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GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA 5D4N 
โตเกยีว-อาซากซุะ-ฟจู-ิออิอน-นาโกยา่-เจา้แมก่วนอมิโอส-ึซาคาเอะขาปยูกัษ ์

              โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที5ยง คํ5า โรงแรมที5พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินารติะ-เมอืงนารติะ   ✈ 
NARITA HOTEL OR 

SIMILAR 

2 
เมอืงนารติะ-พระราชวังอมิพเีรยีล-วัดอาซากซุะ 

ชอ้ปปิ2งชนิจกุ-ุแชนํ่2าแร ่
√ √ √ 

FUJI ONSEN OR SIMILAR 

[♨ ]   

ตลุาคม : 05-09, 12-16, 26-30  ตลุาคม 2560 38,900.- 
ตลุาคม : 19-23 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยมหาราช] 39,900.- 
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3 
ภเูขาไฟฟจูชิั 2น 5 [ตามสภาพอากาศ]-ทะเลสาบฮามานา  

ชอ้ปปิ2งออิอน 
√ √ X 

NAGOYA HOTEL OR 

SIMILAR 

4 
วัดเจา้แมก่วนอมิโอส-ึชอ้ปปิ2งยา่นการคา้โอส-ึชอ้ปปิ2งยา่นซาคา

เอะ [เดนิทางโดยรถไฟ-ไมร่วมคา่เดนิทาง ~ 1000 เยน ] 
√ X X 

NAGOYA HOTEL OR 

SIMILAR 

5 สนามบนินาโกยา่-กรงุเทพฯ √ ✈   
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ – เมอืงนารติะ  

05.00 น. พรอ้มกนัทีOสนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที5 ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี5ปุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีOยวบนิทีO 

JL 708 

 

16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี5ปุ่ น นําทา่นผา่นขั 2นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

คํ5า รบัประทานอาหารคํ5าอสิระตามอธัยาศยั  

 นําคณะเขา้สูท่ีOพัก  NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3*]  

วนัที5สองของการเดนิทาง         เมอืงนารติะ – พระราชวงัอมิพเีรยีล – วดัอาซากซุะ – ชอ้ปปิP งชนิจกุ ุ        

                                              แชน่ํ Pาแร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว จากนั2นนําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัอมิพเีรยีล และนําทา่นชม 

สะพานนจิบูาช ิสะพานซึOงปรากฎในโปสการด์อนัลืOอเลืOอง และสงา่งามทอดขา้มคนํู2ารอบเขต

พระราชฐานชั 2นใน และยงัเป็นจดุนัดพบทีOรูจั้กกนัดสํีาหรับชาวญีOปุ่ นอกีดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดั

อาซะกซุา่ วัดทีOเกา่แกท่ีOสดุในโตเกยีว นําทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทอง

คํา นอกจากนั2นทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีOมคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึOงแขวนอยูบ่รเิวณ

ประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซื2อเครืOองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

เที5ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูย่า่นชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิP งสนิคา้มากมายและ 

เครืOองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครืOองเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีOจะเอาใจคณุผูห้ญงิ

ดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื2อผา้  แบรนดเ์นม เสื2อผา้แฟชัOนสําหรับวัยรุน่ เครืOองสําอางยีOหอ้ดังของ

ญีOปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืOนๆอกีมากมาย  

 

คํ5า เดนิทางเขา้สูท่ีOพัก KASUGAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว] 

รับประทานอาหารคํOา ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่2าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีOปุ่ น 
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วนัที5สามของการเดนิทาง         ภเูขาไฟฟจูชิ ัPน 5 [ตามสภาพอากาศ] – ทะเลสาบฮามานา  

                                             ชอ้ปปิP งออิอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางภเูขาไฟฟูจ ิทีOมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ2าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีOมชี ืOอเสยีง

เป็นทีOรูจั้กไปทัOวโลกในเรืOองความสวยงามทีOธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็น

สญัลักษณ์หนึOงของประเทศญีOปุ่ น ทั 2งยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีOยวตา่งชาตทิีOมาเยอืนญีOปุ่ น

ตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึPนสูช่ ัPนที5 5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึPนอยูก่บัสภาพอากาศ) เพืOอใหท้กุ

ทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื2อสนิคา้ของทีOระลกึ 

 

เที5ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีOเพาะพันธุป์ลาไหลทีOใหญท่ีOสดุในประเทศญีOปุ่ น 

อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทัศนข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซื2อผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ เชน่ 

พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิ2ว ทีOข ึ2นชืOอเพืOอเป็นของฝาก จากนั2นนําทา่นเดนิทางชอ้ปปิP งอยา่ง

จใุจตอ่ ณ หา้งออิอน ใหท้า่นไดซ้ื2อของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนม ผลไม ้

ตามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นั2น 

 

คํ5า รบัประทานอาหารคํ5าอสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีOพัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

 

วนัที5ส ี5ของการเดนิทาง             วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปปิP งยา่นการคา้โอส ึ– ยา่นซาคาเอะ  

                                              [ไกดพ์าเที5ยวเดนิทางโดยรถไฟ – ไมร่วมคา่เดนิทาง ~ 1000 เยน ] 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางโดยรถไฟสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ[ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง

โดยประมาณ 1,000 เยน] วัดเจา้แมก่วนอมิทีOตั 2งอยูใ่จกลางเมอืงนาโงยา่และเป็นวัดทีOไดรั้บ

ความนับถอืจากชาวญีOปุ่ นเป็นจํานวนมาก วัดเจา้แมก่วนอมิสรา้งขึ2นครั 2งแรกเมืOอสมยัคามาครุะใน

จังหวัดกฟิ ุจนเมืOอปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคํีาสัOงใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้งัเมอืงนาโงยา่ 

วหิารหลักของวัดเป็นทีOประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ วัดแหง่นี2แมจ้ะถกูทําลายจากทั 2งอทุกภยั

และอคัคภียัหลายครั2งแตย่งัอยูร่อดมาได ้หลังจากนมสัการเจา้แมก่วนอมิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นได ้

อสิระเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปปิP งยา่นการคา้ซาคาเอะ มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น ทั 2งรา้นขาย

เสื2อผา้ รองเทา้ พรอ้มทั 2งยงัมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซื2อเลอืกทานอกีดว้ย 

 

 * เพื5อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที5จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ5า *  

คํ5า นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีOพัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  
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วนัที5หา้ของการเดนิทาง            สนามบนินาโกยา่ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่ เพืOอเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพ ฯ  

10.25 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีOยวบนิทีO JL 737  

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 

 
GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA 5D4N BY JL 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 

พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีOยว
เพิOม 

ราคา 

ไมร่วมต ัว̂ 

05 – 09 ตลุาคม 2560 38,900 35,900 30,900 8,900 23,900 

12 – 16 ตลุาคม 2560 38,900 35,900 30,900 8,900 23,900 

19 – 23 ตลุาคม 2560 
[วนัหยดุปิยมหาราช] 39,900 36,900 31,900 8,900 24,900 

26 – 30 ตลุาคม 2560 38,900 35,900 30,900 8,900 23,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี5ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงื5อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัPงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึPนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี5ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที5ลกูคา้ตอ้งออกต ัว̂โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที5ของบรษิทัฯเพื5อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัPง มฉิะน ัPนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัPงสิPน 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที5เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตั 2งแตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั 2งหมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั 2งหมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั 2งหมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ที5ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีOนัOงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีOพัก รวมถงึเทีOยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    
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 หรอื คา่ทวัรท์ ัPงหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัPงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที5

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbท ี5จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัPงสิPน 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพื5อการทอ่งเที5ยวเทา่น ัPน ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี5ปุ่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัPนตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัPงไทยและญี5ปุ่ น ข ึPนอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที5เทา่น ัPน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัPงสิPน** 

4.7 เมืOอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึOง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิj ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น 

อตัราคา่บรกิารนีPรวม 

1. คา่ตัkวโดยสารเครืOองบนิไป-กลับ ชั 2นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีOยนระดับชั 2นทีOนัOงจากชั 2นประหยดัเป็นชั 2นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพืOออพัเกรดตอ้งกระทําทีOเคานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นั2น  

2. คา่ทีOพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีOระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที5ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที5นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีOระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีOบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ2าหนักสมัภาระรวมในตัkวเครืOองบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืOองบนิตามเงืOอนไขของแตล่ะสายการบนิทีOมกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืOอนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืPอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื5องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ5มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีPยประกนัเร ิ5มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีPยประกนัเร ิ5มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที5มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื5อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที5มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื5อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิOม 7% และหัก ณ ทีOจา่ย 3 %  

อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืOนๆ ทีOนอกเหนอืทีOระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืOองดืOม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํ2ามนั ทีOสายการบนิเรยีกเก็บเพิOมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัkวเครืOองบนิ 
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    5. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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รายละเอยีดเกี5ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี5ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีOปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีOประสงคจ์ะพํานักระยะสั 2นในประเทศญีOปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พืOอการทอ่งเทีOยว เยีOยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั 2นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพืOอเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีOปุ่ น 

**เอกสารทีOอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัkวเครืOองบนิและเอกสารเรืOองทีOพักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั 2งนี2ข ึ2นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีOปุ่ น** 

1. ตัkวเครืOองบนิขาออกจากประเทศญีOปุ่ น  

2. สิOงทีOยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีOอาจเกดิขึ2นระหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชืOอ ทีOอยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีOตดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืOนๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีOพํานักในประเทศญีOปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี5ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี5ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีOยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีOจะกระทําในประเทศญีOปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิOงทีOขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพืOอการพํานักระยะสั 2น 

3. ในขั 2นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีOไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีOปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีOอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjทีOจะเลืOอนการเดนิทางในกรณีทีOมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิjการเก็บคา่นํ2ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิOม หากสายการบนิมกีารปรับขึ2นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิjในการเปลีOยนเทีOยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืOองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิOงของผดิกฎหมาย ซึOงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น หากเกดิสิOงของสญูหาย อนัเนืOองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีOยวเอง 

 6. เมืOอทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั 2งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืOอนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 2งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี5ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัอตัราแลกเปลี5ยนของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยื5นวซีา่เขา้ประเทศญี5ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพืOอทีOจะสง่ไปทีO

ประเทศญีOปุ่ นเพืOอขอเอกสารรับรองจากญีOปุ่ น(เอกสารชดุนี2ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีOสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีOจะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีOสถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยื5นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีOทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิOมเตมิ 

 

เอกสารที5ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ2ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ2ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืPนหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัPน” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ2ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริPน หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีOสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั 2งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถิOนทีOอยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชืOอบรษัิททีOทํางาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั2น ถา่ยเอกสาร

ตั 2งแต ่หนา้ชืOอ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีOปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีOเลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั 2งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี5ปุ่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิOมเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั 2งนี2เพืOอประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีOนี2**  

**หากยืOนเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืOนคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีOมกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิjทีOจะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืOนวซีา่อกีครั 2งจะ 

   ไมส่ามารถยืOนไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีOถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิjไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีOปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


