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วันที่ โปรแกรมการเดนิทาง รถ ที่พกั อาหารเช้า/กลางวนั/เยน็ 

วันที่หน่ึง สนามบินดอนเมือง - สนามบินคนัไซ BUS 
Osaka Fujiya Hotel 
หรือ Garden Palace 
Osaka หรือเทียบเทา่ 

มีอาหารบนเคร่ือง 1 มือ้ 

วันที่สอง 
เกียวโต - ฟชิูมิอินาริ - อาราชิยามา่ - คินคะคจิุ - โอซาก้า 
- โดทงบริุ - ยา่นชินไซบาชิ 

BUS 
Osaka Fujiya Hotel 
หรือ Garden Palace 
Osaka หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม / ชาบ ูชาบ ู/ - 

วันที่สาม 
อิสระช้อปปิง้ในเมืองโอซาก้า หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริม 
"ยูนิเวอร์เซลสตูดิโอเจแปน" เพ่ิมท่านละ 2,500 บาท 

- 
Osaka Fujiya Hotel 
หรือ Garden Palace 
Osaka หรือเทียบเทา่ 

โรงแรม / -  / - 

วันที่สี่ 
ปราสาทโอซาก้า - วดัโทไดจิ เมืองนารา - ดิวตีฟ้รี - ริงก ุ
พรีเมี่ยม เอ้าเลท็ - สนามบินคนัไซ 

BUS - โรงแรม / ยากินิค ุ/ - 

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง - - มีอาหารบนเคร่ือง 1 มือ้ 
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รายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทาง 
   

11.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA Xเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ 
  ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เคร่ือง (ไกด์ทวัร์แนะน าการเดินทาง) 
14.50 น. ออกเดินทางสูส่นามบินคนัไซ อินเตอร์เนชัน่เนล ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน  AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ610 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X   เคร่ืองล าใหญ่ 337 ที่นัง่ที่นัง่ระบบสุม่ทกุที่นัง่ (Random) โดยสายการบิน 
 
 
 
 
 
22.00 น. เดินทางถงึ สนามบินคนัไซ อินเตอร์เนชัน่เนล (โอซาก้า) ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรรับกระเป๋าและท า 
  ภาระกิจสว่นตวัเรียบร้อยแล้ว...  
ส าคญั!!! ประเทศญ่ีปุ่ นไมอ่นญุาตให้น า อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ 
(เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า 
 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
น าทา่นเดินทางสูเ่กียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ นซึ่งมีอายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
และการปกครอง น าชมวัดคินคะคุจิ หรือที่คนไทยนิยมเรียกกนัว่าวดัทอง เนื่องจากที่วดันีจ้ะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทัง้หลงัตัง้โดดเด่นอยู่
กลางน า้ ท าให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกบัพืน้น า้เบือ้งหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสญัญลกัษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโตวดันีแ้ต่เดิมสร้าง
เพื่อใช้เป็นบ้านพกัของทา่นโชกนุอาชิกากะ โยชิมิสแุละทา่นมีความตัง้ใจยกบ้านพกัแหง่นีใ้ห้เป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากที่ทา่นเสยีชีวิต วดัคินคะคุ
จิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะมมุด้านหน้าใกล้กบัทางเข้าวดัซึง่เป็นภาพท่ีวดัสทีองอร่ามที่มีสวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะท้อนกบั
น า้ในสระ อาคารเดิมของวดันัน้ถกูไฟไหม้หลายต่อหลายครัง้ในอดีต รวมถึงในช่วงสงครามโอนิน (Onin) ในปี 1950 เกิดสงครามกลางเมืองที่ได้
ท าลายสถานท่ีส าคญัๆของเกียวโตไปหลายแหง่รวมถึงวดัแหง่นีด้้วย และได้มีการสร้างวดันีข้ึน้มาใหมอ่ีกครัง้ในปี 1955 ซึง่อยูม่าจนถึงปัจจบุนันี ้
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตสูแีดงที่เป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้า ท่ีมีมากกวา่ร้อยต้นทอดตวัยาวตามเส้นทาง
ของไหลเ่ขาลดหลัน่กนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายริู นางเอกของเร่ืองวิ่งลอด
ซุ้มประตเูพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 

 
 
 
 
 
 

วนัทีห่นึ่ง สนามบินดอนเมอืง - สนามบินคนัไซ 

วนัทีส่อง  เกยีวโต - คนิคะคุจ ิ- ฟูชิมอินิาริ - อาราชิยาม่า - โอซาก้า - โดทงบุริ - ย่านชินไซบาชิ 

[Type a quote from the document or the 

summary of an interesting point. You can 

position the text box anywhere in the 

document. Use the Text Box Tools tab to 

change the formatting of the pull quote 

text box.] 
วดัคินคะคจิุ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2)ชาบู ชาบ ู
เดินทางสู ่อาราชิยามา่ น าทา่นเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge)ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตัง้แตส่มยัเฮอนั 
เป็นจดุชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทศัน์สะพานกลางน า้และมีวิวข้างหลงัเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (Bamboo paths)ที่มีความ
ยาวกวา่ 500 เมตรตัง้อยูร่ะหวา่งช่วงหา่งของวดัเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่
โอซาก้าอิสระให้ท่านช้เ มื อ ง

อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดทงโบริย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทัง้แบรนด์เนมของมือสอง
ร้านอาหารช่ือดงัมากมายหลากหลายชนิดและไมค่วรพลาดช้อปปิง้ที่ร้านดองกีแ้ละมตัสโุมโต้คิโยชิร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยที่ต้องแวะเมื่อมี
โอกาสไปญ่ีปุ่ น 
** เพื่อสะดวกในการช้อปป้ิงของท่านอิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
 ***ไกด์แนะน าเที่ยวโดยรถไฟตะลุยนครโอซาก้า / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์) ** 
หรือเลือกซ้ือยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น(Universal Studio Japan)ช าระเพ่ิมท่านละ 2,500.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
ชึ่งตัง้อยู่ในเมืองโอซาก้า และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ของบริษัทยูเอสเจ จ ากัดตามสญัญาที่คล้าย ๆ กบัของสวน
สนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ รีสอร์ท เพราะว่าที่นี่ยงัมีเคร่ืองเล่นที่คล้ายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล ออแรนโด้ และ ยูนิเวอร์แซล ฮอลลีวูด ซึ่ง
นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่เป็นชาวญ่ีปุ่ นเองและคนเอเชีย เช่น ชาวไต้หวนั ฮ่องกง และเกาหลใีต้ 
**เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารเที่ยงและอาหารค ่าตามอัธยาศัย** 
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ณ โรงแรมOsaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

สะพานโทเก็ตซึเคียว ทางเดินเลียบป่าไผ่ 

ย่านชินไซบาชิ 

วนัทีส่าม อสิระช้อปป้ิงในเมอืงโอซาก้าไม่มรีถโค้ชบริการตลอดวนั / เดนิทางโดยรถไฟตลอดวนั 
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เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
เดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)ดา้นนอก ถกูสร้างขึน้ในปี 1583 แทนที่วดัอิชิยามา่ฮอนกนัจิ (Ishiyama Honganji Temple) ซึง่ได้ถกู
ท าลายโดยโอดะ โนบนุากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ทา่นโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตัง้ใจที่จะให้
ปราสาทแหง่นีเ้ป็นศนูย์กลางใหมข่องญ่ีปุ่ นภายใต้การปกครองของทา่น ภายหลงัการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาททีใ่หญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ นใน
ขณะนัน้แตห่ลงัจากที่ทา่นฮิเดโยชิเสยีชีวิตลงไมก่ี่ปี ปราสาทได้ถกูโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคกุาวา่ และได้มกีารสร้างปราสาทขึน้มาใหมอ่กี
ครัง้ในปี 1620 แตต่อ่มาหอคอยของปราสาทก็ได้ถกูฟ้าผา่และไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลงัก็ได้มกีารซอ่มแซมทัง้ภายในและภายนอก จนกระทัง่
ปัจจบุนัได้มีการสร้างลฟิท์เพื่อให้สามารถขึน้ไปชมปราสาทและพิพิธภณัฑ์ด้านบนได้งา่ยขึน้ ตวัปราสาทถกูล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต, คนู า้ 
และสวนนิชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลาแนะน าให้เดินเลน่รอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มร่ืนเย็นสบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูวั่ดโทไดจิ เมืองนารา (Todaiji - Nara)เป็นวดัพทุธในเมืองนะระ ประเทศญ่ีปุ่ น หอไดบทุส ึ(Daibutsuden) ที่ตัง้อยูใ่น
บริเวณวดัได้รับการบนัทกึวา่เป็นอาคารไม้ทีใ่หญ่ที่สดุในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพทุธรูปไดบสุขึนาดใหญ่หลอ่จากบรอนซ์ นอกจากนี ้วดันีย้งัเป็น
ศนูย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย วดันีไ้ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกบัวดั ศาลเจ้า และสถานท่ีส าคญัอื่นๆ
อีก 7 แหง่ในเมืองนะระ  
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5)ยากนิิคุ 
เดินทางสูR่inku Premium Outlet แหล่งช้อปป้ิง และ ดิวตี้ฟรีOutletที่สามารถช๊อปป๊ิงสนิค้าแบรนด์เนมได้ในราคาที่พอเหมาะไมแ่พงจนเกินไปอยู่
ด้วย 

ข้อดีก็คือจ านวนร้านท่ีมากมาย！ 

วนัทีส่ี่  ปราสาทโอซาก้า - วดัโทไดจ ิเมอืงนารา - ดวิตีฟ้รี - ริงก ุพรีเมีย่ม– สนามบินคนัไซ (โอซาก้า)  
เอ้าเล็ท - สนามบินคนัไซ 

ปราสาทโอซาก้า 

วดัโทไดจิ 
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1.ที่น่ีมีร้านขายสนิค้าแบรนด์เนมตัง้อยูป่ระมาณ 200 ร้าน 
2.และยงัมีสนิค้ามากมายหลากหลายชนิดไมว่า่จะเป็น ของเลน่ อปุกรณ์ในครัวเรือน 
3.เสือ้ผ้าบรุุษ เสือ้ผ้าสตรี และอปุกรณ์กีฬาตา่งๆ 
4.สามารถเดินช๊อปป๊ิงได้ทัง้วนัจะมาเดินคนเดียวได้หรือจะมากนัทัง้ครอบครัวก็ได้ 
5.รับรองวา่ไมม่ีเบื่อและเนื่องจากสิง่ก่อสร้างตา่งๆที่มกีารออกแบบให้ดเูหมือนกบัรีสอร์ทโดยได้แรงบนัดาลใจมาจากเมืองทา่ชาร์ลสตนัอนัมี
ประวตัิศาสตร์ของอเมริกาท าให้ที่น่ีทัง้สวยงามและดเูป็นระเบยีบอีกด้วย 

 
 
 
 
 

 
**สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่  สนามบินคันไซอนิเตอร์เนช่ันเนล (โอซาก้า)** 

23.45น. ออกเดินทางจากสนามบินสนามบินคนัไซอินเตอร์เนชัน่เนล (โอซาก้า)โดยสายการบิน AIR ASIA Xเที่ยวบินที่ XJ611 
 
 
 
04.00 น. ถึงทา่อากาศยานดอนเมือง... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rinku Premium Outlet 

วนัทีห้่า  สนามบินดอนเมอืง  
เอ้าเล็ท - สนามบินคนัไซ 
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ค่าทปิคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดนิทาง 

 
 
 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
 ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั เส้นทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทศันาจร (ไป–กลบัทัง้คณะ)  
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ 
 โรงแรมที่พกัตามระบ ุหรือเทียบเทา่ในราคาเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ  
 คา่รถ-รับสง่ น าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัท่ีช านาญเส้นทาง 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามทีร่ะบใุนรายการ  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2 ท่าน 
เด็กเสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
เด็กทารก 

(ไม่เกิน 2 ขวบ) 

HNJO2.1 8 - 12 มิถนุายน 2561 25,900 25,900 7,000 7,500 

HNJO2.2 22 - 26 มิถนุายน 2561 25,900 25,900 7,000 7,500 

HNJO2.3 6 - 10 กรกฎาคม 2561 25,900 25,900 7,000 7,500 

HNJO2.4 20 - 24 กรกฎาคม 2561 25,900 25,900 7,000 7,500 

HNJO2.5 3 - 7 สงิหาคม 2561 25,900 25,900 7,000 7,500 

HNJO2.6 9 - 13 สงิหาคม 2561 28,900 28,900 7,000 7,500 

HNJO2.7 10 - 14 สงิหาคม 2561 28,900 28,900 7,000 7,500 

HNJO2.8 17 - 21 สงิหาคม 2561 25,900 25,900 7,000 7,500 

HNJO2.9 14 - 18 กนัยายน 2561 24,900 24,900 7,000 7,500 

HNJO2.10 21 - 25 กนัยายน 2561 24,900 24,900 7,000 7,500 

HNJO2.11 5 - 9 ตลุาคม 2561 28,900 28,900 7,000 7,500 

HNJO2.12 26 - 30 ตลุาคม 2561 28,900 28,900 7,000 7,500 

HNJO2.13 2 - 6 พฤศจิกายน 2561 27,900 27,900 7,000 7,500 

HNJO2.14 23 - 27 พฤศจิกายน 2561 27,900 27,900 7,000 7,500 

HNJO2.15 14 - 18 ธนัวาคม 2561 29,900 29,900 7,000 7,500 

HNJO2.16 21 - 25  ธนัวาคม 2561 29,900 29,900 7,000 7,500 

HNJO2.17 29 ธนัวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 BUS1 33,900 33,900 7,000 7,500 

HNJO2.17 29 ธนัวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 BUS2 33,900 33,900 7,000 7,500 

หมายเหตุ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น และ
สายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน า้มนั ซ่ึงมกีารผนัผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมอืงภัยทางธรรมชาตแิต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ค านึงถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั..... 
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 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000.- (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 หวัหน้าทวัร์ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม         
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง  
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดืม่ในห้องพกั  
 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซน็ต์ / ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซน็ต์ 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีที่ไมส่ามารถท ากรุ๊ปได้อยา่งน้อย 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้ทางบริษัทฯ 
หรือจดัหาคณะทวัร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยั จนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบ
ใดๆในกรณีที่สญูหายสญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยั
ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิในทุกกรณี  
4. รายการนีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ
เป็นท่ีเรียบร้อย  แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านงึถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นส าคญั และ บริษัทฯ จะ 
5. ไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทางเนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถ่กูต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรือ ด้วยเหตผุลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเข้าเมืองพจิารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯไมอ่าจคืนเงินให้
ทา่นได้ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น  ทัง้บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาต ิ
หรือ คนตา่งด้าวที่พ าพกัอยูใ่นประเทศไทย 
6. มคัคเุทศก์ พนกังาน  และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
7. เมื่อทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด  

เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองลว่งหน้าก่อนการเดินทางพร้อมช าระงวดแรก 10,000  บาท 

 สว่นท่ีเหลอืช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั มิฉะนัน้จะถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
กรณี ยกเลกิการเดินทาง 

 แจ้งลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 45 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 

 แจ้งลว่งหน้า 31 – 44 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่มดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  

 แจ้งลว่งหน้า 16 - 30 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวมทา่นละ 20,000 บาท 

 แจ้งลว่งหน้า 1- 15 วนัก่อนการเดินทาง หกัคา่ด าเนินการตา่งๆ รวม 100 %  
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 ยกเลิกการเดนิทาง ในวนัเดินทาง ,ถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงนิทัง้หมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋และอื่นๆทา่นละ 10,000 บาท 
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดนิทาง 
จากการที่รัฐบาลญ่ีปุ่ น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 1กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นัน้ จะต้องผ่านการ
พิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกบัผู้ที่ยื่นขอวีซา่กบัทางสถานทตูฯ)  
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศหรือขอตรวจเอกสารที่น ามาเช่นตัว๋เคร่ืองบินขากลบัหรืออื่นๆสาหรับ
รายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่ 
(1) ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
(2) สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พานกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ (เช่นเงินสดบตัรเครดิตเป็นต้น)  
(3) ช่ือที่อยูแ่ละหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)  
(4) ก าหนดการเดินทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
คณุสมบตัิการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น   (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวซีา่) 
1. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลอือยูอ่ย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดนิทางกลับ 
2. กิจกรรมใดๆที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย แลเข้าขา่ยคณุสมบตัิการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิที่จะถกู
ปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  
 


