
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

• บินตรง ดอนเมือง-โอซากา้ / โอซากา้ -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื�องบิน BOEING 787 DREAMLINER  
(375 ที�นั�ง) ฟรีนํ(าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 34 กิโลกรัม 

• พกัโรงแรม 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศญี�ปุ่น พร้อมอาหารเชา้ 

• เที�ยวครบไฮไลทเ์มืองเกียวโต วดัปราสาททอง (คินคาคุจิ) วดันํ(าใส (คิโยมิสึ) ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ ยา่นกิออน  
ชมประสาทโอซากา้ (ภายนอก) และชอ้ปปิ( งยา่นดงัชินไชบาชิ 

• ให้ท่านได้สนุกกนัเต็มๆ ที�โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  
(ราคานี'รวมตั(ว UNIVERSAL STUDIO OSAKA) 

กาํหนดการเดินทาง 
มีนาคม 89 :; – => มี.ค. 89 ราคา   33,999.- 

 D; – :> / :F – :; เม.ย. 89 ราคา   31,999.- 

พฤษภาคม 89 
 D – F พ.ค. 89 ราคา   32,999.- 
D8 – DM / :: – :8 (เตม็)/ :9 พ.ค. – D มิ.ย. 89 ราคา   30,999.- 

 



 

วนัแรก          สนามบินดอนเมอืง - สนามบินคนัไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมอืงโอซาก้า  
   05.30  พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน SCOOT                                  (-/-/อาหารเยน็) 

โดยมีเจา้หนา้ที�จากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนขึ(นเครื�อง 
   09.15  ออกเดินทางสู่ เมอืงโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่น                        

โดย สายการบิน SCOOT เที�ยวบินที� TZ298  (เฉพาะกรุ๊ปวนัที� 28  กมุภาพนัธ์ ออกเดนิทางเวลา >9.=8–16.15 น.)    
16.55 เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมอืงโอซาก้า ประเทศญี�ปุ่น                                                      

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง/ เวลาทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ�นเพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญี�ปุ่น 
จากนั(นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงโอซาก้า ตั(งอยูบ่นเกาะฮอนชู ซึ�งเป็นเกาะที�ใหญ่และอยูต่รงกลางสุดของประเทศญี�ปุ่น  
ถือเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญี�ปุ่นมาตั(งแต่โบราณกาล  

   คํ�า  �รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1) 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั  � TOYOKO INN HOTEL / SUPER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สอง       เมอืงเกยีวโต – ปราสาททอง (คนิคาคุจิ) – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ – ย่านกอิอน                
เมอืงโอซาก้า 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที�ห้องอาหารของโรงแรม  (:)    (อาหารเช้า/อาหารเที�ยง / -) 
นาํท่านเดินทางสู่”เมืองเกียวโต” (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญี�ปุ่นเมื�อ 1,000 กว่าปีมาแลว้ ก่อนที�จะเปลี�ยนเป็นเมือง
โตเกียวว่ากนัว่าผูใ้ดที�มาเยือนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยือนเมืองเก่าของญี�ปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญี�ปุ่นร่วม นาํท่าน
ยอ้นรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเรื�องดงั “เณรนอ้ยเจา้ปัญญา - อิคคิวซัง” ณ “วัดปราสาททอง” หรือที�เรียกว่า 
“ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระใหท่้านไดชื้�นชมความงามของตวัปราสาทโดยรอบที�ปิดดว้ยทองคาํเปลว พร้อมดื�มดํ�ากบั
ความสะอาดใสของ “สระนํ(า” ที�สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม... ใหท่้านไดเ้ลือกหามุมถูกใจ
เพื�อบนัทึกภาพไวเ้ป็นที�ระลึก. 

  เที�ยง  �รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (=) 
จากนั(นนาํท่านชม“วดัคิโยมสึิ” หรือ“วดันํ'าใส” เป็นวดัที�ใหญ่และเก่าแก่ตั(งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุง
วางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั(งจากพื(นดินขึ(นมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึ� งไม่ใชต้ะปูสักตวั ใชวิ้ธีการเขา้
ลิ�มเหมือนเรือนไทย วดันี( มีอายเุก่าแก่ยิ�งกวา่กรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นที�ประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้
แห่งความรํ� ารวย มั�งคั�ง นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งนี(สามารถถ่ายภาพ ณ จุดที�สวยที�สุดใน
กรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญดื�มนํ(าศกัดิR สิทธิR สาม 
สายอนัเกิดขึ(นจากธรรมชาติที�ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื�อว่า สายแรก รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แข็งแรง 
จากนั( นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี� ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นําท่านสู่ “ถนนกานํ'าชา”(KEETTLE 
STREET) เลือกซื(อสินคา้พื(นเมืองที�ญี�ปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ที�ขึ(นชื�อที�สุดของญี�ปุ่น กิมจิ ญี�ปุ่นหลากสีสัน ที�มา
จากธรรมชาติ สาํหรับคนที�ชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที�ขึ(นชื�อไม่
แพจ้งัหวดัชิชูโอกะที�ช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ที�โด่งดงัที�สุดในญี�ปุ่น คือ เกอิชา, พดัญี�ปุ่น  
หลงัจากนั(นนาํท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจา้ชื�อดงั ที�นกัท่องเที�ยวที�มาเที�ยวเกียวโต
ทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจา้ที�เรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร 
ประตูโทริที�เรียงรายกนัเป็นอุโมงค์สีแดงนี( เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที�ยวไดเ้ป็นอย่างดี จากนั(นนาํท่านเดินทางสู่             
“ย่านกอิอน” เป็นถนนสายเกอิชาอนัเลื�องชื�อโดยที�สองขา้งทางจะเรียงรายดว้ย “โรงนํ(าชา” และ “ร้านอาหาร” สุดหรู
มากมาย ยา่นนี(แต่เดิมเรียกวา่ “ยา่นฮานามาจิ” ซึ� งเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงและการสังสรรคข์องชาวเกียวโต ปัจจุบนั



 

ก็ยงัคงเหลือกลิ�นอายอนัรุ่งเรื�องเมื�อครั( งอดีตใหเ้ห็นอยู่รวมทั(งยงัอาจพบเกอิชาที�ออกมาทาํงานในโรงนํ(าชาย่านนี( อีก
ดว้ย อิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและเลือกซื(อสินคา้กนัตามอธัยาศยั  

  คํ�า  รับประทานอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศัย 

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั  � TOYOKO INN HOTEL / SUPER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สาม        โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวนั  
   เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ที�ห้องอาหารของโรงแรม (4)     (อาหารเช้า/ -/ -) 

นาํท่าน สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ” (รวมค่าเข้าในอตัราค่าบริการแล้ว)  สวนสนุกที�ยิ�งใหญ่ที�สุด
ในแถบคนัไซ ซึ� งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื(นที�กว่า X44,444 ตารางเมตร สถานที�ที�ไดจ้าํลองฉากภาพยนตร์เรื�องดงั
ของฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย ภายในถูกจาํลองใหเ้ป็นโลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพื(นที�กวา้งขวางโอ่อ่า ทั(งยงัมี
เครื�องเล่นหลากชนิดสาํหรับผูนิ้ยมความตื�นเตน้และทา้ทาย แถมยงัมีการจาํลองฉากต่างๆ จากหนงัดงัทางฝั�งฮอลลีวูด้
ไวเ้พียบ ตื�นตากบั โซนใหม่!!! The wizarding world of harry potter ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานที�สาํคญั
มากมายที�ปรากฏในภาพยนตร์แฮรี� พอตเตอร์ ทั(งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ ซึ� ง
ประกอบไปดว้ยหอ้งเรียน, หอ้งโถง รวมทั(งหอ้งทาํงานของศาสตราจารยด์มัเบิลดอร์ ดา้นสถานที�สาํคญัอื�น ๆ ไดแ้ก่ 
หมู่บา้นฮอกส์มี(ด, ร้านฮนันีดุกส์, ร้านไมก้ายสิทธิR  โอลิเแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากนี(  คุณยงัจะเพลิดเพลินไปกบัการ
แสดงที�จาํลองฉากมาจากภาพยนตร์  เซซาม ีสตรีท FD มูฟวี� เมจกิ ซึ� งเป็นฉากที�พาดาํลึกลงไปในทะเลและทะยานขึ(น
ไปบนทอ้งฟ้าในแบบสามมิติและสนุกกบัเหล่า ET ที�จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมนัส์สุดๆ เมื�อ
สัมผสัเครื�องเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ให้ท่านไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นที�ระลึกและประทบัใจมากที�สุดและระทึกใจ
กบัฉากเพลิงไหมจ้ากเรื�องแบคดร๊าฟท์ เชิญท่าน ตื�นเตน้กบัการตามล่า ของฉลามยกัษจ์ากเรื�อง จอร์ส ซึ� งใชทุ้นสร้าง
กวา่ X,^44 ลา้นเยน หรือเขา้ไปสมัผสัโลกของป่าที�น่าตื�นเตน้ไดจ้ากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค พร้อมร่วมคน้พบโลกที� 
 
 
ไดโนเสาร์ยงัมีชีวิตอยูใ่นขณะที�นั�งเรือเพื�อเขา้ไปผจญภยักบัดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์     นอกจากนั(นยงัมีเครื�องเล่น
อื�นๆ อีกมากมาย  
(ในกรณีลูกค้าไม่เอาตั(วสวนสนุก OSAKA UNIVERSAL STUDIO รบกวนแจ้งทางบริษัทก่อนการเดินทาง ; วันทํา
การ ซึ�งทางบริษัทจะคืนเงินค่าตั(วสวนสนุกให้ สําหรับผู้ใหญ่ท่านละ :,>>> บาท / เด็กอายุตํ�ากว่า D: ปี ท่านละ D,:>> 
บาท โดยจะเป็นการหักคืนจากยอดส่วนที�เหลอื และลูกค้าจะต้องอสิระเดนิทางเองในวนัดงักล่าว) 
**อสิระอาหารกลางวันและอาหารเยน็ เพื�อให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัเครื�องเล่นภายในสวนสนุกอย่างเตม็ที�** 

นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที�พกั  � TOYOKO INN HOTEL / SUPER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�สี�            เมอืงโอซาก้า – ประสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ' งชินไซบาชิ – DUTY FREE SHOP     
                      สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – สนามบินดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

    เช้า  �รับประทานอาหารเช้า  ที�ห้องอาหารของโรงแรม (8)                               (อาหารเช้า/ - / -) 
นาํท่าน ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซึ� งเป็นปราสาทที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในญี�ปุ่นซึ� งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั(งแต่
สมยัศตวรรษที� 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั(น โอบลอ้มดว้ย
กาํแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พร้อมทั(งบนัทึกความงามในมุมที�ท่านประทบัใจ 

    บ่าย  ใหท่้านได ้อิสระชอ้ปปิ( งยา่นดงัของโอซากา้ ย่านชินไซบาชิ ซึ� งเป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ที�ใหญ่ที�สุดของนคร
โอซากา้ ทั(งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั(งถกูและแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยร้านคา้
มากมาย ทั(งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เสื(อผา้ เครื�องสาํอาง เครื�องใชไ้ฟฟ้า ใหท่้านเลือกสรรกนัไดต้ามใจชอบ ท่าน



 

จะไดพ้บกบั ถนนโดทงบุริ ซึ� งเป็นถนนที�รวมร้านอาหารชื�อดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซึ� ง
เป็นของขึ(นชื�อของเมืองโอซากา้ที�ท่านไม่ควรพลาด! และสัญลกัษณ์ของย่านนี( คือ ตึกรูปเครื�องหมายการคา้ของกูลิ
โกะ ผลิตภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุ่นนั�นเอง  นาํท่านชอ้ปปิ( งสินคา้เครื�องสาํอาง อาหารเสริม เครื�องประดบัคุณภาพดีที�
ร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปปิ( งตามอธัยาศยั 

    สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ สนามบินคันไซ เมอืงโอซาก้า 
  18.>>  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบิน SCOOT เที�ยวบินที� TZ297  

(เฉพาะกรุ๊ปวนัที� 2 มนีาคม ออกเดนิทางเวลา D;.88 – :=.8> น.)    
  :D.F8  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 
 
 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั'งนี'จะขึ'นอยู่กบัลูกค้าเป็นสําคญั *** 

 

โปรดทราบเงื�อนไขต่างๆ ดงันี': 
D.   โรงแรมที�พักที�ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม D>>% ซึ�งโรงแรมที�พัก อาจมีการเปลี�ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน                      

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ D-= วนั พร้อมทั'งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
:.  เนื�องจากราคานี'เป็นราคาโปรโมชั�น โรงแรมที�พกัจงึอยู่ค่อนข้างไกล จากตวัเมอืงโอซาก้า พอสมควร ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้

ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขายค่ะ 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
เดือน   :M ก.พ. – : ม.ีค. 89 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ :-=  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิ�สําหรับโปรแกรมโปรโมชั�น  ไม่มรีาคาเด็ก 29,999.- 
พกัเดี�ยวเพิ�ม  �,9>>.- 

 

เดือน   D8 – DM / :: – :8 / :9 พ.ค. – D ม.ิย. 89 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ :-=  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิ�สําหรับโปรแกรมโปรโมชั�น  ไม่มรีาคาเด็ก =>,999.- 
พกัเดี�ยวเพิ�ม  �,9>>.- 

 

เดือน   D; – :> / :F – :; เม.ย. 89 

เดือน   M – DD พ.ค. ^a 
ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ :-=  ท่าน   =D,999.- 



 

ขอสงวนสิทธิ�สําหรับโปรแกรมโปรโมชั�น  ไม่มรีาคาเด็ก 

พกัเดี�ยวเพิ�ม  �,9>>.- 
 

เดือน   D – F พ.ค. 89 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ :-=  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิ�สําหรับโปรแกรมโปรโมชั�น  ไม่มรีาคาเด็ก =:,999.- 
พกัเดี�ยวเพิ�ม  �,9>>.- 

 

เดือน   :; – => ม.ีค. 89 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ :-=  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิ�สําหรับโปรแกรมโปรโมชั�น  ไม่มรีาคาเด็ก ==,999.- 
พกัเดี�ยวเพิ�ม  �,9>>.- 

 

เดือน   = – � เม.ย. 89 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ :-=  ท่าน   

ขอสงวนสิทธิ�สําหรับโปรแกรมโปรโมชั�น  ไม่มรีาคาเด็ก =8,999.- 
พกัเดี�ยวเพิ�ม  �,9>>.- 

 
 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 



 

1. ค่าตัbวเครื�องบินไป-กลบัตามเสน้ทางที�ระบุในรายการ 
ไป-กลบัพร้อมคณะ  

2. ค่าอาหารทุกมื(อ ตามที�ระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าที�พกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 3-d ท่าน  
       ตามโรงแรมที�ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี 
7. ค่านํ( าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 34 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถิ�นนาํท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ(นเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 800,>>>  บาท 
(เงื�อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที�บริษัทได้ทาํไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั�ง
เพิ�ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ :,>>> เยน  ต่อ D ท่าน
ตลอดทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบกาํกบัภาษี) 

4. ค่านํ( าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด  
(ปกติ 34 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีที�ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ X)พาสปอร์ต 3)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 
d)ใบสําคญัถิ�นที�อยู่ f)สําเนาทะเบียนบา้น ^)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์g)รูปถ่ายสี 3 นิ(ว 3 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผู ้ดําเนินการยื�นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํ
เรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ชาํระดว้ยตนเอง) 

 
เงื�อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครั( งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือชําระทั'งหมด 
2. ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง => วนั กรณีที�ไม่ชาํระเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กาํหนด ขอสงวนสิทธิR ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื�อของผูเ้ดินทางที�สะกด

ตรงตามหนงัสือเดินทาง 
หมายเหตุ 

- กรุณาส่งแฟกซ์สาํเนาใบโอนเงินพร้อมระบุชื�อพนกังานขายที�ติดต่อดว้ยทางโทรสาร 02-694-0175, 02-692-5202 
- ส่งสาํเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ที�ฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

เนื�องจากเป็นราคาตัbวเครื�องบินโปรโมชั�น เมื�อจองทวัร์ชาํระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เลื�อน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และ 
กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั(งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธิR ที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั(งสิ(น รวมถึง เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�งหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิR ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั(งสิ(น 
 
 
 
 

หมายเหตุ 



 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิR  ยกเลิกการเดินทางในกรณีที�จาํนวนผูเ้ดินทางตํ�ากว่า  d^ ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที�ยวบิน ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ g เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว
เท่านั(น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิR ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั(งสิ(น อนัเนื�องมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพื�อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิR ไม่คืนเงิน ในกรณีที�ท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื(อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิR ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 

7. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั(งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั(งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธิ�เฉพาะลูกค้าที�มีวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยวเท่านั'น   
 

เรื�อง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทยเริ�มบังคบัใช้ในวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั(นในประเทศญี�ปุ่น ไดป้ระกาศเริ�ม
บงัคบัใชใ้นวนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 15 วนั 
หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาตามปกติ) 
 

เอกสารในขั'นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื�อยืนยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี�ปุ่น มีดังต่อไปนี' 
X. ตัbวเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ(นในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

d. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื�นๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

f. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้าํเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี�ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี�ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ g เดือนขึ(นไป 

2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั(น 

3. ในขั(นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูที้�ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติั

ที�จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


