


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	ริงกุ
พรีเมียม	เอาทเล็ท

พักที่	FP
HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

2 วัดชิออนจิ	-	อามาโนะฮาชิดาเตะ	-	สะพานสูสรวงสวรรค	/	อามาโนะฮา
ชิดาเตะ	-	เมืองอิเนะ	-	อาวอิเนะ	-	เมืองโอซากา

พักที่	FP
HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

3 เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาคิบูเนะ	-	ศาลเจาเฮยอัน	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-
EXPO	CITY

พักที่	FP
HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

4 อิสระทองเที่ยวในโตเกียว	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	FP
HOTEL	หรือ
ระดับใกลเคียง
กัน

5 ปราสาทโอซากา	-	หาง	DOTON	PLAZA	-	ยานชินไซบาชิ	-	สนามบิน
คันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

20	ก.ย.	60	-	24	ก.ย.	60 19,889	บาท 19,889	บาท 19,889	บาท 7,500	บาท



ชวงเชา
06.30	น.	พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชัน้3	ประตู	6

เคานเตอร	7สายการบิน	Scoot	เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง
09.25	น.	นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	SCOOT	เที่ยวบินที่	TR298	**

ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

ชวงบาย
16.55	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	โอซากา(เวลาเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทาน

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือ
สัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
จากน้ันนําทานขึน้รถปรับอากาศ	นําทานเดินทางไป	ริงกุ	พรีเมีย่ม	เอาทเล็ท	แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหง

หน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือน
กับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ซึ่งภายในแมจะไมใหญโตมากนัก	แตก็เพียบพรอม
ไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	และรานคาแบรนดเนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากตางประเทศ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พักแรม
ทีพ่ัก	FP	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย



ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง

	พักที่	FP	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองมิยาสึ	(Miyazu)	ซึ่งอยูภายในอาณาเขตของทางตอนบนของจังหวัดเกียวโต	(ใช

เวลาเดินทางประมาณ	2.30	ชม.)

นําทานชมวัดชิออนจิ	(Chionji	Temple)	เป็น	1	ใน	3	วัด	ของญี่ป ุนที่มีรูปป้ันสําคัญของเทพเจา	Monju
Bosatsu	ซึ่งเป็นเทพแหงสติปัญญา	นักเรียนและประชาชนทั่ว	ไปจึงนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน	ความสําเร็จ
ทางวิชาการตางๆ	และยังนิยมซื้อเครื่องราง	omikuji	(มีลักษณะเหมือนพัดที่พับไว)	แลวนําไปแขวนไวที่ตนสน
สมควรแกเวลานําทานไปชม	อามาโนะฮาชิดาเตะ	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	สะพานสูสรวงสวรรค	(bridge

in	heaven)	เน่ืองจากเป็นจุดชมวิวทีต่ิด	1	ใน	3	ของวิวชายทะเลทีส่วยทีสุ่ดในญีป่ ุน	มองเห็นอาวมิยาสึ
ยาวกวา	3	กิโลเมตร	ที่มี	ลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมตอกัน	สวนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด	คือบริเวณจุดชม
วิวของภูเขาทั้ง	2	ฝ่ัง	ซึ่งไดรับการยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเป็นจุดที่สวยที่	สุด	จุดชมวิวที่ติดอันดับสวย
ที่สุด	1	ใน	3	ของประเทศญี่ป ุน
นําทานขึ้นกระเชาเคเบิ้ลคาร	เพื่อนําทานขึน้สูจุดชมวิวดานบน	ทานจะสามารถชมสุดยอดแหงความ

สวยงามที่นักทองเที่ยวตางชาตินอยคนนักที่จะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติ	เปรียบดั่งภาพวาดสี
น้ํามัน	ทานสามารถสัมผัสไดถึงบรรยากาศของสายลม	แสงแดด	อันเป็นพิเศษสุด	

ทานสามารถลองสิ่งที่นาสนใจ	คือ	ทํามาตาโนโซกิ	ในที่ที่ทานยืนอยู	ใหกมลงไประหวางขา	2	ขาง	ซึ่งทานจะ
สามารถเห็นทัศนียภาพปรากฏราวกับสวรรคยายมาอยูบนพื้นดิน	และโลกอยูบนสรวงสวรรคตรงกันขาม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางไป	เมืองอิเนะ	(Ine)	เป็นเมืองทาประมงตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทังโกะฝ่ัง

ทะเลญี่ป ุน	ในจังหวัดเกียวโต	นําทานลงเรือลองไปในอาวอิเนะ	ระหวางลองเรือสนุกตื่นเตนในการใหอาหาร
นกนางนวล	และทานจะไดชมภาพที่ถูกจดจําไดคือ	แนวอาคารบานเรือน	ฟุนายะ	ที่ตั้งอยูเลียบ	อาวอิเนะ	ทอด
ยาวเป็นแนวเสนโคงสวยงามโดยไดรับการขึน้ทะเบียนเป็นเขตสงวนสําคัญสําหรับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของ
ญี่ป ุน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักแรมยานโอซากา/คันไซ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	FP	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

วัดชิออนจิ	(Chionji	Temple)	เป็น	1	ใน	3	วัด	ของญี่ป ุนที่มีรูปป้ันสําคัญของ
เทพเจา	Monju	Bosatsu	ซึ่งเป็นเทพแหงสติปัญญา	นักเรียนและประชาชน
ทั่วไปจึงนิยมมาขอพรเกี่ยวกับการเรียน	ความสําเร็จทางวิชาการตางๆ	และยัง
นิยมซื้อเครื่องราง	omikuji	(มีลักษณะเหมือนพัดที่พับไว)	แลวนําไปแขวนไวที่
ตนสน



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นหาดทรายแคบๆทอดยาวเป็นทางเดินไปถึงเกาะ	ในอาวมิยาสึในเกียวโต
ซึ่งนับวาเป็นหน่ึงในพื้นที่สุดสวยแหงญี่ป ุน

อามาโนะฮาชิดาเตะ	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	สะพานสูสรวงสวรรค	(bridge	in
heaven)	เน่ืองจากเป็นจุดชมวิวที่ติด	1	ใน	3	ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดใน
ญี่ป ุน	มองเห็นอาวมิยาสึ	ยาวกวา	3	กิโลเมตร	ที่มี	ลักษณะเป็นสันทรายคด
เคี้ยวเชื่อมตอกัน	สวนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด	คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง
2	ฝ่ัง	ซึ่งไดรับการยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเป็นจุดที่สวยที่สุด	จุดชมวิว
ที่ติดอันดับสวยที่สุด	1	ใน	3	ของประเทศญี่ป ุน	ไดแก	1.อาวมะทสึชิมา	เมือง
เซ็นได	จ.มิยางิ	2.เกาะมิยะจิมา	จ.ฮิโระชิมา	3.อะมาโนะ	ฮาชิดาเตะ	เมืองเกียว
โต	สะพานน้ีมีความยาวประมาณ	3.6	กิโลเมตร	ภูมิประเทศที่หาพบไดยาก	คือ
มีตนสนขนาดเล็กใหญราว	8,000	ตนขึน้อยูเรียงราย	ลักษณะทางธรรมชาติที่
ใชเวลาสรางหลายพันปีแหงน้ีเป็นความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ควรคาแก
การชื่นชม	ดวยทิวสนริมหาดทรายตัดผานอาวมิยาซึบนคาบสมุทรทังโกะทาง
ตอนเหนือของเกียวโต

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองอิเนะ	(Ine)	เป็นเมืองทาประมง	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรทัง
โกะ	ฝ่ังทะเลญี่ป ุน	ในจังหวัดเกียวโต

ทานลงเรือลองไปใน	อาวอิเนะ	ระหวางลองเรือสนุกตื่นเตนในการใหอาหารนก
นางนวล	และทานจะไดชมภาพที่ถูกจดจําไดคือ	แนวอาคารบานเรือน	ฟุนายะ
ที่ตั้งอยูเลียบ	อาวอิเนะ	ทอดยาวเป็นแนวเสนโคงสวยงาม	โดยไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นเขตสงวนสําคัญสําหรับสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของญี่ป ุน	แตเดิม
แลว	ฟุนายะ	ใชเรียกรูปแบบที่อยูอาศัยแบบสรางพื้นที่เก็บเรือลําเล็กสําหรับ
หาปลาเอาไวที่ชั้น	1	ของบาน	และเน่ืองจากทุกครัวเรือนมีบานตั้งอยูติดกับ
ทะเล	จึงสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพแสนงดงามจากที่บานได	ปัจจุบัน	ชาว
ประมงมักจะปรับเปลี่ยนชั้น	2	ของบานไปเป็นที่พักสําหรับนักทองเที่ยว

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

	พักที่	FP	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน



ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสูเกียวโตเมืองเกาของญี่ป ุนที่เต็มไปดวยวัดวาอาราม	ศาลเจา	และบรรยากาศบานเมืองเกาๆ

ที่สวยงาม
นําทานเดินทางไปเมืองคิบูเนะ(Kibune)	เป็นเมืองชนบทเล็กๆที่อยูในเขาทางตอนเหนือของเกียวโต	มีชื่อ

เสียงดานความงามตามธรรมชาติที่ผสานกับศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ป ุน	โดยมีศาลเจาคิฟุเนะที่มีชื่อเสียงตั้ง
อยูดวยตามตํานานเทพเจาเดินทางจากเมืองโอซากาโดยใชเรือสีเหลือง
ลองตามแมน้ําขึน้มาที่ภูเขาทางเหนือของเกียวโต	และมาถึงปลายทางที่เมืองแหงน้ี	จึงเรียกตั้งชื่อเมืองตามตํา

นานวาคิบูเนะ	หรือ	เรือสีเหลือง	ศาลเจาคิฟุเนะ	(Kifune	Shrine)	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพเจาน้ําและฝน
และเชื่อกันวาจะชวยดูแลพิทักษรักษาผูที่ออกทะเล	และที่ศาลเจาแหงน้ีจะมีการทํานายดวงชะตาทีไ่ม
เหมือนกับทีอ่ื่น	โดยจะใหสุมเลือกกระดาษคําทํานาย	ซึง่เป็นกระดาษพิเศษ	(omikuji)	โดยจะยังมองไม
เห็นขอความบนกระดาษ	จากน้ันเมื่อนํากระดาษจุมลงในน้ํา	ขอความคําทํานายก็จะปรากฏขึน้มา
สมควรแกเวลานําทานเดินไป	ศาลเจาเฮอัน	ที่เป็นศาลเจาที่สวยและแปลกมากวัดหน่ึงของเกียวโต	ดานหลัง

ของวิหารหลักของศาลเจาจะมีสวนขนาดใหญที่	จะมีทั้งสวนดอกซากุระ	บึงน้ํา	สะพานไม	และสวนแบบญี่ป ุน
ดานหนาของศาลเจามีประตูโทริอิยักษสีแดง	เป็นเสารที่โดดเดนและเป็นอีกจุดหน่ึงที่ผูชมนิยมมาถายรูป
จากน้ันนําทานเดินทางมาที่ใจกลางเกียวโต	นําทานชม	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ชมเสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่

เป็นสัญลักษณของศาลเจา	ที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาว
ถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHAที่ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุม
ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา
อิสระอาหารเทีย่งใหทานสัมผัสประสบการณลองชิมอาหารสไตลแบบงานวัดญีป่ ุน	ตามอัธยาศัย

ถึงเวลานัดหมายนําทานดินทางกลับโอซากา

ชวงบาย
นําทานไป	เอ็กซโปซิตี้	(EXPO	CITY)	ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา	เป็นศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุด

แหงหน่ึงของประเทศญี่ป ุนเลยทีเดียว	ซึ่งนักทองเที่ยวจะไดทั้งเที่ยว	กิน	ชอปป้ิง	พรอมเรียนรูสิ่งใหม	ๆ	ไดในที่
เดียว	ใครไปเที่ยวโอซากาแลวไมไดไปเยือนจะตองเสียใจอยางแนนอน	เอ็กซโปซิตี้	เป็นสวนหน่ึงของสวน
สาธารณะที่สรางขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโปประเทศญี่ป ุน	ที่จัดขึน้เมื่อปี	1970

อิสระใหทานชอปป้ิงที่หางลาลาพอรต

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	FP	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



อิสระอาหารเทีย่ง	และคํ่า	ตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	3-5	วันกอนวันเดินทาง

ศาลเจาคิบูเนะ	(Kibune	shrine)	ถูกสรางขึน้เพื่ออุทิศใหกับเทพเจาน้ําและฝน
และเชื่อกันวาจะชวยดูแลพิทักษรักษาผูที่ออกทะเล	และที่ศาลเจาแหงน้ีจะมี
การทํานายดวงชะตาที่ไมเหมือนกับที่อื่น	โดยจะใหสุมเลือกกระดาษคําทํานาย
ซึ่งเป็นกระดาษพิเศษ	(omikuji)	โดยจะยังมองไมเห็นขอความบนกระดาษ	จาก
น้ันเมื่อนํากระดาษจุมลงในน้ํา	ขอความคําทํานายก็จะปรากฏขึน้มา

สรางเพื่อเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ	1100
ปี	ประตูศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบ
กับพื้นที่วางที่ลอมรอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็นสีแดงสด
ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยางยิ่งกับสิ่งที่เห็น

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

EXPOCITY	เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรที่โอซากา	โดยรวมสวน
สนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,รานอาหารนานาชาติ	รวมกันไว
ที่น่ี	เป็นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญที่สุดในญี่ป ุน	และเป็น
สถานที่ทองเที่ยวไฮไลทที่ไมแพยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	หรือดิสนียแลนด	โอซากา
เคยเป็นเจาภาพจัดงาน	World	Expo	เมื่อปี	1970	หลังจากน้ันพื้นที่จัดงานได
ถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ	ซึ่งอยูหางจากใจกลางนครโอซากาไป
เพียง	1ชั่วโมงกวา	พื้นที่สวนหน่ึงกวา	170,000	ตารางเมตรไดถูกเปลี่ยนเป็น
ศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา	EXPOCITY	ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไวใน
พื้นที่แบบ	"วันเดียวเดินไมทั่ว	ครั้งเดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"	La	La	port
EXPOCITY	ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของญี่ป ุนและจาก
นานาชาติทั่วโลก	ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู	แตยังมีทั้งราน	100
เยนอยาง	Daiso,	ราน	3coin	ที่สินคาทุกอยางราคา	300	เยน,	ศูนยจําหนาย
เครื่องกีฬา,	เครื่องไฟฟา	,ซุปเปอรมาเก็ต,ศูนยอาหารนานาชาติ

	พักที่	FP	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
อิสระใหทานทองเทีย่วตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง
>>	หรือทานสามารถเลือกซื้อบัตรยูนิเวอรแซลเจแปน
**กรณีสัง่ซื้อกับบริษทั	ราคาบัตรทานละ	2,800	บาท	กรุณาสัง่ซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง5-



กรณีสัง่ซื้อกับบริษทั	ราคาบัตรทานละ	2,800	บาท	กรุณาสัง่ซื้อพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง5-
7วันเทานัน้	(ทางบริษทัจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)
ทางบริษทัขออนุญาตปรับราคาบัตรขึน้ถาเงินเยนมีการปรับขึน้เรท100เยน=35บาท
อิสระอาหารกลางวัน	และคํ่า	ตามอัธยาศัย

7วันเทานัน้	(ทางบริษทัจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุก	ไมรวมคารถไฟในการเดินทาง)	**ทางบริษทัขอ
อนุญาตปรับราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรับขึ้นเรท100เยน=35บาท**

-	ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ	Universal	Studio	Japan	รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน
ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ	กับ

-	โลกภาพยนตของฮอลลิวูด	เชน	Hollywood	Dream	The	Ride	Backdrop

-	ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง	Jurassic	Park

-	น่ังเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู	ในเหตุการณจริงกับ	Jaw	ใชทุนสรางมหาศาลกวา	1,500
ลานเยน	(เฉพาะจอว)	และ

-	สนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ	Spider-Man	ที่รอใหทานพิสูจนความมันส
-	พรอมทั้งพบกับโซนตัวการตูนสําหรับเด็กโซน	“วันเดอรแลนด”	เป็นโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานได

เพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ป ุน	Hello	Kitty,	Snoopy,	Sesame	Street

-	หรือเป็นโซนใหม	HARRY	POTTER	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับบรรยากาศที่จําลองมาจากในเรื่องแฮรี่พอรตเตอร
และพบกับโซนใหมลาสุดที่จะเปิดในวันที่21เมษายน	2560	โซน	Minions	Park

ภายในสวนสนุกUniversal	หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจาก
ภายในสวนสนุก	บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ	Universal	City	walk	Osaka	เป็นพื้นที่จําหนายสินคา
ที่มีรานอาหารมากมาย

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

อิสระเต็มวัน	หรือ	เลือกซื้อทัวรโตเกียวดิสนียแลนด	เชิญทานพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปดวยเสนหแหงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย
สัมผัสกับเครื่องเลนในหลายรูปแบบ	อาทิ	ทาทายความมันสเหมือนอยูใน
อวกาศไปกับ	SPACE	MOUTAIN,	ระทึกขวัญกับ	HAUNTED	MANSION	บาน
ผีสิง,เป็นตน	หรือ	อิสระในเมืองโตเกียว	เพื่อความสะดวกในการเดินทาง	หรือ
ชอปป้ิงในยานการคาอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนยรวมวัยรุนแหลงช
อบป้ิงชื่อดัง	ยานฮาราจูกุ	ทานจะไดพบเพลิดเพลินกับการชอบป้ิงกับรานคา
หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชิตะ	และ	โอโมเตะซันโด	อิสระชอปป้ิงตอยาน“ชิบู
ยา”	รานคามากมาย	มากกวา	100	รานคา

	พักที่	FP	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา	เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา	สรางขึน้เป็นครั้งแรกบน

บริเวณที่เคยเป็นวัด	Osaka	Hongan-jiเมื่อปี	ค.ศ.1583	โดยToyotomiHideyoshi	(ค.ศ.1537-1598)	นักรบระดับ
ได	เมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือสวนที่เรียกวา	Tenshukakuแลวเสร็จลง
สองปีตอมา	แตหลังจากสงคราม	Osaka	Natsu	No-jinในปีค.ศ.1615	ตระกูล	Toyotomi	ถูกฆาลางโคตร
Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ
ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย	Tokugawa	แตนาเสียดายที่ในปี	ค.ศ.1665	ไดถูกฟาฝ าเสียหายทั้งหมด	กอน

จะทําการบูรณะขึน้มาใหมอีกครั้งและถูกประกาศใหเป็นสมบัติของช	าติอีกดวย	ปราสาทโอซากาปัจจุบันสูง	55
เมตร	มี	5	สวน	8	ชั้นเครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอราม



สวยงามบนหอคอยชั้น	8	ของ	Tenshukaku

ทานสามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปีจะมีนักทองเที่ยวจากทั้งใน
และนอกประเทศมาเยือนปีละราว	1-3	ลานคน	(ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

จนสมควรแกเวลานําทานไปชอปป้ิงที่	DOTON	PLAZA	DUTY	FREE
จากน้ันใหทานไดอิสระช็อปป้ิงสินคาที่ถนนโดตงโบริ	ยานชินไซบาชิ	แหลงช็อปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากา

ที่เต็มไปดวยรานคามากมายทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิด
ใหทานไดอิสระช็อปป้ิงสินคาที่ถนนโดตงโบริ	ยานชินไซบาชิ	แหลงช็อปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็ม

ไปดวยรานคามากมายทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิด
เพื่อใหทานไดสนุกสนานกับการชอปป้ิงอาหารเทีย่งอิสระตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางไป	สนามบินคันไซ	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
18.00	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR299	**	ราคาทัวรยังไมรวมคา

อาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)	**

21.55	น.	เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

หาง	DOTON	PLAZA	ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก	หลากหลาย
รายการ	อาทิ	เชน	ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ	เครื่องสําอาง	เครื่องไฟฟา	และ
ใกลๆกันทานสามารถเดินทางไปยานชินไชบาชิได	ใหทานไดอิสระชอปป้ิง
สินคาที่แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคามากมาย
ทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม
ควรพลาดชอปป้ิง

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



ปราสาทโอซากา	ชมและถายรูปบริเวณดานนอก
อาหารเทีย่งอิสระตามอัธยาศัย

ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอน

การเดินทาง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันที่ทําทัวรเต็มวัน	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน2ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิ

เชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา	20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลา
ตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอ
ดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)

17.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่
ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	

18.	การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึ้นไป	กรณีไมถึง30ทาน
-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดิน
ทาง	10	วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา



การชําระคาบริการ	ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือ
พรอมยอดคงเหลือ**	

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง**กรณี
ทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร	หรือกอนเดินทาง15วัน
เทาน้ัน	และทางเซ็นเตอรจะทําจองที่น่ังอัพเกรดเขาระบบไดเมื่อ
E-Ticket	ทั้งกรุปออกมาแลว	ประมาณ3-5วันกอนวันเดินทาง**
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไปน่ัง
เน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat
-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได
**	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบนเครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจอง
ลวงหนาได

2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple
จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพัก
เดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม	

3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเป า	สัมภาระที่สายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจงพรอมจองทัวร	พรอมชําระคาน้ําหนัก**
-	ซื้อนําหนักเพิ่ม	5	กก.	ชําระเพิ่ม	700	บาท	/เพิ่ม10กก.	ชําระเพิ่ม	1,200	บาท
-	ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก.	ชําระเพิ่ม	1,700	บาท/เพิ่ม20กก.	ชําระเพิ่ม	2,200	บาท

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาทคารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม	ไมรวมประกันสุขภาพ

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด	คาโทรศัพทเป็นตน
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คา	Vat	7%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

6.	คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7.	คาทิปไกดรวมคนขับรถ	ทานละ	4,500	เยนตอทริป	สําหรับกรุปทีมี่หัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
(เอกสารทีจ่ะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)



คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ไมมีราคาเด็ก	*Infant	7,000	บาท	(*อายุไมเกิน	2	ปี)
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน

ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน้	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้โดยจะแจงให

ทราบลวงหนา

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดย
คํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถบัสนําเที่ยว
ญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับ
จะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทองเทีย่วตามสถานทีใ่น
โปรแกรมการเดินทาง

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน
หรือขอคืนเงินไดทุกกรณี		และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองคาบริการและเงินคาทัวรคืนไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น


