบิตักิารซมึซบั
บรเิวณที�ลุ่มทําใหเ้กดินํ�าซมึขังขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดย่อมนํ�าในบ่อแต่ละบอ่ใสสะอาดจนเกดิ
สะทอ้นที�สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที�แหง่นี�ไดร้ับการคัดเลอืกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหลง่นํ�า
จากธรรมชาตทิี�ดีที�สุดของญี�ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซื�อสนิคา้พื�นเมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมที�
ชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้ไม่ว่าจะเป็นผลไมอ้บแหง้ ถั�ว มันญี�ปุ่ น และอื�นๆอกีมากมาย และที�
สําคัญหมูบ่า้นโอชโินะฮัคไค ยังเป็นแหล่งชอ้ปปิ�งสนิคา้ OTOP ชั �นเยี�ยมอกีดว้ย ที�หมูบ่า้นนี�มขีองขึ�นชื�อ
อยา่งโมจชิาเขยีวไสถ้ั�วแดงยา่ง และนําท่านสัมผัสประสบการณ์พธิชีงชาแบบญี�ปุ่ น ใหท้่านไดท้ดลอง
ชงชาดว้ยตัวทา่นเองและอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อสนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่น
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 ยา่นซาคาเอะ 

ที�พกั TOYOKO INN NAGOYA SAKAE หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�ส ี�  นาโกยา่-เกยีวโต-คนิคะคจุ-ิฟชุมิอินิาร-ิโอซากา้-ดวิตี�ฟร-ีเอก๊ซโ์ปซติ ี� 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สดุ ตั �งแต่ปี

ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญที�เต็มไปดว้ยประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นบา้นพักของ

ท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซน ภายหลังจากที�

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�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาล

เจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีื�อเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรือเสาสแีดงที�เรียงตัวกัน

จํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั �งภเูขาอนิาร ิที�ผูค้นเชื�อกันว่าเป็นภเูขาศักดิ�สทิธ ์โดยเทพอิ

นารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี�ยวขา้ว รวมไปถงึพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะ          

มจีิ�งจอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเชน่กัน  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�หา้  อสิระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังอาหารใหท้่านอิสระท่องเที�ยวตามสถานที�ต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ให ้

คําแนะนําการเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

 แนะนําสถานที�ทอ่งเที�ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

 วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ�งในวัดที�เก่าแก่ที�สดุของญี�ปุ่ น เชื�อกันวา่เป็นวัดพุทธ

แหง่แรกขอประเทศญี�ปุ่ น 

 พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืที�เรยีกวา่ Kaiyukan ตั �งอยู่

ที� Tempozan Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์�าที�ดทีี�สดุของญี�ปุ่ น 

มสีตัวนํ์�าหลากหลายชนดิที�อาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ที�มคีวามงดงามและสถาปัตยกรรมที�โดด

เดน่จากศาลเจา้อื�นๆของญี�ปุ่ น ถงึแมศ้าลเจา้เฮอันจะไมไ่ดม้ปีระวัตคิวามเป็นมายาวนาน

หลายรอ้ยปีเหมอืนศาลเจา้อื�นๆของเกยีวโต 

 วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุตส ึ(Daibutsu of 

Nara) เป็นหนึ�งในวัดที�มีชื�อเสยีงมากที�สุดและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของ

ประเทศญี�ปุ่ น 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิ� ง 

 โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ�งในสถานบันเทงิยามคํ�าคนืที�โดง่ดังของ

โอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง 

 อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่าน

ฮาราจูกขุองโตเกยีว ยา่นนี�ก็จะไดพ้บกับแฟชั�นการแตง่ตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของ



 
ชาวญี�ปุ่ น มบีรรยากาศครึ�กครื�น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื�อผา้ และรา้นขายของต่างๆ

มากมาย เป็นอกียา่นหนึ�งที�น่ามาเดนิเลน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรอื เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ  

**กรณีส ั�งซื�อกบับรษิทั ผูใ้หญ่บตัรราคาทา่นละ 2,800 บาท เด็กอายุตํ�า

กวา่ 11 ปี ราคา 2,000 บาท กรุณาส ั�งซื�อพรอ้มจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทาง 

10 วนั (ทางบรษิทัจําหน่ายเฉพาะบตัรสวนสนุก ไม่รวมค่ารถไฟในการ

เดนิทาง)    

ยูนเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื�อเดอืนมนีาคม ปี 

2001 เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ที�เปิดในเอเชยี ภายในมที ั�งหมด 8 โซน: 

Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 

Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครื�อง

เลน่ตา่งๆ ตั �งแตเ่ครื�องเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะที�หวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี�ยังมหีนัง 

3 มิต ิอย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื�อง

ใหม่ล่าสดุอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั�น จะม ีUniversal City walk Osaka ซึ�งเป็น

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ที�มโีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทั�งรา้นที�ขายสนิคา้

ของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ และของที�ระลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์า

โกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิื�อดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ ิ�มลองรสชาตดิั �งเดมิ ของกนิขึ�นชื�อ

ของโอซากา้ ที�ไดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ี�

แลว้ พพิธิภัณฑน์ี�ตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของหา้งแหง่นี�  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ�าตามอธัยาศยั** 

ที�พกั  BANDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที�หก  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช-ิสนามบนิคนัไซ โอซากา้-สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ 

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 
 

วนัเดนิทาง ราคา ราคาเด็ก พกัเดี�ยวเพิ�ม 

11-16 ตลุาคม 61 45,999 

ไมม่รีาคาเด็ก 
INFANT  

อายไุมเ่กนิ  
2 ปี 

ราคา 
8,900 บาท 

10,900 

13-18 ตลุาคม 61 45,999 10,900 

19-24 ตลุาคม 61 45,999 10,900 

26-31 ตลุาคม 61 43,999 10,900 

2-7 พฤศจกิายน 61 39,888 10,900 

9-14 พฤศจกิายน 61 42,999 10,900 

15-20 พฤศจกิายน 61 42,999 10,900 

22-27 พฤศจกิายน 61 42,999 10,900 

30 พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 61 42,999 10,900 



 
 

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 

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 
(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

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, ภยัธรรมชาต,ิ 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�งแต่ละสถานที�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 

 

 
 

 

 

 


