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 สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นท่ีท้าทายนานาชนิดท่ี ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ พร้อมเข้าชมโซนใหม่  

 “The Wizarding World of Harry  Potter” สาวกแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ควรพลาด 

 เท่ียวเมืองแห่งวัดเก่าแก่เมืองนารา ไหว้พระใหญ่ไดบุตสึพร้อมให้อาหารกวางแสนน่ารัก 

 เท่ียวเมืองหลวงเก่า สัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมท่ีเมืองเกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ] 

 ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า ชินไซบาชิ, จัสโก้อิออน 

 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติชื่อดัง (ออนเซ็น) 

 

กําหนดการเดินทาง : 12 – 16, 19 – 23 กันยายน 38,900.- 
 03 – 07, 10 – 14, 17 – 21, 24 – 28 ตุลาคม 40,900.- 
 22 – 26 ตุลาคม 2557 [วันหยุดปิยะ]  43,900.- 
 07 – 11, 14 – 18, 21 – 25 พ.ย., 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 39,900.- 

 

1. กรุงเทพฯ-สนามบินโอซาก้า 

2. สนามบินโอซาก้า-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าเฮย์อัน 

วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองมิเอะ-แช่น้ําแร่ 

3. เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เมืองโอซาก้า 

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

4. สวนสนุก Universal Studio Japan  

(เดินทางโดยรถไฟ) 

5. ตลาดกลางโอซาก้า-ช้อปปิ้งอิออน-โอซาก้า 

กรุงเทพฯ 

ENJOY USJ 
5 DAYS 3 NIGHTS 

                    โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
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วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า 

21.00 น. คณะพร้อมกันท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์  

จะมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 

วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินโอซาก้า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮย์อัน-  

วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เมืองมิเอะ – แช่น้ําแร่ 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 

JL 728 

 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ีโอคะซะกิ เกียวโตมีช่ือเสียง

ด้วยนับถือกันว่าดวงวิญญาณของจักรพรรดิคัมมุและจักรพรรดิโคเมทรงสถิตอยู่ท่ีศาลเจ้านี้ 

หลังการปฏิรูปเมจิ โตเกียวกลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ บรรยากาศในเกียวโตจึงซบเซาลง 

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในค.ศ. 1895 เมื่อกําหนดจัดงานฉลองครบรอบ 1，100 ปีย้ายเมือง

หลวงสู่เกียวโตเพื่อฟ้ืนฟูบรรยากาศของเมืองในการนี้ได้ก่อสร้างอาคารมากมาย ได้แก่ โบสถ์ 

หอสวด หอไนไฮเด็ง หอไดโกะคุเด็ง (เกะไฮเด็ง) หอโซริวโร หอเบียคโคะ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่ง

กว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ 

สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ํายัน และส่ิงท่ีน่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดย

ไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่ม

น้ําศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นให้ท่าน

อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกานํ้าชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่ง

เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), 

ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญี่ปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียว

โต ท่ีขึ้นช่ืออีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น, ของท่ีระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษท่ี 9 โดย

ชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกท่ีเช่ือกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายใน

ศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 

กิโลเมตร จากนั้นเดินทางสู่เมืองมิเอะ 

 

คํ่า นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก MISUGI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

และจะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

วันที่สามของการเดินทาง           เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 นําท่าน  
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ชม วัดโทไดจิ เป็นวัดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลังคา เป็น

สถาปัตยกรรมช้ินงามสมัยคามาคุระ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1286 ส่ิงสําคัญท่ีล้ําค่าท่ีสุดของวัดนี้คือ 

หลวงพ่อโตไดบุสสึ สร้างด้วยทองสัมริดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวง

พ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง ซึ่งวิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง 2 ใน 3 

ของหลังเดิม และยังได้ช่ือว่าเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกด้วยเช่นกัน และทุกท่านจะได้

สัมผัสกับกวางน่ารักและแสนเช่ืองท่ีอยู่บริเวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ

การช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ท้ังเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ 

หรือสินค้าแฟช่ันท่ีเอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้าแบรนด์เนม แฟช่ันล้ําอนาคต

สําหรับวัยทีนท้ังหลาย เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารค่ํา ณ ตามอัธยาศัย  

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก OSAKA DAI-ICHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

วันที่สี่ของการเดินทาง              สวนสนุก Universal Studio Japan เดินทางโดยรถไฟ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางโดยรถไฟสู่สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านช่ืนชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คด

ราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่า

สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะ

จอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ 

พร้อมท้ังพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับตัวการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 

 

13.00 น. นําท่านเข้าโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter [การันตีตั๋วเข้าโซน]  

ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวท 

มนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรียน

เวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดท้ังหลายและ

ท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่องดื่มท่ีได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ 

[ไม่มีแอลกฮอล์] และท่ีพลาดไม่ได้คือในโซนนี้ท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือ

โซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ในการถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์

ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา * 

 

คํ่า นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก OSAKA DAI-ICHI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที่ห้าของการเดินทาง        ตลาดกลางโอซาก้า – ช้อปปิ้งอิออน – โอซาก้า - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางโอซาก้า เป็นตลาดท่ีปลาสด ผัก ผลไม้และสินค้าต่างๆจากในและ

นอกประเทศถูกส่งข้ามน้ําข้ามทะเลมาประมูลขายให้กับพ่อค้าคนกลาง ตลาดแห่งนี้เปิดดําเนินการ

มาตั้งแต่ปี 1931 นับเป็นตลาดขายส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเซียในขณะนั้น ปัจจุบันนี้มีเนื้อท่ี 320,000 

ตารางเมตร นับเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น ทุกๆเช้าจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าจากท่ัวสารทิศ ให้ทุก

ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน 

ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับ

ร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตามอัธยาศัย  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  

16.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727  

20.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 
ENJOY USJ 5 DAYS 3 NIGHTS  
กําหนดการเดินทาง  12 – 16, 19 – 23 กันยายน 
  

อัตราค่าบริการ กันยายน 2557 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 38,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 35,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 35,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 31,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 10,000.-  บาท 

 
กําหนดการเดินทาง  03 – 07, 10 – 14, 17 – 21, 24 – 28 ตุลาคม 
  

อัตราค่าบริการ ตุลาคม 2557 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 40,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 37,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 37,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 33,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 10,000.-  บาท 
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กําหนดการเดินทาง  22 – 26 ตุลาคม 2557 [วันหยุดปิยะ]  
  

อัตราค่าบริการ พฤศจิกายน 2557 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 43,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 40,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 40,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 36,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 15,000.-  บาท 

 
กําหนดการเดินทาง  07 – 11, 14 – 18, 21 – 25 พ.ย., 29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 
  

อัตราค่าบริการ พฤศจิกายน 2557 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 39,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 36,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 36,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 32,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ 10,000.-  บาท 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  

    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

     ก่อนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชําระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท 

 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําท้ังหมด  

 4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 
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 4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน

เงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

    4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า

ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชําระเงินท่านต้องการการท่ี

เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

 2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 5. ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 

     สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

  รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด

ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GH : ENJOY USJ 5D3N [TG]                                                  หน้า 7  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของ

เงินสกุลเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัท

จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง  
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาดําเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่ง

สําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อท่ีจะส่งไปท่ีประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอ

เอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้อง

ไปแจ้งเข้าออก ท่ีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางท่ีจะไป

และกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวท่ีสถานทูต (Passport 

China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ท่ีทํางาน ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกท่ีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมท้ังถ่าย

สําเนาพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้าช่ือบริษัทท่ีทํางาน พร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านั้น ถ่ายเอกสาร

ตั้งแต่ หน้าช่ือ และ หน้า 1 ถึงหน้าท่ีปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือน

ให้ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะทําให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ท้ังนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ 

   ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 


