
 

HILIGHT JAPAN-B [โอซาก้า-โตเกียว] 6D4N 
โอซาก้า-เกียวโต-ฮาโกเน่-ฟูจิ-โตเกียว-ออนเซน-ขาปู 

โดยสายการบินไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ธันวาคม:  01-06 / 04-09 /07-12 ธันวาคม 2560 [Fuji 5th] 
50,900.- 

48,900.- 

ธันวาคม:  14-19 ธันวาคม 2560 [Fuji 5th]                   49,900.- 

47,900.- 

ธันวาคม:  20-25 ธันวาคม 2560 [Snow]           
52,900.- 

48,900.- 
  



 

ธันวาคม:  22-27 / 24-29 ธันวาคม 2560 [Snow]           
52,900.- 

50,900.- 

ธันวาคม:  28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2560 [Snow] 
67,900.- 

65,900.- 
 

 

  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพฯ-โอซาก้า  

2 
โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ 

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า 
✈ √ √ NAGOYA HOTEL 

3 
นาโงย่า-น่ังรถไฟชินคันเซน-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ 

หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่นํ้าแร่ 
√ √ √ KASUGAI HOTEL [♨ ]   

4 

ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) กรุ๊ป 01-19 ธ.ค. 60 

กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ณ ลานสกี กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 60 

ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว- เมืองโตเกียว-ช้อปปิ้ง 

√ √ X SUNSHINE CITY HOTEL  

5 อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ √ X X SUNSHINE CITY HOTEL 

6 เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซะ-ห้างจัสโก้อิออน-กรุงเทพฯ √ X  ✈  

 
 

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า  

20.30 น. 

 

23.15 น. 

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย 

เจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 622 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง          โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ 

                                               ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า 

06.25 น.               เดินทางถึง สนามบินโอซาก้าประเทศญ่ีปุ่น นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร..  

 

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็น

เอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น คํ้ายัน และสิ่ง

ที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ช้อปป้ิง ณ ถนนกานํ้าชา ซึ่งต้ังอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโย

มิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้า

เก๊ียะแบบญ่ีปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบําญ่ีปุ่น 

วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 

ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ด่ืมดํ่ากับความงามของตัวปราสาทที่

สะท้อนกับสระนํ้าที่ใสสะอาด 

 



 

 
 

เท่ียง                                รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

 

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัข

จิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมาก

เรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 

ค่ํา                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร  

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีสามของการเดินทาง         เมืองนาโงย่า – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน –อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่    

                                             ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ  – แช่น้ําแร่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

สถานีรถไฟชินคันเซน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ น่ังรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัว

กระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉล่ีย 240 ก.ม./ชม.  

 

 

   

 
 



 

เท่ียง                                รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร   

 

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ต้ังอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านนํ้าพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อน

ของภูเขาไฟรวมทั้งยังมีทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามเพื่อนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือ

แฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหน่ึงในญ่ีปุ่น 

หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อนํ้าแร่กํามะถันซึ่ง

สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญ่ีปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดําหน่ึงฟองจะสามารถทําให้อายุยืน

ยาวข้ึนอีกประมาณ 7 ปี 

 

 
 

ค่ํา    

                                    

เดินทางเข้าสู่ที่พัก KASUGAI HOTEL หรือเทียบเท่า /  

รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง            ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) [กรุ๊ป 01-19 ธ.ค. 60 ] 

                                             กิจกรรมถาดเล่ือนหิมะ ณ ลานสกี [กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 60] 

                                             ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว – โตเกียว – ช้อปปิ้ง 

เช้า                                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

[กรุ๊ป 01-19 ธ.ค. 60] นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 

เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว 

และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มา

เยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นําท่านข้ึนสู่ช้ันท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุก

ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาว

เย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูป

ภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

 

 

[กรุ๊ป 20-31 ธ.ค. 60] นําท่านเดินทาง สัมผัสความสนุกสนานกับ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ 

ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “น่ังเล่ือนหิมะ” 

อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม ** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสําหรับเล่นสกี และ 

เคร่ืองเล่นทุกชนิด **  

 

บ่าย                                      รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร   



 

 

 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI  ซึ่งต้ังอยู่บริเวณใกล้ๆ กับ

ภูเขาไฟฟูจิ  โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการ

เกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน รวมไปถึงการเสนอแนว

ทางการเอาตัวรอดจากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วจากน้ันจะปิดท้ายด้วยโซนช้

อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายที่เป็นโปรดักส์ของญ่ีปุ่น อีกด้วย จากน้ันนําท่านสู่  ย่านช้อปป้ิง ให้ท่าน

อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้า

แฟชั่นสําหรับวัยรุ่น เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 

ค่ํา   อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย  

                                      เดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]  

วันท่ีห้าของการเดินทาง              อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

อิสระเต็มวันหรือ ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 

2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] เชิญท่านพบกับความ

อลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 

ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์

เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, 

ต่ืนเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, 

ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับ

การ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY สําหรับท่านท่ีเลือกท่ีจะอิสระในเมืองโตเกียว ท่าน

สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่าน

การค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบ

กับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่นเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้า

หลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ 

 

 



 

ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ต่ืนตาต่ืนใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่เป็น

สัญลักษณ์ของย่านน้ัน และท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาด “ร้าน 100 เยน 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา * 

ค่ํา                                      เดินทางเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า   

วันท่ีหกของการเดินทาง           เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นําท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูป

เจ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากน้ันท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่ง

แขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ   

ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้

ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 

 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  

17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677   

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 



 

HILIGHT JAPAN B 6D4N BY TG  
 

กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 8 – 

ไม่เกิน 12 ปี 

พักแบบ 

เสริมเตียง  

เด็กอายุ 2 – 

ไม่เกิน 7 ปี  

ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

01 – 06 ธันวาคม 2560  48,900 45,900 40,900 8,900 29,900 

04 – 09 ธันวาคม 2560 48,900 45,900 40,900 8,900 29,900 

07 – 12 ธันวาคม 2560 [วันรัฐ] 48,900 45,900 40,900 8,900 30,900 

14 – 19 ธันวาคม 2560  47,900 44,900 39,900 8,900 29,900 

20 – 25 ธันวาคม 2560 [คริสมาสต์]                        48,900 45,900 40,900 8,900 30,900 

22 – 27 ธันวาคม 60 [คริสมาสต์]                        50,900 47,900 42,900 8,900 32,900 

24 - 29 ธันวาคม 2560 50,900 47,900 42,900 8,900 32,900 

28 ธันวาคม - 02 มกราคม [ปีใหม่]                        65,900 62,900 57,900 10,900 37,900 

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

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

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง  

2. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3. การชําระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา 

4.1 การยกเลิกการเดินทางต้ังแต่วันจองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด  

4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

4.5 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัด 



 

 จําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา    

 หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ

ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัทธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิด

กฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี

เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

 - กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม

ไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน

เดินทาง เท่าน้ัน  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาร

ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ

ใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200 ,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

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

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

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

7.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  



 

 2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

 4. ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน  

 5.  ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน  

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคน

เข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ

จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่น** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น

เท่าน้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 



 

หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 1 0 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 



 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง 

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาดําเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ

รบกวนให้ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่

ประเทศญ่ีปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญ่ีปุ่น(เอกสารชุดน้ีทางบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 

60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น

การยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทํางาน ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม 

 

เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

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

เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ  

*** ห้ามใช้รูปปร้ิน หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3  หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่าย

สําเนาพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4  ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6  ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทํางาน พร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7  สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่าน้ัน ถ่ายเอกสาร

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

ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาต้ังแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะทําให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทั้งน้ีเพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ 

   ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญ่ีปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 



 

 



 

 


