


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	เมือ
งกิฟุ

ที่พัก:	Hashima	Daily
Hotel			หรือระดับ
ใกลเคียงกัน	อิสระ
พักผอนตาม
อัธยาศัย	

2 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมืองเกา
ซันมาชิซูจิ	-	สะพานนาคาบาชิ	-	มัตสึโมโต	-	ปราสาทมัตสึโมโตะ	-
ออนเซ็น

ที่พัก:	Itoen	Hotel
Asama	no	yu	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

3 โองิซาวา	หรือ	สถานีโองิซาวา	-	เขื่อนคุโรเบะ	-	ยอดเขาทาเทยาม
า	หรือ	กําแพงหิมะเจแปนแอลป	-	สถานีทาเทะยามา	-	บุฟเฟตปู
ยักษ	-	คุโรเบะไดรา	-	สถานีมูโรโดะ

ที่พัก:	Gujo	Vacance
Mura	Hotel	หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

4 เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาเฮยอัน	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-
เมืองโอซากา	-	ยานชินไซบาชิ	-	รานดองกี้	-	พิธีชงชาญี่ป ุน

ที่พัก:	FP	HOTELS
South-Namba	หรือ
ยานคันไซ	หรือระดับ
ใกลเคียงกัน

5 ปราสาทโอซากา	-	ริงกุ	พรีเมียม	เอาทเล็ท	-	สนามบินคันไซ	หรือ
สนามบินโอซากา	-	สนามบินดอนเมือง

6	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿32,900 ฿32,900 ฿32,900 ฿8,500

13	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿32,900 ฿32,900 ฿32,900 ฿8,500

20	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿31,900 ฿31,900 ฿31,900 ฿8,500



สําคัญ!!!	ประเทศญี่ป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ	หากฝาฝืนจะมี
โทษจับและปรับ
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วันกอนวันเดินทาง)	

ชวงเชา	
06.30น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก	ชั้น3	ประตู	5

เคานเตอร	สายการบิน	Scoot	เจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง
09.35น.	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบิน	Scoot	เทีย่วบินที	่TR866
*ราคาทัวรยังไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
ชวงบาย	
16.45น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	โอซากา	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย	2	ชั่วโมง	กรุณาปรับเวลาของ

ทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานขึน้รถปรับอากาศ	นําทานเดินทางสู	ฮาชิมะ	จังหวัดกิฟุ	เป็นจังหวัดที่ตั้งอยูในบริเวณภูมิภาคจูบุ

บนเกาะฮนชู	โดยเป็นจังหวัดที่ตั้งอยูในใจกลางของประเทศญี่ป ุน	(อิสระอาหารเย็น	ณ	จุดพักรถ	)

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

	ที่พัก:	Hashima	Daily	Hotel			หรือระดับใกลเคียงกัน	อิสระพักผอนตามอัธยาศัย	

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด	ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ป ุนในสมัยเซงโงะกุ	กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ	เชน	โอดะ	โนะบุนะงะ	ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ	ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ป ุน



ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	(Shirakawago-go)	ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี	ค.ศ.1995	ภายในหมูบานที่สวยงามและเป็นแบบญี่ป ุนแทดั้งเดิมน้ันมีเสนหดึงดูด
ใหนักทองเที่ยวทั้งใน	และตางประเท	ศ	เป็นจํานวนมาก	เอกลักษณของบานในแบบกัสโชสึคุริ	(Gassho-zukuri)
บานแบบญี่ป ุนดั้งเดิม
ชวงบาย	
นําทานชม	ทาคายามาจินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคา

ยามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของ
โชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ	(ทัวรนําชมดานอก)
นําทานเดิมชม	หมูบาน	Little	Kyoto	หรือ	เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ	Sanmachi-Suji	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแก

สมัย	เอโดะกวา	300	ปีกอน	ที่ยัง	อนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชม
กับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย	เชน	รานผลิตและจํา	หนายเหลา
สาเก	รานทํามิโสะ	ฯลฯ	พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	เชน	ซารุโบะโบะ	หรือ	ตุกตาทารกลิงตัว
สีแดงไมมีหนาตา	ซึ่งถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา	และเป็นสินคายอดนิยม	เพราะแฝงไปดวย
ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ป ุนอีกดวย	และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย	ทานยัง
สามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวยหรือ	ถายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ	Nakabashi
Bridge

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูที่พักแรม	
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ	การอาบน้ําแรธรรมชาติ	เพื่อสุขภาพ/	ออนเซ็น	(Onsen)	น้ําแรใน

สไตลญี่ป ุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม	ซึ่งชาวญี่ป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง	โรคภัยไขเจ็บและ
ผิวพรรณเปลงปลั่ง	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูแบบ	Set	ญี่ป ุน

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี



(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7	วันกอนวันเดินทาง)

สะพานนาคาบาชิ	ที่มีสีแดงเดน	พาดผานแมน้ํามิยากาวา	รวมทั้งยังมี	“ซากุระ
สีชมพู”	ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)	ซึ่งเป็นจุด
ยอดนิยมของการเก็บภาพประทับใจ	สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทา
คายามา	และเป็นเสนทางในการจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama
Matsuri)อีกดวย	ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆสะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระที่
บานสะพรั่ง

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

	รับประทานอาหารคํ่าที่หองอาหาร
	ที่พัก:	Itoen	Hotel	Asama	no	yu	หรือระดับใกลเคียงกัน

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา	
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ	เสนทางเจแปนแอลปทาเทยามะ	คุโรเบะ	ซึ่งเป็น

สวนหน่ึงของเจแปนแอลป
นําทานเดินทางสู	สถานีโองิซาวะ	นําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความยาว	3.6

กิโลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟาอุโมงคคันเต็น	นับเป็นอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ป ุนนําทานชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็น
เขื่อนกั้นน้ําที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ	มี
ความสูงถึง	186	เมตร	และมีความกวางถึง	492	เมตร	ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45	ปี
เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง4	ปี	โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน	800	เมตร	ประมาณ15นาที	ชม
ทัศนียภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม
นําทาน	นัง่เคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก	สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระ	ระยะทางประมาณ

800	เมตร	ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ป ุนที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง	ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตก



รุนแรงมากในฤดูหนาว	ใหทานไดชมที่ราบคุโรเบะไดระที่สวยงาม	เต็มไปดวยหิมะ	จากน้ันนําทานโดยสาร
กระเชาไฟฟาที่ไมมีเสากลางตลอดชวง	1,710	เมตร	สู	สถานีไดกันไบ	เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน	สถานีรถไฟ	ใหทาน
ไดชมความงามบนสถานีไดจากชั้น2
จากน้ันนําทานเดินทางสู	สถานีมูโรโดะ	โดยรถบัสไฟฟ า	ลอดอุโมงคทาเตยามะ

ชวงบาย	
นําทานชม	ยอดเขาทาเทยามา	มีความสูง	3,015	เมตร	ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ	และยังเป็น

หน่ึงในสามภูเขาศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญี่ป ุนตั้งแตสมัยโบราณ	ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนา
ประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา	ซึ่งในวันที่ทองฟาโปรง	สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ	และใหทุกทาน
ไดเดินบนเสนทางที่สองขางทางเป็นกําแพงหิมะสูงชัน	(SNOW	WALL)	สูงกวาสิบเมตร	ใหทานไดเก็บเกี่ยว
ความประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสู	สถานีบีโจดัยระ
แลวนําทานโดยสารโดยสารเคเบิ้ลคาร	ลอดภูเขาสูสถานีทาเตยามะ
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	เมืองกุโจ	นําทานเขาทีพ่ัก

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นสถานีที่สามารถตอรถบัสและรถรางซึ่งเป็นเสนทาง	Japan	Alps	เป็น
สถานีรถบัสและรถรางที่อยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง	Japan	Alps	ซึ่งชื่อมทั้ง
ของเสนทางทั้งบัสและรถราง

สูง	186	เมตร	ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ป ุน	ใชเวลากอสรางนาน	7	ปี
โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ	และยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา	คุโรเบะ(Tateyama	Kurobe	Alpine
Route)อีกดวย	ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน	–	กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอย
น้ําออกจากเขื่อนทุกวัน	ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามภาพหน่ึง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูแบบ	Set	ญี่ป ุน

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา	ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพื่อไปชมเขื่อน	Kurobe
เป็นเสนทางการเดินทางขาม	Japan	Alps

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาที่ใชเพื่อเดินทางไปยัง	Japan	Alps	ได	อยูที่เมือง
ทาเทยามา



(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7	วันกอนวันเดินทาง)

เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	อยูตอนกลางของประเทศ	หรือเรียกไดวา	เป็นภาค
กลางของญี่ป ุนน่ันเอง	ในภูมิภาคน้ีเอง	ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม	ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป	จึงไดรับการขนานนามวา	เป็น	เจแปนแอลป	น่ันเอง	นัก
ทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงน้ีในนามของ	เจแปนแอลป	หรือเสน
ทางธรรมชาติอัลไพน	หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อ	ยาวๆ	วา	Tateyama
Kurobe	Alpine	เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะ
ฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	เสนทางที่ยาวประมาณ	90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด	Toyoma	และ	Naganoไวดวยกัน	การเดินทางสวน
ใหญใช	เคเบิลคาร	และรถประจําทาง

เป็นสถานีรถไฟทาเทยามาที่ตั้งอยูในเขตโทยามา

	รับประทานอาหารคํ่าที่หองอาหาร	เมนูบุฟเฟตขาปูยักษ
	ที่พัก:	Gujo	Vacance	Mura	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุนซึ่งมามีอายุยาวนานกวา	1,000	ปี	ซึ่งใน	อดีต	มีความ

เจริญรุงเรืองทางดานศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมและการปกครอง	(ใชเวลาเดินทางจาก	กุโจถึงเกียวโต	ประมาณ
2.30	ชม.)	เดินทางถึงเกียวโต
นําทานสู	ศาลเจาเฮอัน	(Heian	Shrine)	เป็นศาลเจาที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรมที่โดดเดนจากศาล

เจาอื่นๆของญี่ป ุน	ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความเป็นมายาวนานเหมือนศาลเจาอื่นๆของเกียวโต
เพราะศาลเจาน้ีสรางขึน้เมื่อปี	1895	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	1100	ของมูลนิธิทุนโตเกียวและสรางเป็นการกุศล
แดจักรพรรดิองคแรกและโอกาสที่องคสุดทายขึน้ครองราชยแทนคือ	จักรพรรดิ	Kammu	ในปี	737-806	และ
จักรพรรดิ	Komei	ในปี	1831-1867	บริเวณดานหนาของศาลเจามีประตูโทริอิยักษสีแดงเป็นเสาที่โดดเดนและ
เป็นอีกจุดหน่ึงที่ผูชมนิยมมาถายรูปทั้งกอนเขาชมศาลเจาและตอนเดินกลับ	บริเวณดานหลังของศาลเจาน้ี	จะมี
สวนขนาดใหญที่โอบลอมบริเวณวัด	ภายในสวนมีตนไมหลากหลายพันธุ	บอน้ําที่ตกแตงสไตลญี่ป ุน	และยังมีตน
ซากุระเรียงรายอยูมากมาย	ในชวงที่มีเทศกาลชมดอกซากุระในเดือนเมษายนน้ัน	สวนแหงน้ีเป็นอีกจุดหน่ึงที่
ผูคนนิยมมาชมดอกซากุระ
นําทานสัมผัสประสบการณพิเศษกับการทดลอง	พิธีชงชาญีป่ ุนแบบญีป่ ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศ

ญี่ป ุนที่เต็มไปดวยความสุนทรียพิถีพิถันโดยการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะแบบตนฉบับของพิธีชงชา



จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูกตามอัธยาศัย
ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจาที่มีมากกวา

รอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของ
ภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF	GEISHAที่ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาให
ตนเองสมความปรารถนาจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	โอซากา
นําทานเดินทางไปละลายเงินเยน	ชอปป้ิงสินคาทีถ่นนโดตงโบริ	ยานชินไซบาชิ	แหลงชอปป้ิงยอดนิยม

ที่สุดของโอซากาที่เต็มไปดวยรานคามากมายทั้งแบรนดเนมของมือสองรานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลาย
ชนิดและไมควรพลาดชอปป้ิงที่รานดองกี้	และมัตสึโมโตคิโยชิ	รานคายอดนิยมในใจของคนไทยทั้งหลายที่ตอง
แวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ป ุน	และถายรูปกับปายกูลิโกะ
จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูที่พัก	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

สรางเพื่อเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ	1100
ปี	ประตูศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบ
กับพื้นที่วางที่ลอมรอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็นสีแดงสด
ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยางยิ่งกับสิ่งที่เห็น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พิธีชงชาญี่ป ุน	ซึ่งเป็นเอกลักษณของประเทศญี่ป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุ
นทรีย	ดวยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา	นับตั้งแตประมาณ
ศตวรรษที่	14	ตนฉบับของพิธีชงชา	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของ
การจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่
ไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

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



(อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย)
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7	วันกอนวันเดินทาง)

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

	ที่พัก:	FP	HOTELS	South-Namba	หรือยานคันไซ	หรือระดับใกลเคียงกัน

รานดองกี้โฮเต”	หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา	“รานดองกี้”	มีสาขาอยูทั่วไปตาม
ยานสําคัญ	และเมืองใหญๆ	ทั่วประเทศญี่ป ุน	เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด	35
สาขาเลยทีเดียว	ทั้งในยาน	Shinjuku	Ueno	Asakusa	Ginza	Roppongi
Shibuya	Ikebukuro	และอื่นๆ	สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด	คือ	ยาน
Namba	ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม	(Dotombori)

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา	เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา	สรางขึน้เป็นครั้งแรกบน

บริเวณที่เคยเป็นวัด	Osaka	Hongan-ji	เมื่อปีค.ศ.1583	โดยToyotomiHideyoshi	(ค.ศ.1537-1598)	นักรบระดับ
ไดเมียวผูพยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก	แตหลังจากสงคราม	Osaka	Natsu	No-jin	ในปีค.ศ.1615
ตระกูล	Toyotomi	ถูกฆาลางโคตร	Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยอยยับ	ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัย
Tokugawa	แตนาเสียดายที่ในปี	ค.ศ.1665	ไดถูกฟาฝ าเสียหายทั้งหมดกอนจะทําการบูรณะขึน้มาใหมอีกครั้ง
และถูกประกาศใหเป็นสมบัติของชาติอีกดวย	ปราสาทโอซากาปัจจุบันสูง55	เมตร	มี	5	สวน	8	ชั้น	เครื่องประดับ
หลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆสวนลงทองสีอรามสวยงาม	(ทัวรนําชมและถายรูป
บริเวณดานนอก)
ชวงบาย	
นําทานเดินทางไป	ชอปป้ิง	ริงกุ	พรีเมีย่ม	เอาทเลท	Rinku	Premium	Outlets	แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหง

หน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุตรงขามกับทาอากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือน
กับเมืองทาของสหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ซึ่งภายในแมจะไมใหญโตมากนัก	แตก็เพียบพรอม
ไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	และรานคาแบรนดเนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากตางประเทศ
ใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย	(อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
จนสมควรแกเวลา	นําทานเดินทางไป	สนามบินคันไซ	เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
17.55น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	SCOOT	เทีย่วบินที	่TR867	*	ราคาทัวรยังไมรวมคา

อาหารบนเครื่อง	(บนเครื่องมีบริการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม)
22.30น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ



	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

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

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

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



หมายเหตุ	:	รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สาย
การบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ป ุน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	โดยทางผูจัดจะปรับ
เปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก	เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม	การบริการของรถ
บัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศก
และคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึน้	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึน้โดยจะแจงให

ทราบลวงหนา	
เงื่อนไขการใหบริการ
1.	การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน	30	ทานขึน้ไป	กรณีไมถึง30ทาน
-	ขอสงจอยทัวรใหกับบริษทัที่มีโปรแกรมและราคาใกลเคียงกัน
-	หรือขอเลื่อน	หรือยกเลิกการออกเดินทาง	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง	10

วัน
-	หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม	(ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง30ทานและทานยังประสงคเดินทาง

ตอ)	โดยทางบริษทัจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทาง

บริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ
บริษทั	ฯ	และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	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	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
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	เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
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	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตามพ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

3.การชําระคาบริการ	ชําระเงินคาจองทัวรทานละ	15,000	บาท	สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง	20วัน

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตนที่น่ังเป็นไป
ตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีตองการระบุที่น่ังติดกันทั้งกรุปหรือริมหนาตางหรือริมทางเดิน	แจงหนาเคานเตอรเช็คอิน	ณ	วันเดินทาง
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจะตองดําเนินการแจงพรอมจองทัวร	หรือกอนเดิน

ทาง15วันเทาน้ัน	และทางเซ็นเตอรจะทําจองที่น่ังอัพเกรดเขาระบบไดเมื่อE-Ticket	ทั้งกรุปออกมาแลว	ประมาณ3-
5วันกอนวันเดินทาง**
-	ที่น่ัง	Stretch	Seat	/	Long	Leg	ชําระเพิ่ม	4,500	บาท	(รวมไป-กลับ)	**หามเด็กตํ่ ากวา16ปีและผูสูงอายุ65ปีขึน้ไป

น่ังเน่ืองจากที่น่ังอยูบริเวณ	Exit	Seat

-	ที่น่ังScoot	Biz	ตัว๋กรุปไมสามารถอัพเกรดได	คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง	สามารถสั่งซื้อจากเลมเมนูบน
เครื่องไดเลยเน่ืองจากตัว๋กรุปไมสามารถสั่งจองลวงหนาได
2.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา	กรณีเดินทาง3	ทานจะเป็นหองTriple

จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง	เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม
สามารถระบุได
กรณีโรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หอง

พักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
3.	คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทัฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักกระเปา	สัมภาระที่สายการบิน	Scoot	กําหนดทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	และคาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**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	4,000	เยนตอทริป	สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีจ่ะตองใชในการ
พิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)	จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะ
พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะ
ตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุ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.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง+ความประสงคเพิ่มเติมของลูกคา	กรุณาสงพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือ
พรอมยอดคงเหลือ**	

การยกเลิกทัวร	เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก	เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี		และกรณีที่
กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการ
เดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น		รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว
ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคา
บริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


