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ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง ดอนเมือง-โอซากา้ / โอซากา้ -ดอนเมือง เดินทางโดยเคร่ืองบิน BOEING 787 DREAMLINER  
(340 ท่ีนัง่) ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลบั 20 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรม 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พร้อมอาหารเชา้ 
 เท่ียวครบไฮไลทเ์มืองเกียวโต วดัปราสาททอง (คินคาคุจิ) วดัน ้าใส (คิโยมิสึ) ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ ยา่นกิออน  

ชมประสาทโอซากา้ (ภายนอก) และชอ้ปป้ิงยา่นดงัชินไชบาชิ 
 ให้ท่านได้สนุกกนัเต็มๆ ทีโ่อซาก้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  

(ราคานีร้วมตั๋ว UNIVERSAL STUDIO OSAKA) 
 
 
 
 
 
 
 



            PAGE 2 

 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง 
กมุภาพนัธ์ 59 28 ก.พ. – 2 ม.ีค. 59 ราคา   29,999.- 

มนีาคม 59 27 – 30 ม.ีค. 59 ราคา   33,999.- 

เมษายน 59 
3 – 6 เม.ย. 59 ราคา   35,999.- 

17 – 20 / 24 – 27 เม.ย. 59 ราคา   31,999.- 

พฤษภาคม 59 

 1 – 4 พ.ค. 59 ราคา   32,999.- 

8 – 11 พ.ค. 59 ราคา   31,999.- 

15 – 18 / 22 – 25 / 29 พ.ค. – 1 ม.ิย. 59 ราคา   30,999.- 

 
วนัแรก          สนามบินดอนเมอืง - สนามบินคนัไซ (สนามบินโอซาก้า) – เมอืงโอซาก้า  

   05.30 พ ร้อม กั น ที่ ท่ าอ าก าศ ย าน ด อน เมื อ ง  อ าค าร  1 เค า น์ เต อ ร์  7 ส ายก ารบิ น  SCOOT                                  
(-/-/อาหารเยน็) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 
   09.15 ออกเดินทางสู่ เมอืงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น                      
  

โดย สายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ298  (เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 28  กุมภาพันธ์ ออกเดินทางเวลา 
09.35–16.15 น.)    

16.55 เดินทางถึง สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น                                                      
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ตั้งอยูบ่นเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญ่และอยูต่รงกลางสุด
ของประเทศญ่ีปุ่น  
ถือเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาล  

   ค า่  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL / SUPER HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่อง       เมอืงเกยีวโต – ปราสาททอง (คนิคาคุจ)ิ – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ – ย่านกอิอน                
เมอืงโอซาก้า 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม  (2)    (อาหารเช้า /อาหาร
เทีย่ง / -) 

น าท่านเดินทางสู่”เมืองเกยีวโต” (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่นเม่ือ 1,000 กว่าปีมาแลว้ ก่อนท่ี
จะเปล่ียนเป็นเมืองโตเกียวว่ากนัว่าผูใ้ดท่ีมาเยอืนแดนอาทิตยอุ์ทยัแลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมืองเก่าของ
ญ่ีปุ่นถือว่ามาไม่ถึงญ่ีปุ่นร่วม น าท่านยอ้นร าลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ืองดงั “เณรน้อยเจา้
ปัญญา - อิคคิวซงั” ณ “วัดปราสาททอง” หรือท่ีเรียกวา่ “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระใหท่้านไดช่ื้น
ชมความงามของตวัปราสาทโดยรอบท่ีปิดดว้ยทองค าเปลว พร้อมด่ืมด ่ากบัความสะอาดใสของ 
“สระน ้ า” ท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม... ให้ท่านไดเ้ลือกหามุมถูกใจ
เพื่อบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก. 
 
 

  เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (3) 
จากนั้นน าท่านชม“วัดคิโยมิสึ” หรือ“วัดน ้าใส” เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงา
ชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวั
วหิารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั ใชว้ิธีการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายเุก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกียว
โต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ นมสัการ
พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว 
มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือว่า สายแรก รวย สาย
สอง สวยหล่อ สายสาม แขง็แรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ 
น าท่านสู่ “ถนนกาน ้าชา”(KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ 
ขนมโมจิ ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น กิมจิ ญ่ีปุ่นหลากสีสัน ท่ีมาจากธรรมชาติ ส าหรับคนท่ีชอบทาน
กบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ท่ีข้ึนช่ือไม่แพจ้งัหวดัชิชูโอกะ
ท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดังท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา, พดัญ่ีปุ่น  
หลังจากนั้ นน าท่ าน สู่  ศาลเจ้าฟู ชิมิ  อินาริ  (Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจ้า ช่ือดัง ท่ี
นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจา้ท่ีเรียงต่อ
ทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริท่ีเรียงรายกนัเป็นอุโมงคสี์แดงน้ีเป็น
แหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอย่างดี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่             “ย่านกิออน” เป็นถนน
สายเกอิชาอนัเล่ืองช่ือโดยท่ีสองขา้งทางจะเรียงรายดว้ย “โรงน ้ าชา” และ “ร้านอาหาร” สุดหรู
มากมาย ยา่นน้ีแต่เดิมเรียกว่า “ยา่นฮานามาจิ” ซ่ึงเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงและการสังสรรคข์อง
ชาวเกียวโต ปัจจุบนักย็งัคงเหลือกล่ินอายอนัรุ่งเร่ืองเม่ือคร้ังอดีตใหเ้ห็นอยูร่วมทั้งยงัอาจพบเกอิชา

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/index.html


            PAGE 4 

 

ท่ีออกมาท างานในโรงน ้ าชาย่านน้ีอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซ้ือสินค้ากนัตาม
อธัยาศยั  

  ค า่  รับประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศัย 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL / SUPER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม        โอซาก้า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวนั  

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (4)    
 (อาหารเช้า/ -/ -) 

น าท่าน สนุกสนานเพลิดเพลินกบั “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (รวมค่าเข้าในอัตราค่าบริการแล้ว)  
สวนสนุกท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ ซ่ึงลงทุนอยา่งมหาศาลและมีพื้นท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร 
สถานท่ีท่ีไดจ้  าลองฉากภาพยนตร์เร่ืองดงัของฮอลลีวูด้ ไวม้ากมาย ภายในถูกจ าลองให้เป็นโลก
แห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพื้นท่ีกวา้งขวางโอ่อ่า ทั้งยงัมีเคร่ืองเล่นหลากชนิดส าหรับผูนิ้ยม
ความต่ืนเตน้และทา้ทาย แถมยงัมีการจ าลองฉากต่างๆ จากหนงัดงัทางฝ่ังฮอลลีวูด้ไวเ้พียบ ต่ืนตา
กบั โซนใหม่!!! The wizarding world of harry potter ภายในปราสาทฮอกวอต จะมีสถานท่ี
ส าคญัมากมายท่ีปรากฏในภาพยนตร์แฮร่ี พอตเตอร์ ทั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์
ศาสตร์ฮอกวอตส์ ซ่ึงประกอบไปดว้ยห้องเรียน , ห้องโถง รวมทั้งห้องท างานของศาสตราจารย์
ดมัเบิลดอร์ ดา้นสถานท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ หมู่บา้นฮอกส์ม้ีด, ร้านฮนันีดุกส์, ร้านไมก้ายสิทธ์ิ โอลิ
เแวนเดอร์ ฯลฯ นอกจากน้ี คุณยงัจะเพลิดเพลินไปกบัการแสดงท่ีจ าลองฉากมาจากภาพยนตร์  เซ
ซามี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซ่ึงเป็นฉากท่ีพาด าลึกลงไปในทะเลและทะยานข้ึนไปบนทอ้งฟ้าใน
แบบสามมิติและสนุกกบัเหล่า ET ท่ีจะพาท่านไปนอกอวกาศอยา่งสนุกสนาน และมนัส์สุดๆ เม่ือ
สัมผสัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน ใหท่้านไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึกและประทบัใจมาก
ท่ีสุดและระทึกใจกบัฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ืองแบคดร๊าฟท์ เชิญท่าน ต่ืนเตน้กบัการตามล่า ของฉลาม
ยกัษจ์ากเร่ือง จอร์ส ซ่ึงใชทุ้นสร้างกวา่ 1,500 ลา้นเยน หรือเขา้ไปสัมผสัโลกของป่าท่ีน่าต่ืนเตน้ได้
จากภาพยนตร์ จูราสสิคพาร์ค พร้อมร่วมคน้พบโลกท่ี 
 
 
ไดโนเสาร์ยงัมีชีวิตอยู่ในขณะท่ีนั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์     
นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองเล่นอ่ืนๆ อีกมากมาย  
(ในกรณีลูกค้าไม่เอาตั๋วสวนสนุก OSAKA UNIVERSAL STUDIO ทางบริษัทจะคืนเงินค่าตั๋ว
สวนสนุกให้ ส าหรับผู้ใหญ่ท่านละ 2,000 บาท / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,200 บาท ซ่ึงลูกค้า
จะต้องอสิระเดินทางเองในวนัดังกล่าว) 
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**อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ เพือ่ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุก
อย่างเต็มที*่* 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   TOYOKO INN HOTEL / SUPER HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่            เมอืงโอซาก้า – ประสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – DUTY FREE SHOP     
                      สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – สนามบินดอนเมอืง (กรุงเทพฯ) 

    เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม (5)                               
(อาหารเช้า/ - / -) 

น าท่าน ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงสร้างโยโชกนุ โตโย
มิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวั
ปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบลอ้มดว้ยก าแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ยา่งประณีตแลว้สวยงาม พร้อม
ทั้งบนัทึกความงามในมุมท่ีท่านประทบัใจ 

    บ่าย  ใหท่้านได ้อิสระชอ้ปป้ิงยา่นดงัของโอซากา้ ย่านชินไซบาชิ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของนครโอซากา้ ทั้งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั้งถูกและแพง 
โดยสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้มากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหท่้านเลือกสรรกนัไดต้ามใจชอบ ท่านจะไดพ้บกบั ถนนโดทงบุริ ซ่ึงเป็นถนนท่ี
รวมร้านอาหารช่ือดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปูยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของเมือง
โอซากา้ท่ีท่านไม่ควรพลาด! และสัญลกัษณ์ของย่านน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ 
ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจากญ่ี ปุ่นนั่นเอง  น าท่านช้อปป้ิงสินค้าเคร่ืองส าอาง อาหารเสริม 
เคร่ืองประดบัคุณภาพดีท่ีร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

    สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า 
  18.00  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบิน SCOOT เทีย่วบินที ่TZ297  

(เฉพาะกรุ๊ปวนัที ่2 มนีาคม ออกเดินทางเวลา 17.55 – 23.50 น.)    
  21.45  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 
การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคญั *** 

 

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้: 
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1.   โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่นแปลง โดยจะ
ใช้อยู่ในระดับเดียวกนั                      ทางบริษทัจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั 
พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

2.  เน่ืองจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน โรงแรมที่พักจึงอยู่ค่อนข้างไกล จากตัวเมืองโอซาก้า พอสมควร ลูกค้า
สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขายค่ะ 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
เดือน   28 ก.พ. – 2 ม.ีค. 59 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

29,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 

 

เดือน   15 – 18 / 22 – 25 / 29 พ.ค. – 1 ม.ิย. 59 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

30,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 

 

เดือน   17 – 20 / 24 – 27 เม.ย. 59 
เดือน   8 – 11 พ.ค. 59 

ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

31,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 

 

เดือน   1 – 4 พ.ค. 59 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

32,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
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เดือน   27 – 30 ม.ีค. 59 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

33,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 

 

เดือน   3 – 6 เม.ย. 59 ท่านละ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2-3  ท่าน   
ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 

35,999.- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 
 
 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุใน

รายการ 
ไป-กลบัพร้อมคณะ  

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 

ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 
8. ค่าไกด์ทอ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการ

ในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิต
สูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000
บาท 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, 
รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน  ต่อ 1 
ท่านตลอดทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท  หรือ
ต้องการใบก ากบัภาษ)ี 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบิน
ก าหนด  
(ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย ก รุณ าเต รียม เอกสารคือ  1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป 
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-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  
บาท 
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้
ท าไว้ ) 

แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท่้าน
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าห รับหนังสือ
เดินทางต่างด้าว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
(ลูกคา้ตอ้งเป็นผูช้  าระดว้ยตนเอง) 

 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิใน

การบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอก

รายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
 
 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชั่น เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก 

เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้ งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้
เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 



            PAGE 9 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ  านวนผูเ้ดินทางต ่ากว่า  35 ท่าน(ผูใ้หญ่)โดยบริษทัฯ
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสาย
การบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการ
ประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน   
 
 

เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการพ านกัระยะสั้นใน
ประเทศญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น
ได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ 
จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมอืงเพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น มดีงัต่อไปนี ้
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1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออก

เอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น 

เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการ

พ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


