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HILIGHT JAPAN B PLUS USJ FULLDAY 7D4N 
โอซาก้า-USJ-เกียวโต-น่ังชินคันเซน-ฮาโกเน่-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-อาซะกุสะ-ขาปูยักษ์ 

โดยสายการบินไทย  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ตุลาคม : 06 – 12, 13 – 19, 23 – 29  ตุลาคม 2560 [วันหยุดปิยมหาราช] 55,900.- 
 

 

  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค่่า โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินคันไช  

2 สนามบินคันไซ-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-เมืองโอซาก้า ✈ X X OSAKA HOTEL OR SIMILAR 

3 
เมอืงเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 

เมืองนาโงย่า 
√ √ √ 

NAGOYA HOTEL OR 

SIMILAR 

4 
นาโงย่า-น่ังรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามาน า-ฮาโกเน่ 

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น ้าแร่ 
√ √ √ 

KASUGAI HOTEL OR 

SIMILAR [♨]   

5 
ภูเขาไฟฟูจิชั น 5 [ตามสภาพอากาศ] -ศูนย์จ้าลองแผ่นดินไหว              

คามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-พิพิธภัณฑ์ราเมง 
√ √ √ TOKYO HOTEL OR SIMILAR 
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6 โตเกียว-ตลาดปลาซึกิจิ-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ √ √ X  

7 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ ✈    

 

วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ  

20.00 น. 

 

23.30 น. 

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 

เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622  

 

วันที่สองของการเดินทาง          สนามบินคันไซ – สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – เมืองนาโกย่า  

07.00 น.               เดินทางถึง สนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่น น้าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร..  

 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่นหลาก หลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่

ท่านชื่นชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเร่ือง 

“จูราสสิคพาร์ค” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุน

สร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ  

“สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์”เป็นโซน

สวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, 

Sesame Street 

  

 

 โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ 

ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์  

โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ที่จะได้ให้คุณบินได้ 

ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เคร่ืองเล่นหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนได้รอบทิศทางถึง 

360 องศาค่ะ บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิ งดิ่งสูงสุดถึง37.8 เมตร 

โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสุดที่สร้างเอาใจสาวกเจ้าตัวเหลืองสุดกวนที่โด่งดังมาจาก 

เร่ือง Depicable Me ซ่ึงไฮท์ไลท์ของโซนนี คือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบ

ไปด้วย ร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร โชว์ต่างๆมากมาย รวมทั งยังมีเคร่ืองเล่นแนว 3-D มากมาย 

แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย  

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่่า 
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 เดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่สามของการเดินทาง          เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 

                                              เมืองนาโงย่า 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ่าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็น

เอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างย่ืนออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค ้ายัน และ

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน ่าชา ซ่ึงตั งอยู่ระหว่างทางเข้า

วัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ

(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ้าญี่ปุ่น 

วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 

2 ชั นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองค้าเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่้ากับความงามของตัวปราสาทที่

สะท้อนกับสระน ้าที่ใสสะอาด 

 

 

เที่ยง                                รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร   

 

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัข

จิ งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ้านวนมาก

เรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 

ค่่า                    รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร [ปิ้งย่างบุฟเฟ่ห์ พร้อมอาหารนานาชนิด]  

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ส่ีของการเดินทาง               เมืองนาโงย่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา 

                                                อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  

                                                หุบเขาโอวาคุดานิ  – แช่น ่าแร่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

สถานีรถไฟชินคันเซน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัว

กระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะ พันธุ์ปลาไหล

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื อผลิตภัณฑ์จากปลาไหล

นานาชนิด เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ ว 
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บ่าย                                     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร   

 

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน ้าพุร้อนซ่ึงเกิดจากความร้อน

ของภูเขาไฟรวมทั งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามเพื่อน้าท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือ

แฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญี่ปุ่น 

หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อก้ามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก้ามะถันซ่ึง

สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ด้าหน่ึงฟองจะสามารถท้าให้อายุยืน

ยาวขึ นอีกประมาณ 7 ปี (ในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลอาจมีปัญหาเร่ืองสภาพอากาศทั งนี ทั งนั น อาจมีการ

ปรับเปลี่ยนโปรแกรมหน้างานขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) 

 

 

ค่่า    

                                    

เดินทางเข้าสู่ที่พัก KASUGAI HOTEL หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารค่้า ณ โรงแรม ผ่อนคลาย

กับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น [เมนูขาปูยักษ์ พร้อมน ่าจิ มรสเด็ด] 
 

วันที่ห้าของการเดินทาง              ภูเขาไฟฟูจิชั น 5 [ตามสภาพอากาศ] -ศูนย์จ่าลองแผ่นดินไหว                 

                                                 คามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึ-พิพิธภัณฑ์ราเมง 

เช้า                                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

น้าท่านเดินทางภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่

รู้จักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์

หน่ึงของประเทศญี่ปุ่น ทั งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุก

ฤดูกาล น่าท่านขึ นสู่ชั นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อให้ทุกท่านได้

ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื อสินค้าของที่ระลึก  

ศูนย์จ่าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI ซ่ึงตั งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับภูเขาไฟฟูจิ  โดยภายในมี

ห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความ

แรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน .. รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตัวรอดจากสิ่ง
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กีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากนั นจะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย

ที่เป็นโปรดักส์ของญี่ปุ่น อีกด้วย 

 

เที่ยง                                  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร   

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมือง

ที่ติดทะเล ซึ่งเป็นท้าเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จากนั นน้าท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ 

พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากส้าริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูง

ขององค์พระ 11.35 เมตร มีน ้าหนัก 122 ตัน ตั งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทร

แปซิฟิก ซ่ึงอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เน่ืองจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั งและท้า

ให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ 

พิพิธภัณฑ์ราเมง ให้ท่านได้ตามรอยความอร่อยของสุดยอดราเมงในรายการ TV CHAMPION และ 

เป็นศูนย์รวมร้านราเมงที่มีชื่อเสียงทั่วทั งประเทศไว้ที่นี่ 

 

ค่่า รับประทานอาหารค่้า ณ ร้านอาหาร [รับคูปองทานราเมง ณ พิพิธภัณฑ์ราเมง ]  

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่หกของการเดินทาง              โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ – วัดอาซากสุะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

น้าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว 

ในบรรดาตลาดค้าส่งที่กระจายอยู่ในโตเกียวนั น ตลาดปลาแห่งนี นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและ

เป็นที่รู้จกักันดีว่าเป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เน่ืองจากมีการซื อขายสินค้าทะเล

กว่า 2000 ตันต่อวัน มีร้านอาหารมากมาย โดยมากจะเป็นอาหารทะเลสดๆ เต็มสองข้างทาง ผู้คนที่มา

ที่นี่จะนิยมมาและลองชิมซูชิ ซาซิมิ ปลาที่นี่จะค่อนข้างสด,อร่อย และราคาไม่แพง นอกจากนี ยังมีพวก

ของแห้ง มีดแร่ปลา และอาหารอื่นๆอีกหลายอย่างให้ท่านเลือกซื อเป็นของฝากกลับเมืองไทยอีกด้วย 

น้าท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว น้าท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้า

แม่กวนอิมทองค้า นอกจากนั นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซ่ึงแขวน

อยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื อเคร่ืองรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร [บุฟเฟ่ห์ชาบู]  

 

น้าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 

กระเป๋า รองเท้า เสื อผ้า  แบรนด์เนม เสื อผ้าแฟชั่นส้าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส้าอางย่ีห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะ

 



GH HIBPLUSFULLTG-OCT60                                                                                                                     PAGE 6 

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

ค่่า อิสระรับประทานอาหารค่่าตามอัธยาศัย  

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง            สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661  

05.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

HILIGHT JAPAN B PLUS USJ FULLDAY 7D4N BY TG 
 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 8 – 
ไม่เกิน 12 ปี 
พักแบบ 
เสริมเตียง  

เด็กอายุ 2 – 
ไม่เกิน 7 ปี  
ไม่มเีตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

06 – 12 ตุลาคม 2560 55,900 52,900 47,900 8,900 36,900 

13 – 19 ตุลาคม 2560 55,900 52,900 47,900 8,900 36,900 

23 – 29 ตุลาคม 2560 55,900 52,900 47,900 8,900 36,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน *** 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวน 10 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ่านวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

3. การช่าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณาช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ่า 

4.1 การยกเลิกการเดินทางตั งแต่วันจองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจ้าท่านละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ้าทั งหมด  

4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั งหมด 

4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด 

 จ้าที่น่ังกับสายการบินและค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่า    

 หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 **ส่าคัญ!! บริษัทท่าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยผิด

กฎหมายและในขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั งไทยและญี่ปุ่น ขึ นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

เท่านั น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือใดๆได้ทั งสิ น** 

4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

 

อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

 - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั นที่นั่งจากชั นประหยัดเป็นชั นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม

ไมล์ จะต้องด้าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช้าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท้าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ 

วันเดินทาง เท่านั น  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาร

ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 

ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
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6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ และค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นกรณีถ้ามีการกลับมาประกาศ 

    ใช้วีซ่าอีกครั งหนึ่ง 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

 5. ค่าทิปส้าหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน  
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รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั นตอนการตรวจคน

เข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัทจะ

จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั งนี ขึ นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส่าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านักระยะสั น

เท่านั น 

3. ในขั นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 

หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นส่าหรับพาสปอร์ตจีนแดง 

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาด้าเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย ์จึงต้องขอ

รบกวนให้ส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี ทางบริษัทเป็น

ผู้ด้าเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 

60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น

การย่ืนวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ท้างาน ต้องแสดงใบอนุญาตท้างานเพิ่มเติม 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นิ ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื นหลังเป็นสีขาวเท่านั น” ถ่ายหน้าตรง ไม่

ยิ มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นด้า ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ  

*** ห้ามใช้รูปปริ น หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั ง

ถ่ายส้าเนาพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตท้างาน Work permit ถ่ายส้าเนาหน้าชื่อบริษัทที่ท้างาน พร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจ้าเท่านั น ถ่ายเอกสาร

ตั งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้

ถ่ายส้าเนาเล่มเก่ามาตั งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะท้าให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทั งนี เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี **  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั งจะ 

   ไม่สามารถย่ืนได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 

 

 


