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HILIGHT JAPAN B 6D4N 
โอซากา้-เกยีวโต-น ั�งชนิคนัเซน-ฟจู-ิโตเกยีว-ขาปยูกัษ ์

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

   
กาํหนดเดนิทาง 

ตลุาคม : 03-08, 06-11, 10-15, 17-22, 24-29 ตลุาคม 2560 

27 ตลุาคม-01 พฤศจกิายน 2560 
47,900.- 

ตลุาคม : 20-25 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยมหาราช] 49,900.- 
    

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิคันไซ  

2 
สนามบนิคันไซ-เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึวัดคนิคาคจุ ิ

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิเมอืงนาโงยา่ 
✈ √ √ 

NAGOYA HOTEL OR 

SIMILAR 
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3 
นาโงยา่-นัDงรถไฟชนิคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่ 

ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิหบุเขาโอวาคดุาน-ิแชนํ่Lาแร ่
√ √ √ 

KASUGAI HOTEL OR 

SIMILAR [♨ ]   

4 
ภเูขาไฟฟจูชิั Lน 5[ตามสภาพอากาศ]-ศนูยจํ์าลองแผน่ดนิไหว              

โตเกยีว-วัดอาซากซุะ-ชอ้ปปิLงโตเกยีว 
√ √ X 

TOKYO HOTEL OR 

SIMILAR 

5 อสิระชอ้ปปิLง หรอืเลอืกซืLอทัวรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ √ X X 
TOKYO HOTEL OR 

SIMILAR 

6 นารติะ-วัดนารติะ-ชอ้ปปิLงออิอน-สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ √ X  ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ  

20.00 น. 

 

23.30 น. 

พรอ้มกนัทีDสนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีDปุ่ น โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์เทีDยวบนิทีD  JL728 

 

วนัที�สองของการเดนิทาง          สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– วดัคนิคาคจุ ิ

                                               ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโงยา่ 

07.00 น.              เดนิทางถงึ สนามบนิคันไซประเทศญีDปุ่ น นําทา่นผา่นขั Lนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร..  

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ Iาใส มอีายเุกา่แกย่ิDงกวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็น

เอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืDนออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ คํLายนั และ

สิDงทีDน่าอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ชอ้ปปิI ง ณ ถนนกานํIาชา ซึDงตั Lงอยูร่ะหวา่งทางเขา้

วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมยัเฮอนั ซึDงมสีนิคา้พืLนเมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซริ

(รองเทา้เกี^ยะแบบญีDปุ่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบําญีDปุ่ น 

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพืDอเป็นสถานทีDพักผอ่น ปราสาท 

2 ชั Lนบนถกูปิดโดยรอบดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืDมดํDากบัความงามของตัวปราสาททีD

สะทอ้นกบัสระนํLาทีDใสสะอาด 

 

 

เที�ยง                               รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จิIงจอกขาว สรา้งในศตวรรษทีD 9 โดยชาวนาเพืDอบชูาสนัุข

จิLงจอกทีDเชืDอกนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกีDยว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมาก

เรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีDมคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

 

คํ�า                   รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีDพัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที�สามของการเดนิทาง            เมอืงนาโงยา่ – ทดลองน ั�งรถไฟชนิคนัเซน – ทะเลสาบฮามานา 

                                                อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ 

                                                หบุเขาโอวาคดุาน ิ– แชน่ํ Iาแร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพืDอใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ น ั�งรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวั

กระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลีDย 240 ก.ม./ชม. ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีDเพาะ พันธุป์ลาไหล
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ทีDใหญท่ีDสดุในประเทศญีDปุ่ น ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซืLอผลติภณัฑจ์ากปลาไหล

นานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิLว 

 

บา่ย                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตั Lงอยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ชืDอเสยีงในดา้นนํLาพรุอ้นซึDงเกดิจากความรอ้น

ของภเูขาไฟรวมทั Lงยงัมทีวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูทิีDสวยงามเพืDอนําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิกบัเรอื

แฟนตาซโีจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอนัดับหนึDงในญีDปุ่ น 

หบุเขาโอวาคดุาน ิทีDยงัครกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่นํLาแรกํ่ามะถันซึDง

สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีDปุ่ นมคีวามเชืDอวา่หากไดท้านไขดํ่าหนึDงฟองจะสามารถทําใหอ้ายยุนื

ยาวขึLนอกีประมาณ 7 ปี(ในชว่งเปลีDยนฤดกูาลอาจมปัีญหาเรืDองสภาพอากาศทั LงนีLทั LงนัLน อาจมกีาร

ปรับเปลีDยนโปรแกรมหนา้งานขึLนอยูก่บัสภาพอากาศ) 

 

 

คํ�า    

                                   

เดนิทางเขา้สูท่ีDพัก KASUGAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ /  

รับประทานอาหารคํDา ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่Lาจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีDปุ่ น 
เมนูปู 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง               ภเูขาไฟฟจูชิ ัIน 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศนูยจ์ําลองแผน่ดนิไหว              

                                               โตเกยีว – วดัอาซากซุะ – ชอ้ปปิI งโตเกยีว                                           

เชา้                                     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

นําทา่นเดนิทางภเูขาไฟฟูจ ิทีDมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํLาทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีDมชี ืDอเสยีงเป็นทีD

รูจั้กไปทัDวโลกในเรืDองความสวยงามทีDธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์

หนึDงของประเทศญีDปุ่ น ทั Lงยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีDยวตา่งชาตทิีDมาเยอืนญีDปุ่ นตลอดทกุ

ฤดกูาล นําทา่นขึIนสูช่ ัIนที� 5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึIนอยูก่บัสภาพอากาศ) เพืDอใหท้กุทา่นได ้

 



GHBPJL-OCT60                                                                                                                      PAGE 5 

ถา่ยภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซืLอสนิคา้ของทีDระลกึ จากนัLนนําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยจ์ําลอง

แผน่ดนิไหว หรอื FUJINOEKI ซึDงตั Lงอยูบ่รเิวณใกล ้ๆ  กบัภเูขาไฟฟจู ิ โดยภายในมหีอ้งจัดแสดง

ขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มหีอ้งจัดฉากการเกดิแผน่ดนิไหว และ ความแรงของการ

สัDนสะเทอืนในระดับรคิเตอรต์า่งๆกนั .. รวมไปถงึการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิDงกดีขวางตา่งๆ 

หลังจากเกดิแผน่ดนิไหวไปแลว้จากนัLนจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิLงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีDเป็นโปรดักส์

ของญีDปุ่ น อกีดว้ย 

 

เที�ยง                                 รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

วดัอาซากซุะ วัดทีDเกา่แกท่ีDสดุในกรงุโตเกยีว นําทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิท

องคํา นอกจากนัLนทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีDมคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึDงแขวนอยูบ่รเิวณ

ประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซืLอเครืDองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 

ยา่นชอ้ปปิI ง ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิLงสนิคา้มากมายและ เครืDองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครืDองเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีDจะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสืLอผา้  

แบรนดเ์นม เสืLอผา้แฟชัDนสําหรับวัยรุน่ เครืDองสําอางยีDหอ้ดังของญีDปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืDนๆ 

 

คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศยั  

 เดนิทางเขา้สูท่ีDพัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง              อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซืIอทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

อสิระเต็มวนัหรอื ซืIอทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพิDมผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 

2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีDยนแปลง] เชญิทา่นพบกบัความ

อลังการซึDงเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 
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ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครืDองเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัส์

เหมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, 

ตืDนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัDงเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีDยวบา้นหมพีหู,์ 

ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบั

การต์นูทีDทา่นชืDนชอบของ WALT DISDEY สําหรบัทา่นที�เลอืกที�จะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่น

สามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพืDอความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิLงในยา่น

การคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บปิLงชืDอดัง ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บ

กบัการแตง่ตัวทีDเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีDปุ่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บปิLงกบัรา้นคา้

หลากหลายสองฝัDงถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปปิLงตอ่ยา่น“ชบิยูา่” ยา่นวัยรุน่ชืDอดัง

อกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืDนตาตืDนใจกบัแฟชัDนทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจาก

รา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชืDอดังทีDเป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัLน  

* เพื�อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า * 

คํ�า                                     เดนิทางเขา้สูท่ีDพัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

วนัที�หกของการเดนิทาง            นารติะ –วดันารติะ – ชอ้ปปิI งออิอน – สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

วดันารติะ นําทา่นนมสัการเทพเจา้แหง่ไฟ ณ วดันารติะ วัดทีDมปีระวัตศิาสตรอ์นัเกา่แก ่ซึDงมอีายุ

ยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยงัเป็นวัดทีDบชูาเทพเจา้แหง่ไฟ จากนัLนนําทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปปิLง

ยงัหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ืLอของฝากมากมายหลากหลาย

ชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้น

ราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัLน 

 

เที�ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

  จากนัLนนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพืDอเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีDยวบนิทีD JL707  

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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HILIGHT JAPAN B 6D4N BY JL  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 

พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีDยว
เพิDม 

ราคา 

ไมร่วมต ัว̀ 

03 – 08 ตลุาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 30,900 

06 – 11 ตลุาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 30,900 

10 – 15 ตลุาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 30,900 

17 – 22 ตลุาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 29,900 

20 – 25 ตลุาคม 2560 49,900 46,900 41,900 8,900 30,900 

24 – 29 ตลุาคม 2560 47,900 44,900 39,900 8,900 29,900 

27ตลุาคม – 01พฤศจกิายน2560 47,900 44,900 39,900 8,900 29,900 

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัIงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึIนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัว̀โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัIง มฉิะน ัIนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัIงสิIน 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตั Lงแตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั Lงหมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั Lงหมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั Lงหมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีDนัDงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีDพัก รวมถงึเทีDยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัIงหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัIงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิcท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัIงสิIน 

 **สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่น ัIน ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิ
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กฎหมายและในข ัIนตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัIงไทยและญี�ปุ่ น ข ึIนอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�

เทา่น ัIน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัIงสิIน** 

4.7 เมืDอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึDง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิr ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั LงสิLน 

อตัราคา่บรกิารนีIรวม 

1. คา่ตัsวโดยสารเครืDองบนิไป-กลับ ชั Lนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีDยนระดับชั LนทีDนัDงจากชั Lนประหยดัเป็นชั Lนธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพืDออพัเกรดตอ้งกระทําทีDเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัLน  

2. คา่ทีDพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีDระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีDระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีDบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืDองบนิตามเงืDอนไขของแตล่ะสายการบนิทีDมกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืDอนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืIอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีIยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีIยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.ภาษีมลูคา่เพิDม 7% 

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ และคา่วซีา่เขา้ประเทศญีDปุ่ นกรณีถา้มกีารกลับมาประกาศ 

    ใชว้ซีา่อกีครั LงหนึDง 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืDนๆ ทีDนอกเหนอืทีDระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืDองดืDม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํLามนั ทีDสายการบนิเรยีกเก็บเพิDมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัsวเครืDองบนิ 

 5. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีDปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีDประสงคจ์ะพํานักระยะสั LนในประเทศญีDปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พืDอการทอ่งเทีDยว เยีDยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั Lนตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพืDอเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีDปุ่ น 

**เอกสารทีDอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัsวเครืDองบนิและเอกสารเรืDองทีDพักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั LงนีLข ึLนอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีDปุ่ น** 

1. ตัsวเครืDองบนิขาออกจากประเทศญีDปุ่ น  

2. สิDงทีDยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีDอาจเกดิขึLนระหวา่งทีDพํานักในประเทศญีDปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชืDอ ทีDอยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีDตดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีDพํานักในประเทศญีDปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืDนๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีDพํานักในประเทศญีDปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีDยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีDจะกระทําในประเทศญีDปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิDงทีDขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพืDอการพํานักระยะสั Lน

เทา่นัLน 

3. ในขั Lนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีDไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีDปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีDอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrทีDจะเลืDอนการเดนิทางในกรณีทีDมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิrการเก็บคา่นํLามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิDม หากสายการบนิมกีารปรับขึLนกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลีDยนเทีDยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืDองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั LงสิLน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิDงของผดิกฎหมาย ซึDงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั LงสิLน หากเกดิสิDงของสญูหาย อนัเนืDองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีDยวเอง 

 6. เมืDอทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั Lงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืDอนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Lงหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพืDอทีDจะสง่ไปทีD

ประเทศญีDปุ่ นเพืDอขอเอกสารรับรองจากญีDปุ่ น(เอกสารชดุนีLทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีDสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีDจะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีDสถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยื�นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีDทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิDมเตมิ 

 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิLว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิLว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืIนหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัIน” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยิLมเห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใชร้ปูปริIน หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีDสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั Lง

ถา่ยสําเนาพรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถิDนทีDอยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชืDอบรษัิททีDทํางาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัLน ถา่ยเอกสาร

ตั Lงแต ่หนา้ชืDอ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีDปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีDเลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั Lงแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิDมเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั LงนีLเพืDอประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีDนีL**  

**หากยืDนเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืDนคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีDมกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิrทีDจะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืDนวซีา่อกีครั Lงจะ 

   ไมส่ามารถยืDนไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีDถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีDปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 


