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ราคาเพยีง 52,900.- 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

 HILIGHT JAPAN B AUTUMN 6D4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

 เที�ยวเมอืงเกยีวโต ชมวดัคนิคาคจุ ิขอพรวดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ �าใส 
 สมัผสัประสบการณ์ น ั�งรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวักระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลี�ย 240 

ก.ม./ชม. 
 ภเูขาไฟฟจู ิภเูขาที�มชีื�อเสยีงเป็นที�รูจ้กัไปท ั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมา 

ใหอ้ยา่งลงตวั 
 ถนนอโิชนามกิ ิถนนสายใบไมเ้ปลี�ยนส ีที�ผูค้นใหค้วามหลงไหล 
 เที�ยวเมอืงโตเกยีว ชอ้ปปิ� งจใุจกบั Shinjuku  
 ผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญี�ปุ่ น 
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  01-06 พฤศจกิายน 61  52,900.- 

วนัที�  07-12 พฤศจกิายน 61  52,900.- 

วนัที�  15-20 พฤศจกิายน 61  52,900.- 

วนัที�  21-26 พฤศจกิายน 61  52,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

20.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับ

และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ  

23.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดย สายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 622 

วนัที�2 
สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– วดัคนิคาคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ–  

เมอืงนาโงยา่ 

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคันไซประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร. 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิคนัไซ     

2 
สนามบนิคนัไซ-เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึวดัคนิคาคุ
จ-ิศาลเจา้ฟูชมิอินิาร-ิเมอืงนาโงยา่ ✈ � � 

NAGOYA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 

นาโงยา่-น ั�งรถไฟชนิคนัเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโก

เน-่ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิน ั�งกระเชา้ชมหบุเขาโอวาคุ
ดาน ิ(ONE WAY)-แชน่ํ �าแร ่

�  � � 

FUJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ภเูขาไฟฟจู ิช ั�น 5 (ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ)-พธิชีง
ชา-โตเกยีว-ถนนอโิจนามกิ-ิชอ้ปปิ� ง �  � อสิระ 

TOKYO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อสิระชอ้ปปิ� ง หรอืเลอืกซื�อทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ � อสิระ อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
วดัอาซากซุะ-นารติะ-ชอ้ปปิ� งออิอน-สนามบนิ 
นารติะ-กรงุเทพฯ � อสิระ ✈ 
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 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต นําทา่นไหวพ้ระ ขอพรที� วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ �าใส มอีายเุกา่แกย่ ิ�งกวา่เมอืง

เกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยื�นออกจากหนา้ผา 

มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ คํ�ายนั และสิ�งที�น่าอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ชอ้ปปิ� ง ณ ถนนกานํ �า

ชา ซึ�งตั �งอยูร่ะหวา่งทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมยัเฮอนั ซึ�งมสีนิคา้พื�นเมอืงนานา

ชนดิ เชน่ รองเทา้โซร ิ(รองเทา้เกี�ยะแบบญี�ปุ่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบําญี�ปุ่ น วดัคนิคาคจุ ิหรอื 

ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพื�อเป็นสถานที�พกัผอ่น ปราสาท 2 ชั �นบนถกูปิดโดยรอบดว้ย

ทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ื�มดํ�ากบัความงามของตัวปราสาทที�สะทอ้นกบัสระนํ�าที�ใสสะอาด 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จิ�งจอกขาว ที�สรา้งขึ�นในศตวรรษที� 9 โดย

ชาวนาเพื�อบชูาสนัุขจิ�งจอกที�เชื�อกนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกี�ยว ภายในศาลเจา้มเีสาโท

รอิจํิานวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิี�มคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

คํ�า   บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร 

  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�3 เมอืงนาโงยา่ – ทดลองน ั�งรถไฟชนิคนัเซน – ทะเลสาบฮามานา-อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– 

ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิน ั�งกระเชา้ชมหบุเขาโอวาคดุาน ิ(ONE WAY) – แชน่ํ �าแร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพื�อใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ น ั�งรถไฟชนิคนัเซน หรอื 

รถไฟหัวกระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลี�ย 240 ก.ม./ชม. ถอืเป็นรถไฟที�มคีวามปลอดภยัที�สดุในโลกอกีดว้ย 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที�เพาะพันธุป์ลาไหลที�ใหญท่ี�สดุในประเทศญี�ปุ่ น อสิระ

ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซื�อผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลา

ไหลอบซอีิ�ว ที�ข ึ�นชื�อเพื�อเป็นของฝาก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตั �งอยูใ่นจงัหวดัคะนะงะวะ ชื�อเสยีงในดา้นนํ�าพรุอ้นซึ�งเกดิจาก

ความรอ้นของภเูขาไฟรวมทั �งยงัมทีวิทศันข์องภเูขาไฟฟจูทิี�สวยงาม นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิซ ึ�งไดก้อ่

ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนยีภาพที�สวยงามดั�งภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดั�ง

สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ ่ จากนั�นนําทา่น น ั�งกระเชา้ข ึ�นสูห่บุเขาโอวาคดุาน ิ(ONEWAY) ที�ยงั 

ครกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่กํามะถันเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่นํ�าแรกํ่ามะถันซึ�งสามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาว

ญี�ปุ่ นมคีวามเชื�อวา่หากไดท้านไขดํ่าหนึ�งฟองจะสามารถทําใหอ้ายยุนืยาวขึ�นอกีประมาณ 7 ปี [ลงโดยรถบสั] 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

** จากน ั�นใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าธรรมชาต ิ(Onsen)** 

วนัที�4 ภเูขาไฟฟจู ิช ั�น 5 (ข ึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) – พธิชีงชา - โตเกยีว-ถนนอโิจนามกิ–ิ  

ชอ้ปปิ� งชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็นที�รูจ้ักไป

ทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึ�งของประเทศ

ญี�ปุ่ น ทั �งยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ�นสูช่ั �นที� 5 

ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึ�นอยูก่บัสภาพอากาศ) ที�ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจูใิหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทับใจเกบ็ไว ้และเลอืกซื�อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปู

ภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางชม พธิกีารชงชา แบบดั �งเดมิสไตล ์

ญี�ปุ่ นซึ�งทางรา้นจะใหข้นมหวานมาทานคูด่ว้ย ใหท้า่นไดช้งชาเขยีวอจุมิทัฉะของแทไ้ดง้า่ยๆจากนั�นจะปิดทา้ย

ดว้ยโซนชอ้ปปิ�งสนิคา้ตา่งๆ มากมายที�เป็นโปรดกัสข์องญี�ปุ่ น 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโตเกยีว นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ถนนอโิชนามกิ ิซ ึ�งเป็นถนนอกีสายหนึ�งที�คน

ญี�ปุ่ นใหค้นนยิมมาชมใบไมเ้ปลี�ยนสเีป็นจํานวนมาก โดยปกตติั �งแตเ่ดอืนพฤศจกิายน-ตน้เดอืนธันวาคมของทกุ

ปีจะตรงกบัฤดใูบไมเ้ปลี�ยนส ี[ขึ�นกบัสถานที�ในแตล่ะภมูภิาคของญี�ปุ่ น] ถนนแหง่นี�ปลกูตน้แป๊ะกว๊ยไวต้ลอด 2 

ขา้งทางในชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสใีบของตน้แปะกว๊ยจะเปลี�ยนเป็นสเีหลอืงทองอรา่มสวยงาม อสิระทา่นจะได ้

ถา่ยรปูและชมความงามของใบไมท้ี�เปลี�ยนสพีรอ้มกบับรรยากาศที�แสนโรแมนตกิทา่มกลางอากาศที�เย็นสบาย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิ� งชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ 

เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า 

รองเทา้ เสื�อผา้  แบรนดเ์นม เสื�อผา้แฟชั�นสําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, 

KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆอกีมากมาย 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�5 อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซื�อทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหรอื ซื�อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพิ�มผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลังการซึ�งเต็มไปดว้ย

เสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะ

ไดพ้บสมัผัสกบัเครื�องเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตื�นเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นั�งเรอืผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที�ยวบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูที�ทา่นชื�นชอบของ WALT DISDEY สําหรบัทา่นที�

เลอืกที�จะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพื�อความสะดวกใน

การเดนิทาง หรอืชอ้ปปิ�งในยา่นการคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บปิ�งชื�อดัง ยา่น

ฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัที�เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญี�ปุ่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บ

ปิ�งกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝั�งถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปปิ�งตอ่ยา่น“ชบิยูา่” ยา่นวัยรุน่

ชื�อดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัแฟชั�นทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจาก

รา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื�อดังที�เป็นสญัลกัษณ์ของยา่นนั�น  

* เพื�อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า * 
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  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6 วดัอาซากซุะ – จสัโก ้ออิอน – สนามบนินารติะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 วดัอาซากซุะ วัดที�เกา่แกท่ี�สดุในกรงุโตเกยีว นําทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองคํา 

นอกจากนั�นทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ�งแขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด 

และยงัสามารถเลอืกซื�อเครื�องรางของขลังไดภ้ายในวดั ฯลฯ จากนั�นนําทา่นเดนิทางตอ่ไปชอ้ปปิ�งยงั

หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ื�อของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทิ

เชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยน 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพื�อเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 677 

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

โปรแกรม :  HILIGHT JAPAN B AUTUMN 6D4N BY TG 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

01-06 พฤศจกิายน 61 52,900 49,900 49,900 44,900 30,100 8,900 

07-12 พฤศจกิายน 61 52,900 49,900 49,900 44,900 30,100 8,900 

15-20 พฤศจกิายน 61 52,900 49,900 49,900 44,900 30,100 8,900 

21-26 พฤศจกิายน 61 52,900 49,900 49,900 44,900 30,100 8,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 
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3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ   หรอื คา่ทวัร ์

ท ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�

ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยื�นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

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

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
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