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วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ – คนัไซ โอซากา้ (ประเทศญีปุ่่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทาง 11 - 16 สงิหาคม 2557 
 

 

 

 

                    

 

 

21.00  น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร ์E สายการบิน Asia Atlantic Airlines 

 (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 3 - 4)  พบกับไกด์และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน* 

ส่ิงที่ควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดให้บริการ Check-in ก่อนเวลาเครื่องออกประมาณ 30 นาทีและไม่มี

ประกาศเตือนขึ้นเครื่อง ดังน้ันทุกท่านจ าเป็นต้องพร้อมกัน ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่อง

ออก 45 นาท ี
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วันที่สอง :       โอซาก้า – เกียวโต – วัดทองคินคะคุจิ – วัดน้ าใสคิโยมิส ึ– แช่ออนเซ็น 

                                                                                                          (อาหารกลางวนั-เย็น) 

 

 

 

         

01.00 น.  เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB 9102  

(บริการอาหารบนเครื่อง)  

09.45 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ  สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 

ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple ) 

หรือ วัดพลับพลาทอง   (Golden Pavilion ) หรืออีกชื่อ วัดศาลา

ทอง เป็นวัดที่ดังเป็นที่รู้จักที่สุดวัดหนึ่งในญี่ปุ่น กล่าวคือหากมาเที่ยว

เกียวโตแล้วไม่ได้มาที่วัดนี้ถือว่ายังไม่มาถึงเกียวโต สร้างเม่ือปี พ.ศ. 

1940 ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบันเพ่ิงได้รับการแปะผนังทองไปเมื่อปี 

พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะท้อนในสระน้ าอย่าง

สวยงาม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1) 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu-dera)  หรือเรียกว่า วัดน้ าใส ต้ังอยู่บนเนินเขาฮิงายา

มา  สาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ าใส" ก็เน่ืองมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ า 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา      สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788  (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ. 1321 ) 

เพ่ือถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์  หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของ

ญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึ ถือเป็นเป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500  ป ีศาลเจ้าเฮอันหรือศาลเจ้าเฮอัน

จิงงุ (HEIAN SHRINE) ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895  เน่ืองในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 

1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบ

มาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.  794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในป ี 1227 เป็น

สถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลัทธิชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตามแบบ

วัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเนื้อไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเป็นครั้งแรกเมื่อก้าว

ผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลือสองใน

สาม มีลานหินกรวดสีขาวอันกว้างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง ( ถ้าเป็นวังจริงๆ นี่

ก็คือที่ว่าราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก 

ประตูด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอันที่ออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้

ด้วยสะพานแบบจีน บึงน้ าใสและบันไดมังกรหิน 
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วันที่สาม :      เกียวโต – ศาลเจ้าเสาแดง ฟูชิมิอินาริ – ป่าไผ่เมืองอาราชิม่า- ช้อปปิ้งชินไซบาช ิ

                                                                                                             (อาหารเชา้-กลางวนั) 

 

 

 

ค่ า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 2) 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 3) 

จากนั้น น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของ

ประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น า

ท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นช่ือว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสาร

จากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ต่ืนตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจ านวน

มากมาย แล้วน าท่านชม  ศาลโทริอิ  ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อย

ต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตร์เร่ือง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพ่ือ

ไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4) 

บ่าย จากนั้นน าคณะเดินทางสู่  อาราชิยาม่า สถานที่โรแมนติกที่แม้แต่ 

ชาวญี่ปุ่น เองยังมักจะไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดเพ่ือช่ืนชมกับ

ความสวยงามตามธรรมชาติมีถนนป่าไผ่เรียงรายกันสวยงาม และ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฤดูดอกซากุระ กับการได้มาช่ืนชมความ

สวยงามของดอกซากุระที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่

แนะน าส าหรับชมซากุระในเมืองเกียวโต จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

เมืองโอซาก้า ย่านชินไซบาช ิย่านช็อปปิ้งช่ือดังของนครโอซาก้า 

ภายในย่านน้ีมีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และ

สินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านน้ีถือว่า

เป็นย่านแสงสี และบันเทิงช้ันน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้ง

ยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นช่ือมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้าน
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วันทีส่ี่ :      ปราสาทโอซาก้า – ล่องเรืออ่าวโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท 

                                                                                                       (อาหารเชา้-กลางวนั-เย็น) 

จะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง

นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะ

พยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ 

สัญลักษณ์เด่นของย่านน้ีคือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมช่ือดังจาก

ญี่ปุ่นน่ันเอง 

เย็น อิสระอาหารค่ า ตามอัธยาศัย 

ค่ า  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ..................................โอซาก้า  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 5) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่ปราสาทโอซาก้า หรือ ที่เรียกว่า โอ

ซาก้าโจ สถานที่ส าคัญของเมืองโอซาก้า และเป็นส่ิงปลูกสร้างที่มี

คุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น แต่เดิมพ้ืนที่น้ีเคยเป็นของวัดพุทธ

ช่ือว่า อิชิยามะฮนกังจิ ซึ่งท่านโทโยโทม ิฮิเดะโยชิ (ศตวรรษที่ 

16 ยุคอะซึจ ิ– โมะโมะยะมะ) ผู้ที่พยายามจะรวบรวมประเทศ

ญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเป็นครั้งแรกนั้นได้มาสร้างจวนที่พักขึ้นที่นี่ และ

ภายหลังจึงปรับปรุงให้กลายเป็นปราสาทโอซาก้า โดยมีความ

โดดเด่นเป็น ยอดปราสาทเทนชูคาค ุหลังจากสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ไม่กี่ปีก็ถูกท าลายในช่วง

สงคราม ต่อมาปราสาทโอซาก้าก็ถูกครอบครองโดยโชกุนโทคุกะวะ อิเอะยาสึ ซึ่งส่ังให้ซ่อมแซ่ม

จนสมบูรณ์เรียบร้อย ต่อมา ในปี 1665 ที่นี่ถูกฟ้าผ่าเสียหายอย่างมาก ยอดปราสาทที่สวยงาม

ช ารุดไปหลายร้อยปีทีเดียว จนกระทั่งป ี1931 นายกเทศมนตรีโอซาก้าก็หาเงินบริจาคมา

ซ่อมแซมอีกครั้ง การบูรณะซ่อมแซ่มครั้งสุดท้าย (ครั้งใหญ่) นี ้ท าให้ปราสาทโอซาก้ากลับมา

สวยงามดังเดิม หลังจากผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง ปัจจุบันปราสาทโอซาก้ามีทั้งหมด 8 ช้ัน 5 

ส่วน ในตัวปราสาทโอซาก้ามีการจัดส่วนของการแสดงภาพเขียน เครื่องแต่งกายในสมัยโทโย

โทมิ และยังมีภาพเสือบนก าแพงในตัวปราสาทโอซาก้าที่เคลือบด้วยทองค าสวยงามได้ขึ้น

ทะเบียนเป็นมรดกของญี่ปุ่นด้วย   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 6) 

บ่าย จากนั้นน าท่านเดิน ล่องเรือชมวิวอ่าวโอซาก้า ด้วยเรือ Santa Maria เป็น

เรือใบยักษ์จ าลองรูปแบบให้เสมือนกับเรือโคลัมบุส สมัยค้นพบทวีปอเมริกา 

ด้วยความใหญ่กว้างขวางของเรือ จึงท าให้ท่านน่ังสบายเพลิดเพลินกับการ

ล่องไปตามปากอ่าวราว 50 นาที จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ริงคุเอาท์เล็ท ถือ

เป็นแหล่งเลือกซื้อส่ิงของของเมือง OSAKA และเมืองใกล้เคียง ภายในแบ่ง

ออกเป็นร้านค้าต่าง ๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลด

ราคา อาท ิเส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย

แบรนด์ดัง เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, 
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วันทีห่้า :     โอซาก้า  อิสระเต็มวัน  หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล   

 

 

                                                                                                                        (อาหารเชา้) 

วันทีห่ก :     คันไซโอซาก้า – กรุงเทพฯ 

                                                                                                                        (อาหารเชา้) 

GUCCI, BODUM เป็นต้น อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารัก ๆ และของเล่นนานา

ชนิด 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร    (มื้อที่ 7) 

ค่ า  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ..................................คันไซ  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 8) 

หลังจากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) สู่ แหล่งช้อปปิ้งในสถานีรถไฟโอซาก้า  

แหล่งช้อปปิ้งสินค้าน าสมัยที่สุดในโอซาก้า ได้ด้วยช้อปปิ้งคอมเพลกซ ์ห้างสรรพสินค้า และร้าน

เล็กร้านน้อยนับไม่ถ้วน ตามมาด้วยคอมเพลกซ์ใต้ดินที่มีอาเขตวกวนไปมาทุกซอกทุกมุม สถานี

รถไฟแทบทุกแห่งบริเวณ Kita มักจะเช่ือมต่อกับอาเขตใต้ดินขนาดยักษ ์ซึ่งที่น่ัน ท่านสามารถ

จับจ่ายสินค้าทุกประเภทต้ังแต่ของแบรนด์เนมไปจนถึงสินค้าร้อยเยน และแน่นอน ร้านอาหาร

อร่อยๆ หรือค้อฟฟ่ีช้อปหรูๆส าหรับพักขาและท้องก็ต้ังเรียงรายรอท่านอยู่ที่นั่นด้วย และมีเวลา

ให้ท่านได้ อิสระอาหารกลางวัน หรือ สามารถเลือกซื้อทัวร ์ เดินทางโดยรถไฟ (ช าระเพิ่ม

ท่านละ 2,800 บาท) ไม่รวมค่าเดินทาง  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โอซาก้า  ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ 

พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยสถานที่ถ่ายท าอันมโหฬาร และเทคนิคอันน่าทึ่ง ชมฉากการ

ถ่ายท าภาพยนตร์ที่โด่งดังมาแล้วในอดีต และภาพยนตร์โทรทัศน์ต่างๆ เช่น ชมภาพยนตร์สาม

มิติเหมือนจริงใหม่ล่าสุด THE TERMINATOR 2-3D ที่คุณต้องประทับใจ และท่านยังสามารถ

เลือกชมฉากถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง WATER WORLD ที่คุณเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ และ

ที่ไม่ควรพลาดชม คือ SPIDER MANเป็นเรื่องราวที่เราเป็นส่วนหนึ่งของฉากการต่อสู้

ระหว่าง SPIDER MAN กับเหล่าศัตรูตัวร้าย สนุกต่ืนเต้นแบบไม่รู้ลืม 

เย็น อิสระอาหารกลางค่ า 

ค่ า  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ..................................คันไซ  

 

 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)  

(หลังอาหารเช้าตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย Check-Out) 
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09.00 น.     บ๊ายบาย ประเทศญี่ปุ่น   ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

12.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  โดยสายการบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB 9103 

16.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

 

กรณุาอา่น กอ่นตดัสนิใจซือ้ เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการและปรบัเปลีย่นตามสถานการณจ์รงิ ในขณะน ัน้โดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ /การเมอืง /การยกเลกิเทีย่วบนิ /ภยัธรรมชาต ิโดยทีท่างบรษิทัมอิาจควบคมุได ้ท ัง้นีถ้อืเป็น

เอกสทิธิข์องผูจ้ดัโดยยดึถอืตามสภาพการณแ์ละประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั 

- ราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน   

- เมนูอาหารอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณล์ว่งหนา้ เชน่ รถตดิ , รา้นอาหารปิด หรอื

ดว้ยเหตผุลอืน่ โดยทีไ่มต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่างบรษิทัจะคดัสรรคใ์นสิง่ทีใ่หก้บัลกูคา้เสมอ โดยสมเหตสุมผล**  

- ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / การนา่สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสาร

การเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  

 

  

อตัราคา่บรกิารเดอืน  สงิหาคม  2557 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่2 ทา่น 

หรอื 

 1 ผูใ้หญ ่+ 1เด็ก 

เด็ก  

ไมเ่สรมิเตยีง 
พกัเดีย่ว 

วนับนิ วนัทีเ่ดนิทาง 

จนัทร ์ 11 – 16  ส.ค. 34,900 36,900 8,900 
 

 

 

 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิ รวม 3,000 เยน/ทา่น ตลอดการเดนิทาง 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ เสน้ทางทีร่ะบใุนโปรแกรม ชัน้ทัศนาจร (ไป–กลับพรอ้มคณะ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวร์ 

    โรงแรมทีพั่กตามระบ ุหรอืเทยีบเทา่ในราคาเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น) หอ้ง Triple และ หอ้ง Double 

บางโรงแรมมจี านวนจ ากดั กรณีโรงแรมทีพ่กัไมม่หีอ้งTriple ทา่นจะตอ้งจา่ยเพิม่คา่หอ้งพกัเดยีว   

 คา่อาหาร  9  มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่รถ-รับสง่ นําเทีย่วตามรายการพรอ้มคนขบัทีช่ํานาญเสน้ทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 หัวหนา้ทัวร ์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่น า้ด ืม่ ทางบรษิทัจะแจกน า้ด ืม่ใหก้บัลกูทวัรเ์ฉพาะวนัแรกทีไ่ปถงึประเทศญีปุ่่ นเทา่น ัน้  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์า่นละ 3,000 เยน ตลอดท ัง้ทรปิ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก  
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 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหาร นอกเหนอืจากทีบ่รษัิทจัดให ้ในรายการทัวร ์

 ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 เปอรเ์ซ็นต ์/ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาสํารองทีน่ั่งโดยการชําระมัดจําทา่นละ 10,000 บาท  

 กรณุาชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 20 วนัเดนิทาง 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่นืเงนิมดัจ าทกุกรณี 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู่  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิาร

พํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ในการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น 

1.  ถงึแมรั้ฐบาลญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การพํานัก

ระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ น (ระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั) แตผู่ท้ีจ่ะเขา้ประเทศไดนั้น้ จะตอ้งผา่นการ

พจิารณาจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงกอ่นจงึจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เชน่เดยีวกับผูท้ีย่ ืน่ขอวซีา่กับ

ทางสถาเอกอัครราชทตู) ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงจะสอบถามถงึวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ 

หรอืขอตรวจเอกสารทีจํ่าเป็น 

2.  เอกสารทีค่วรเตรยีมไวส้ําหรับการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก ่บัตรโดยสารเครือ่งบนิขาออกจาก บัตร

เครดติหรอืเงนิสดจํานวนพอเพยีงทีจ่ะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

ชือ่ทีพั่ก รวมถงึทีอ่ยูแ่ละหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น และกําหนดการ

เดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

3.  หนังสอืเดนิทางทีส่ามารถใชใ้นการเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยไดรั้บยกเวน้วซีา่ ตอ้งเป็นหนังสอื

เดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หนังสอืเดนิทางชัว่คราวไมไ่ด ้

รับการยกเวน้วซีา่ 

4.  ผูท้ีม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอือยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

จะมคีวามเป็นไปไดอ้ยา่งมากทีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น 

5.  กรณีทีถ่กูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศญีปุ่่ น บรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่บรกิารตา่งๆ ได ้และหากมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในการสง่ตัวกลับประเทศไทย อาท ิคา่เดนิทาง คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของเจา้หนา้ทีรั่กษา

ความปลอดภัยในกรณีทีต่อ้งเปลีย่นสนามบนิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ โดยสายการบนิจะเป็นผู ้

ออกคา่ใชจ้า่ยใหก้อ่น และจะดําเนนิการไลเ่บีย้เรยีกคนืจากผูเ้ดนิทาง 

หมายเหต ุ
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1. กรณีเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ถอืเป็น

เหตผุลซึง่อยูน่อกเหนอือํานาจและความรับผดิชอบ  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด ๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ หรอื

ลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม

สถานทีต่า่งๆ ทีเ่หนอือํานาจควบคมุของบรษัิทฯ 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงราคาโดยจะตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของ

เงนิตราตา่งประเทศ  และจากการปรับขึน้คา่น้ํามันของสายการบนิ 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะยดึถอื

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ และบรษัิทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ทา่นเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ทา่นงดใชบ้รกิารใด หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 


