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 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนินารติะ     

2 สนามบนินารติะ-อบิาราก-ิอชุกิ ุไดบสุ ึฮติาช ิซไีซดพ์ารค์นกิ

โก ้    

ORURI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 นกิโก-ศาลเจา้โทโชก-ุนํา้ตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจ ิ

มติซุย เอา้ทเ์ลต(ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ+์ออนเซ็น)    

FUJIBOU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 ภเูขาไฟฟูจ-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยช์งชา-ทะเลสาบฮา

มานะ-นาโกยา่-ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ   

 TOYOKO INN 

NAGOYA HOTELหรอื

เทยีบเทา่ 

5 นาโกยา่-เกยีวโต-คนิคะคจุ-ิฟุชมิอินิาร-ิโอซากา้-ดวิตีฟ้รี

เอก๊ซโ์ปซติี ้   

 BANDE HOTEL 

 หรอืเทยีบเทา่ 

6 ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิคนั

ไซ โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

 

 

 

บนเครือ่ง 

บนเครือ่ง 
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วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์ Cสายการบินไทย มเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทคอยตอนรับทา่น 

23.50 น ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิทีT่G642 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนามบนินารติะ-อบิาราก-ิอชุกิไุดบสุ-ึฮติาชซิไีซดพ์ารค์-นกิโก ้

08.10 น. ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก( เวลาทีญ่ีปุ่่ น 
เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  
***สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอบิารากเิมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิอนัอดุมสมบรูณ์ทัง้ จาก ภเูขาและ
ทะเล จากนัน้สกัการะ พระใหญอ่ชุคิซุ ึง่เป็น พระพทุธรปูทีทํ่าจากบรอนซข์นาดใหญแ่ละไดถ้กูบนัทกึใน
กนิเนสบคุวา่เป็นพระพทุธรปูทีส่งูทีส่ดุในโลก ม ีความสงู 120 เมตร ใชเ้วลาในการสรา้งถงึ 10 ปี มคีวาม
สงูมากกวา่อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพในนวิยอรก์ (40 เมตร) บรเิวณรอบฐานพระพทุธรปูมดีอกไมบ้านตลอด
ทัง้สีฤ่ดกูาล ภายในองคพ์ระแบง่ออกเป็น 5 ชัน้ แตล่ะชัน้ก็แสดงใหเ้ห็นถงึ ความ ยอดเยีย่มของ
พระพทุธศาสนา และทา่นยงัสามารถขึน้ลฟิท(์ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ไปทีค่วามสงูระดับอกของพระพทุธรปู 
(85 เมตร) เพือ่ชมววิทวิทัศนท์ีง่ดงาม แบบพาโนรามาไดจ้ากหนา้ตา่งชมววิไดอ้กีดว้ย   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นําทา่น เดนิทางสู ่ฮติาจ ิซไีซด ์ปารค์สวนสวรรคสํ์าหรับคนรักไมด้อกไมป้ระดับอยา่งแทจ้รงิ กบั
อาณาจักรแหง่ไมด้อกทีก่วา้งใหญไ่พศาลกวา่ 1 ,900 ,000 ตารางเมตร ละลานตาไปดว้ยดอกไม ้
หลากหลายสายพันธุ ์ภายในสวนมทีุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพันธุท์ีอ่อกดอกหมนุเวยีนใหช้ม
ตลอดปี ความลับทีทํ่าใหส้วนไมด้อกแหง่นีส้วยงามดั่งสวนสวรรคข์องใครหลายคน คอืความพถิพีถิันและ
ใสใ่จดแูลตัง้แตข่ัน้ตอนการปลกู อยา่งตน้โคเคยีหรอืทีบ่างคนเรยีกกนัวา่ “หญา้ไมก้วาด” ตอ้งเริม่จาก
การขดุหลมุปลกูแบบ 1 ตน้ตอ่ 1 หลมุเป็นแถวยาวเรยีงราย ระยะหา่งระหวา่งหลมุก็จะกําหนดใหเ้ทา่กนัที ่
70 เซนตเิมตร ซึง่เป็นระยะหา่งทีพ่อดทีีจ่ะทําใหต้น้โคเ คยีจะไมแ่ตกกิง่กา้นมาเบยีดบงักนัเมือ่โตขึน้ อกี
ทัง้หลมุทีฝั่งก็ตอ้งลกึพอดทีีจ่ะไมทํ่าใหต้น้ลม้หากตอ้งเจอลมทะเลแรงๆ ทีสํ่าคัญ การปลกูตน้โคเ คยีจะ
ไมใ่ชว้ธิปีลกูดว้ยเมล็ด แตช่าวสวนจะคัดขนาดของตน้ออ่นทีม่ขีนาดพอๆ กนักอ่นทีจ่ะนํามาปลกู เพือ่ให ้
พุม่โคเคยีมขีนาดใกลเ้คยีงกนัเมือ่มนัเตบิโตเต็มที่ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูโ่ทชงิ ิซ ึง่เป็นจังหวัดทีม่ี
ชือ่เสยีงในระดับสากลในเรือ่งของอาคารและวัดทีม่คีณุคา่ทางประวัตศิาสตร์ , งานแสดงสนิคา้เซรามกิ , 
แกลอรีศ่ลิปะและแมน้ํ่าทีอ่ดุมสมบรูณ์ 

คํา่ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ ORURI HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม   นกิโก-ศาลเจา้โทโชก-ุนํา้ตกเคะงอน-ทะเลสาบชูเซนจ-ิมติซุยเอา้ทเ์ลตบฟุ

เฟ่ตข์าปยูกัษแ์ชอ่อนเซน 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงนกิโก” เป็นเมอืงหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางทอ่งเทีย่ว เนือ่งจากมี

จดุเดน่ทางดา้นประวัตศิาสตร ์มรดกทางวัฒนธรรมในรปูของวัดและศาลเจา้ รวมทัง้มธีรรมชาตทิีส่วยงาม 

พืน้ทีโ่ดยรอบของเมอืงนกิโก จะมน้ํีาพรุอ้น น้ําตก ทะเลสาบตา่งๆทีท่วิทัศนท์ีส่วยงามจากนัน้เดนิทางไป 

“ศาลเจา้โทโชก”ุ เป็นศาลเจา้เกา่แกม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานและไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

เอกลักษณ์ของศาลเจา้แหง่นีอ้ยูท่ีส่ถาปัตยกรรมระดับสมบตัขิองชาตซิ ึง่ใชเ้ทคนคิดา้นฮวงจุย้

ประกอบการกอ่สรา้ง จนไดช้ือ่วา่เป็นจดุเสรมิดวงชะตาเรือ่งโชคลาภเลยทเีดยีว จดุเดน่ของศาลเจา้แหง่นี้

ก็คอื ประตโูยเมมง ( Yomei-mon Gate) และรปูแกะสลักหลากสสีนับนบานประตนัูน้สวยงามน่าชมเป็น

อยา่งมาก มรีะเบยีงโทไซไคโร (Tozai-Kairo Corridor) ทางฝ่ังซา้ยและขวาของประต ูซึง่ประดับดว้ยรปู

แกะสลักนกและดอกไมม้ากมาย และยงัจะไดเ้ห็นรปูแกะสลักลงิสามตัวมซิะร ุ( Mizaru)  (The Three 

Wise Monkeys) ทีส่ือ่ถงึการไมด่ ูไมพ่ดู และไมฟั่ง และรปูแมวนอนหลับเนะมรุเินะโกะ ( Nemuri-

neko)  (Sleeping Cat) จากนัน้เดนิทางสู ่นํา้ตกเคงอนคอืน้ําตกทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในนกิโก ้และเป็นหนึง่

ในน้ําตกทีส่วยงามทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น โดยมคีวามสงู 100 เมตร บรรยากาศของน้ําตกเคงอนในแตล่ะ

ฤดนัูน้มคีวามงดงามอลังการโดยเฉพาะในฤดใูบไมร้ว่ง อกีทัง้เป็นหนึง่ในอนุสรณ์แหง่ธรรมชาตขิอง

ประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ชือ่ของน้ําตกเคงอนนัน้ถกูตัง้ตามบทในคัมภรีพ์ทุธศาสนาบทหนึง่ทีช่ ือ่วา่ „เคงอน

เคยีว‟ (Kegon-kyo) ตัง้โดยพระภกิษุทีพ่บน้ําตกแหง่นี ้นอกจากชัน้ชมววิดา้นบนทีส่ามารถมองเห็นตัง้แต่

จดุสงูสดุของน้ําตกแลว้ ยงัมจีดุทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุอกี น่ันก็คอื จดุชมววิจากชัน้ลา่งทีอ่ยูล่กึถงึ 100 

เมตร นักทอ่งเทีย่วสามารถลงไปจดุชมววิไดโ้ดยลงลฟิตเ์พือ่เขา้ชมววิสดุอลังการของน้ําตกเคงอนแหง่นี้

อกีดว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสู่ ทะเลสาบชูเซนจ ิ เป็นทะเลสาบทีส่งูทีส่ดุ แหง่หนึง่ในประเทศญีปุ่่ นซึง่สงู ประมาณ  

1,269 เมตรเหนอืระดับน้ําทะเลทะเลสาบแหง่นีเ้กดิขึน้เมือ่ประมาณ 20,000 ปีทีแ่ลว้ในตอนทีภ่เูขานันไต

ระเบดิทําใหแ้อง่น้ําหลายสายไหลรวมกนักลายเป็นทะเลสาบชเูซนจ ิซึง่นับวา่เป็นทะเลสาบทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิ ์และเป็นจดุทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยอกีจดุหนึง่ในเมอืงนกิโก หลังจากนัน้พาทกุทา่นได ้

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง “มติซุย เอาทเ์ล็ต อริมุะ” ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชัน้นํานานาชนดิ อาท ินาฬกิา , 

กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้ เพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง และเลอืกซือ้ของฝากอยา่งเต็มทีต่าม

อธัยาศัย  เสร็จแลว้นําทกุทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดยามานาช ิทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองในบรรดา

ทะเลสาบทัง้  5 ทีอ่ยูร่อบภเูขาไฟฟจูแิละเป็นสถานทีส่วยตดิอนัดับในการถา่ยภาพววิภเูขาไฟฟจูทิีน่ีย่งั

เป็นเหมอืนเมอืงสําหรับการพักผอ่นนําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

คํา่         รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์ 

ทีพ่กั FUJIBOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาตเิชือ่วา่ถา้ไดแ้ชนํ่า้แรแ่ลว้จะ  

 ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
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วนัทีส่ ี ่ ภเูขาไฟฟจู-ิหมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-ศนูยว์ฒันะธรรมชงชา-ทะเลสาบฮา

มานะ-นาโกยา่-ขอ้ปป้ิงซาคาเอะ  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนอืจากระดับน้ําทะเล 3 ,776 เมตร ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงเป็นที่

รูจั้กไปทั่วโลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่
ของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล นํา
ทา่นขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของภเูขาไฟฟจู ิ (ขอสงวนสทิธิไ์มข่ ึน้ ในกรณีทีอ่ากาศไมเ่อือ้อํานวย หรอื ทาง
ขึน้ปิด)ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบั
ความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็น
สญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 
จากนัน้นําทา่นสู่โอชโินะฮกัไก  (OSHINO HAKKAI)บอ่น้ําธรรมชาตกิบัความเลือ่มใสศรัทธาความ

เชือ่ในภเูขาไฟศักดิส์ทิธิฟ์จูยิามา่กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภเูขาไฟฟจูทีีไ่หล

ซมึลกึลงพืน้พภิพปฏบิตักิารซมึซบับรเิวณทีลุ่ม่ทําใหเ้กดิน้ําซมึขงัขยายวงกวา้งกลายเป็นบอ่ขนาดยอ่ม

น้ําในบอ่แตล่ะบอ่ใสสะอาดจนเกดิสะทอ้นทีส่วยงามตอ่มาในปีค .ศ. 1985 สถานทีแ่หง่นีไ้ดรั้บการ

คัดเลอืกเป็น  1ใน100 อนัดับแหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงตา่งๆและสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นนํามาขายระหวา่งทางไดไ้มว่า่จะเป็นผักภเูขาทีส่ดกรอบ

ผลไมอ้บแหง้ถั่วมนัญีปุ่่ นและอืน่ๆอกีมากมายและทีสํ่าคัญหมูบ่า้นโอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอท็

อปชัน้เยีย่มอกีดว้ยทีห่มูบ่า้นนีม้ขีองขึน้ชือ่อยา่งโมจชิาเขยีวไสถ้ั่วแดงยา่งขนมฮติทีห่มูบ่า้นน้ําศักดิส์ทิธิ์

โอชโินะฮกัไกและนําทา่นสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่น

เองและอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูตามอธัยาศัย บรเิวณดา้นหลังของรา้น ทา่นสามารถชมววิ

ทวิทัศนข์องทะเลสาบคาวากจูโิกะและมภีเูขาไฟฟจูทิีส่วยงามอยูเ่บือ้งหลัง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 เดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรอืทะเลสาบปลาไหลเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

รมิชายฝ่ังแปซฟิิคทศิตะวันตกของจังหวัดชซิโุอกะแตเ่ดมิเป็นทะเลสาบน้ําจดืทีแ่ยกออกมาจาก

มหาสมทุรตอ่มาเกดิแผน่ดนิไหวในปี1498 ทําใหน้ํ้าจดืเปลีย่นเป็นน้ําเค็มในทีส่ดุสาเหตทุีช่ ือ่วา่ทะเลสาป

ปลาไหลเนือ่งจากบรเิวณนีจ้ะเป็นบรเิวณทีม่กีารจับปลาไหลไดม้ากเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นโดย

สถานทีแ่หง่นีจ้ะเป็นจดุชมววิและเป็นทีพั่กจอดรถมรีา้นคา้และผลติภณัฑเ์กีย่วกบัปลาไหลใหเ้ลอืกซือ้

เป็นของทีร่ะลกึ  

นําทา่นสู่นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ (Aichi)มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่  2 

ลา้นคนเป็นเมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสํ่าคัญแหง่หนึง่ของญีปุ่่ นนําทา่นสู ่ ยา่นซาคาเอะ

(Sakae) เป็นยา่นธรุกจิการคา้มหีา้งสรรพสนิคา้มตัสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ  (central park)ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยรา้นตา่งๆเชน่รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ ,รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ , รา้นซาลอนความงามเป็นตน้ทีน่ีก่นิ

บรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ซาคาเอะ 

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

 เอก๊ซโ์ปซติี้  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto)ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุคอืตัง้แตปี่

ค.ศ. 794 จนถงึ1868 รว่มๆ1,100 ปีเลยทเีดยีวเกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย เดนิทางสู ่ วดัคนิคะคจุ ิ (Kinkakuji)เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของ

ทา่นโชกนุอาชกิากา้โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที่

ทา่นเสยีชวีติคนไทยนยิมเรยีกกนัวา่  วดัทอง เนือ่งจากทีว่ัดนีจ้ะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้

โดดเดน่อยูก่ลางน้ําทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกี

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้เดนิทางสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร(ิFushimi Inari Shrine)หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนั

วา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือ่เสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัว

กนัจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทัง้ภเูขาอนิารทิีผู่ค้นเชือ่กนัวา่เป็นภเูขาศักดิส์ทิธโ์ดยเทพอิ

นารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์การเก็บเกีย่วขา้วรวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆและมกัจะมจีิง้จอก

เป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปัน้จิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กนันําทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้

(Expo City) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมใ่นโอซากา้ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น 

เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ปทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 

ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะจังหวัดโอซากา้มเีนือ้ทีท่ัง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตรภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่

ความบนัเทงิมากมายภายใตค้อนเซป็ต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติีไ้ดแ้บง่ออกเป็น 10โซนใหญ่ๆ ดว้ยกนัดังนี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ จัดแสดงสตัวต์า่งๆในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะและยงัให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ้ํ่าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ นทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภยั

ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbiสถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต์ Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นูอนั

โดง่ดัง 

6. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ จัดแสดงสตัวต์า่งๆในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะและยงัให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

7. Osaka English Villageชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ้ํ่าใครทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่งๆจากทั่วทัง้อเมรกิา 
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8. PokemonExpogymสวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ นทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภยั

ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

9. Orbiสถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

10. Entertainmentfieldสวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต์ Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารต์นูอนั

โดง่ดัง 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

ทีพ่กั BANDE HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) –ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิ สนามบนิคนัไซ  

 โอซากา้-สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสู่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle)(ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอ
ซากา้หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี , คน้ํูา
และสวนนชิโินมารซุ ึง่อยูท่างป้อมตะวักตกมตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชม
ซากรุะทีโ่ดง่ดังเพราะฉากดา้นหลังของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาชิShinsaibashi Shopping Arcadeบรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวาม

ยาวประมาณ600เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีรา้นแฟรนไชสร์า้นเครือ่งสําอางคร์า้นรองเทา้กระเป๋านาฬกิา

รา้นกาแฟรา้นอาหารรา้นขนมรา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศเชน่ Zara H&M Beans 

ABC Mart เป็นตน้เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เทีย่วบนิทีT่G673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง) 

21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณี

ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่

จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3200 บาท) 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี 

ทา่นละ 1,500 บาท ตอ่ทรปิ ตอ่ลกูคา้ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น 

ท ัง้นีร้วมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี (Infant) ณ วนัเดนิทางกลบั 

(ขออนญุาตเก็บทรปิทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทาํการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและ
ความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง , สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น 

ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง อาทเิชน่ 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 ์และคา่ธรรมเนยีมน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

 คา่อาหาร, คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 โรงแรมทีพั่กตามระบไุวใ้นรายการ หรอืในระดับเดยีวกัน  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (กรณีเสยีชวีติ) วงเงนิ 500,000 บาท 

(คา่รักษาพยาบาล) ** ไมร่วมประกันสขุภาพ** 

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 
28 พฤศจกิายน -3 ธนัวาคม 61 47,999 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก เป็นตน้ 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / ตอ่หนา้เลม่หนังสอืเดนิทาง 
 คา่เปลีย่นแปลงตั๋วเครือ่งบนิ สําหรับผูท้ีไ่ปและ/หรอืกลับ ไมพ่รอ้มพรอ้มคณะ (สอบถามคา่ใชจ้า่ยกับ

เจา้หนา้ที)่ 
 คา่ธรรมเนยีมในกรณีกระเป๋าสมัภาระมน้ํีาหนักเกนิกวา่ทีท่างสายการบนิกําหนด หรอืมขีนาดใหญเ่กนิกวา่

ขนาดมาตรฐาน 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น
ไมเ่กนิ 15 วนั) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น  ตลอดการเดนิทาง 
(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 

 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่ 
 

 กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ช ัว่โมง 
หลงัจากสง่เอกสารจองทวัร ์

 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
และไมค่นืคา่มดัจําทวัรเ์นือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัว
ของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

เนือ่งจากเป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ และหากเป็นกรณีการเดนิทางทีบ่รษิทัฯตอ้งทําการวางกา

รนัตคีา่มดัจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีง ือ่นไข และหรอืเทีย่วบนิเหมาลาํ CHARTER FILGHT หรอื 

EXTRA FLIGHT กบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  เม ือ่จองทวัรชํ์าระ

เงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้

เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับ

คณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ พรอ้มกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางกลับ 

ทา่นจะตอ้งชําคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิและบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บ และการจัดลําดับทีน่ั่ง ทางสายการ

บนิจะเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง กอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํา กรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย  
30 ทา่นในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข
ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 

3. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
 การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทาง 30 ทา่นขึน้ไป ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน

ดงักลา่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคา หรอืยกเลกิการเดนิทาง  
 กรณีทา่นมกีารเดนิทางดว้ยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้ับเราทราบ ณ วนัทีจ่องทัวร ์หาก

ไมม่กีารแจง้เรือ่งไว ้จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายทีเ่กดิขึน้จากตั๋วเครือ่งบนิดังกลา่วได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และภาษีตั๋วทกุชนดิเพิม่ หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนั

เดนิทาง 
 หากทา่นไมเ่ดนิทางกลับพรอ้มคณะทัวร ์ตั๋วเครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้ 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
 รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 
 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่

/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่กทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกับวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอืวนัเสาร-์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตาม
โปรแกรมตามทีเ่รยีนเสนอ 

 การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ นตามกฎหมายของสามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสมทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนั
เดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง   

 คา่บรกิารทีท่า่นชําระกับทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯไดช้ําระใหก้ับบรษัิทฯ 
ตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีทํ่าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะ
ตามรายการทีร่ะบไุว ้ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้ 

 หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง ไมว่า่ประเทศใดจนทําใหท้า่นไมส่ามารถเดนิทางตอ่ไปได ้คณะทัวร์
ทา่นอืน่ๆ รวมถงึไกดจ์ะไมส่ามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จําเป็นตอ้งออกเดนิทางตามโปรแกรมทีว่างไว ้แต่
ทางตัวแทนบรษัิทฯ จะทําหนา้ทีป่ระสานงานและเจา้หนา้ทีจ่ะทําการตดิตอ่ชว่ยเหลอืทา่นเป็นระยะ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน , การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่ง ๆ 
ทีเ่กดิเหนอือํานาจควบคมุของบรษัิท 

 บรษัิทฯ จะทําหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบนิ, โรงแรมหรอืบรษัิทขนสง่เมือ่เกดิการ
สญูหายของ สมัภาระระหวา่งการเดนิทาง แตจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายดังกลา่ว  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆ ทัง้นีท้างบรษัิท
ฯ จะยดึถอืและคํานงึถงึความปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสําคัญ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่ง ๆ แลว้ 
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เอกสารทีล่กูคา้ตอ้งเตรยีมไปวนัเดนิทาง 
จากการทีรั่ฐบาลญีปุ่่ น ประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศ ซึง่มผีลใชบ้ังคับตัง้แตว่นัที ่ 1 กรกฎาคม 2556 ผูท้ีจ่ะ
เขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับทางสถานทตูฯ) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์น
การเขา้ประเทศ หรอืขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิขากลับ หรอืเอกสารอืน่ๆ สําหรับรายละเอยีดของ
เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาไดแ้ก ่
(1)  ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
(2)  สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บัตรเครดติ)  
(3)  ชือ่-ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น เชน่ โรงแรมทีพั่ก (ทางบรษัิทฯ เตรยีม
ให)้  
(4)  กําหนดการเดนิทาง ในชว่งระยะเวลาทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ เตรยีมให)้ 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น   (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
(1)  หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูอ่ยา่งนอ้ย 6 เดอืน 
(2)  กจิกรรมใด ๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย แลเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร
พํานักระยะสัน้ 
(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
(4)  เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย คณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

*** ขอความกรณุาทกุทา่นอา่นและศกึษาขอ้มลูท ัง้หมดกอ่นการจอง  

เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจทีต่รงกนัระหวา่งทา่นและบรษิทัฯ *** 
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