
 

    
 

 
 

 

 

ราคาเพยีง 34,900.- 

 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

TOKYO DOUBLE FUN 5 DAY 3 NIGHT BY XJ  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 FUJI-Q HIGHLAND พสิจูนค์วามกลา้กบั รถไฟเหาะที�ชนัที�สดุในโลก และบา้นผสีงิสดุระทกึ 
 TOKYO DISNEYLAND ความอลงัการที�เต็มไปดว้ยเสนห่แ์หง่ตาํนานและจนิตนาการของ

การผจญภยั 
 น ั�งกระเชา้คาจคิาจ ิกระเชา้ข ึ�นภเูขาที�อยูใ่กลภ้เูขาไฟฟจูมิากที�สดุ ชมความงามทะเลสาบคา

วาคจุโิกะ 
 วดัอาซากสุะ สกัการะขอพรจากเจา้แมก่วนอมิทองคาํ 
 ถา่ยรปูคูก่บัโตเกยีวสกายทร ีรมิแมน่ํ �าสมุดิะ 

 ลิ�มรสเมน ูขาปยูกัษ ์พกัฟจู ิ1 คนื + ผอ่นคลายกบัการแชอ่อนเซน นํ �าแรธ่รรมชาต ิ 
 ชอ้ปปิ� ง มติซุยเอาทเ์ล็ทปารค์มาคฮุาร ิ



 

    
 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  05-10 ตลุาคม 61 34,900.- 

วนัที�  19-23 ตลุาคม 61 34,900.- 

วนัที�  24-28 ตลุาคม  61 34,900.- 

วนัที�  31 ตลุาคม-04 พฤศจกิายน 61 34,900.- 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ–สนามบนิดอนเมอืง 

20.00 น. นัดพบกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 3 ประต ู4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี(XJ) โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ  

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์เที�ยวบนิที�  XJ 600 

วนัที�2 
สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร-ีน ั�งกระเชา้คาจ-ิชมทะเลคา

วาคชุโิกะ-แชน่ํ �าแร ่

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี�ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรและรับ

กระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

09.30 น. จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ หรอื วดัเซนโซจ ิ(Sensoji Temple) เกา่แกท่ี�สดุในกรงุโตเกยีว 

นําทา่นนมสัการ องคเ์จา้แมก่วนอมิทองคํา ที�ประดษิฐานในวหิารหลังใหญ ่และ ถา่ยภาพเป็นที�ระลกึกบั “คามิ

นารมิง” (ประตฟู้าคํารณ) ซึ�งมโีคมไฟสแีดงที�ไดช้ื�อวา่เป็น “โคมไฟที�ใหญท่ี�สดุในโลก” มคีวามสงูใหญถ่งึ 4.5 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรม 

ที�พกั 

1 สนามบนิดอนเมอืง     

2 

สนามบนินารติะ-โตเกยีว-วดัอาซากซุะ-ถา่ยรปู
โตเกยีวสกายทร-ีน ั�งกระเชา้คาจ-ิชมทะเลคาวาคุ
ชโิกะ-แชน่ํ �าแร ่

✈  � � 

FUJI HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์– ชอ้ปปิ� ง มติซุยเอาท์
เล็ทปารค์มาคฮุาร ิ �   � อสิระ  

TOKYO(MAKUHARI) 
HOTEL 

4 
สวนสนกุโตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั  
(เดนิทางไป-กลบัโดยรถไฟ รวมคา่ใชจ้า่ยแลว้) �  อสิระ อสิระ 

TOKYO(MAKUHARI) 
HOTEL 

5 สนามบนิดอนเมอืง � ✈  
 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิดอนเมอืง)*** 



 

    
 

เมตร  และนําทา่นเดนิ  “ถนนนากามเิสะ”  แหลง่รวมสนิคา้ของที�ระลกึตา่งๆ มากมาย นําทา่นเดนิชมววิเมอืง

โตเกยีวมายงั สะพานขา้มแมนํ่�าสมุดิะ (ใกลว้ัดอาซากสุะ) เพื�อถา่ยรปูคู ่TOKYO SKY TREE หอคอยสง่

สญัญาณโทรทศันท์ี�สงูที�สดุในโลก ดว้ยความสงูที� 634 เมตร 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ.รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทา่น น ั�งกระเชา้คาจคิาจ ิหรอื Mt. Fuji Panoramic Ropeway รถกระเชา้ขึ�นภเูขาที�อยูใ่กล ้

ภเูขาไฟฟจูมิากที�สดุ พาทกุทา่นขึ�นไปชมความสวยงามของววิทะเลสาบคาวากจูโิกะจากยอดเขาเทนโจ ซึ�ง

ตั �งอยูท่างตะวันออก โดยใชเ้วลาประ มาณ 15-20 นาท ีไฮไลทท์ี�สําคญั  คอื การถา่ยรปูคูก่บักระตา่ยและแรค

คนูจากมมุยอดเขา นําทา่น ผา่นชมทะเลสาบคาวาคชูโิกะ หนึ�งในทะเลสาบที�ใหญเ่ป็นอนัดบัสองในบรรดา

ทะเลสาบทั �ง 5 ที�อยูร่อบภเูขาไฟฟจู ิและสวยตดิอนัดับในการถา่ยภาพววิภเูขาไฟฟจู ิใหท้า่นไดเ้พลนิเพลนิกบั

ววิของธรรมชาตทิี�สวยงาม 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ โรงแรม  พเิศษ เมนขูาป ู 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

จากน ั�นใหท้กุทา่นผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าแรธ่รรมชาต(ิOnsen) 

วนัที�3 สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์– ชอ้ปปิ� ง มติซุยเอาทเ์ล็ทปารค์มาคฮุาร ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นตื�นตาตื�นใจกบัสวนสนุกที�ตดิอนัดับโลก สวนสนกุฟจูคิวิ ไฮแลนด ์(รวมบตัรคา่เขา้) 

- กรณีลกูคา้อาย ุ13-64 ปี ตั�วประเภทเขา้สวนสนุกและเลน่เครื�องเลน่ไดท้กุอยา่งใน 1 วัน 

- กรณีเด็กเล็ก อาย ุ1-12 ปี และผูส้งูอาย ุ65 ปีขึ�นไป ตั�วประเภทเขา้สวนสนุกและเลน่เครื�องเลน่สําหรับเด็ก

และผูส้งูอาย ุ 

สวนสนุกแหง่นี�ตั �งอยูใ่นจังหวัดยามานาช ิ(Yamanashi) ถอืเป็นหนึ�งในสวนสนุกที�มคีวามนยิมมากที�สดุแหง่

หนึ�งในญี�ปุ่ น ตั �งอยูใ่นทําเลทองเพราะจากฟจูคิวิ ไฮแลนด ์เราสามารถเห็นทวิทศันข์องภเูขาไฟฟจูไิดแ้บบ

สบายๆ  โซนเครื�องเลน่แบง่ออกเป็น 4 โซน แตล่ะโซนก็จะมทีั �งโซนที�มเีครื�องเลน่หวาดเสยีว และเครื�องเลน่

เบาๆ สําหรับเด็กเล็กใหไ้ดล้องเลน่ 

1. SCREAMER เป็นโซนวดัใจที�รวบรวมเหลา่เครื�องเลน่สดุหวาดเสยีวที�เลน่แลว้จะตอ้งกรี�ด เอาไว ้โดยม ี4 

เครื�องเลน่ตัวท็อปที�แสนจะสดุเสยีวแหง่ฟจูคิวิไฮแลนดใ์หเ้ราไดไ้ปลองเลน่กนั  

-King of coaster Fujiyama อนัดับหนึ�งของเครื�องเลน่ที�ไมค่วรพลาดเมื�อมาถงึที�นี� เพราะมนัคอื รถไฟ

เหาะตลีังหาที�มรีางยาวมาก จนทําใหเ้ราตอ้งทนความเสยีวนั�งอยูบ่นรถไฟเหาะนานเกอืบ 4 นาท ีและไดแ้หงน

หนา้มองภเูขาไฟฟจูไิดจ้ากบนรถไฟเหาะไดส้บาย ๆ 

-The World Bucchigiri coaster Dodonpa วิ�งดว้ยความเร็ว 172 กโิลเมตรตอ่ชั�วโมง โดยจะพุง่สปีด

ความเร็วเหนอืนรกนี�จากจดุเริ�มตน้ไตร่างขึ�นไป 90 องศากอ่งจะทิ�งดิ�งลงมาแบบ 90 องศาใหเ้ราใจหาย ถอืวา่

เป็นรถไฟเหาะที�เร็วที�สดุของสวนสนุกแหง่นี� 

-Takabisha รถไฟเหาะที�ชนัที�สดุในโลกที�มคีวามชนัถงึ 121 องศา ! มคีวามยาวทั �งหมด 1 กโิลเมตรและวิ�ง

ดว้ยความเร็วสงูสดุ 100 กโิลเมตรตอ่ชั�วโมง เมื�อรถไฟขึ�นไปบนความชนัที�สงูที�สดุก็จะเป็นทําเลทองที�ทําให ้

เราไดเ้ห็นววิภเูขาไฟฟจู ิ 

-Eejanaika รถไฟเหาะที�จะพาเราหมนุติ�วตลีังกาจนไมรู่ท้างไหนเป็นทางไหนไปดว้ยความเร็ว 126 กโิลเมตร

ตอ่ชั�วโมงบนความสงู 76 เมตร ที�เสยีวที�สดุในสวนสนุกแหง่นี� 

2. HORROR โซนสยอง วดัความกลา้ โซนแหง่ความสยองที�รวบรวม บา้นผสีงิ ถงึสองแหง่ไวใ้หเ้ราไดล้อง

ไปลา่ทา้ผกีนั ซึ�งถอืวา่เป็นอกีหนึ�งไฮไลทข์องฟจูคิวิไฮแลนดท์ี�ตอ้งมาลองเลน่ดใูห ้ ได ้ทา่นจะไดส้มัผัส 

ความระทกึขวัญของบา้นผสี ิ�งที�เคยตดิอนัดบัน่ากลวัที�สดุในโลกมาแลว้ !Ultimate Horror Labyrinth หรอื 

โรงพยาบาลรา้ง เครื�องเลน่วดัใจอยา่งหนึ�งที�  ไมค่วรพลาดหากไดม้าเยอืนฟจูคิวิไฮแลนด ์ไฟฉายเล็กๆ เพยีง

กระบอกเดยีวไปผจญภยักบัความหลอนเต็มรปูแบบจากบรรยากาศความน่ากลัวของโรงพยาบาล เสยีง

โหยหวน ดว้ยผคีณุหมอและนางพยาบาลที�สามารถวิ�งไลต่อ้นเราใหก้ลัวจนนํ�าตาไหล และสําหรับเด็กเล็ก ที�นี�

มบีา้นผสีงิสําหรับหนูๆ ที�มาในธมีของผนีอ้ยคทิาโรใ่หไ้ดล้องเขา้ไปเลน่กนั 

3. CHALLENGE&HAPPY เนน้ความสนุกสนานน่ารัก เอาใจแฟนคลับการต์นูเรื�อง Evagelion ดว้ยเครื�อง

เลน่ Evagelion: World EVANGELION WORD ที�จําลองและจัดแสดงเรื�องราวในการต์นูเอาไวใ้หเ้ราไดเ้ขา้ไป

ชมอยา่งใกลช้ดิ  



 

    
 

4. KIDS โซนน่ารักสําหรับเด็ก โซนสดุทา้ยขอเอาใจเด็กๆ กนัหน่อยดว้ยเหลา่เครื�องเลน่น่ารักที�มใีหเ้ลอืกเลน่

มากมายไมม่เีบื�อ ไมว่า่จะเป็นเครื�องเลน่น่ารกั ๆ ที�ยกขบวนรถไฟเหาะและไวกิ�งสําหรับเด็กมาพรอ้มกบัเจา้แฮม

สเตอรน่์ารัก แฮมทาโร ่หรอืเครื�องเลน่ธมีรถไฟโทมสัที�เด็กผูช้ายน่าจะชื�นชอบ ถอืเป็นโซนสวรรคข์องเด็ก ๆ 

กลางวนั  อสิระเลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั ณ.สวนสนกุฟูจคิวิ ไฮแลนด ์ 

(รบัคปูองรบัประทานอาหารทา่นละ 1500 เยน) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงโตเกยีว มุง่หนา้ไปยงัเขตมาคฮุาร ิใหท้า่นเพลดิเพลนิ ชอ้ปปิ�งที� มติซุยเอาทเ์ล็ท

ปารค์มาคฮุาร ิชอ็ปปิ�งเซน็เตอรท์ี�มรีา้นขายยาแหง่แรกในญี�ปุ่ นที�ไดร้ับความนยิมทั�วประเทศ และรา้นขาย

สนิคา้ปลอดภาษีใหนั้กทอ่งเที�ยวไดเ้พลดิเพลนิจํานวนมาก โดยสามารถชอ็ปปิ�งในราคาปลอดภาษี ณ รา้นที�

สามารถทําเรื�องปลอดภาษีไดถ้งึ 80 รา้น 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�า ตามอธัยาศยั 

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�4 สวนสนกุโตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั (เดนิทางไป-กลบัโดยรถไฟ รวมคา่ใชจ้า่ยแลว้) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นตะลยุ โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์(รวมบตัรคา่เขา้) พบกบัความอลังการซึ�งเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานาน

และจนิตนาการของการผจญภยั เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูที�ทา่นชื�นชอบของ WALT 

DISNEY สมัผัสกบัเครื�องเลน่ในหลายรปูแบบ 7 โซนสําคัญ  

1. TOMORROWLAND โซนที�ทา่นไมค่วรพลาด ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS จาก TOY STORYและ STAR 

TOURS ที�สาวกสตารว์อรจ์ะไดส้มัผัสประสบการณ์ไปกบัโลกสามมติดิว้ยเครื�องเลน่ที�ทา่นจะ เพลดิเพลนิไปกบั

การทอ่งเที�ยวในหว้งอวกาศที�ไมส่ามารถคาดการณ์ไดไ้ปพรอ้ม ๆ กบัตัวละครยอดนยิมที�คุน้หนา้คุน้ตากนัด ี

และ MONSTERS, INC. RIDE&GO SEEK! ที�ทา่นจะไดนั้�งไปบน Security tram เขา้ไปในบรษัิท Monster ที�

ปิดแลว้ในชว่งเวลากลางคนืเพื�อ ”เลน่ซอ่นหา” ตามหาเหลา่สตัวป์ระหลาดตา่งๆ บนจอหนังที�ทา่นเคยเจอ  

2. FANTASYLAND โลกแหง่เทพนยิาย โดยเฉพาะ เจา้หญงิของเด็กหญงิหลายๆคน ไมว่า่จะเป็น ปราสาท

ของซนิเดอเรลลา่ ที�คณุหนูๆ จะไดส้มัผัสบลัลังคข์องพระราชาและรองเทา้แกว้ นั�งรถไฟผจญภยัไปกบั สโนว์

ไวทก์บัคนแคระทั �งเจ็ด หรอืจะบนิไปกบัเรอืโจรสลดัทอ่งโลก NEVER LAND ของปีเตอรแ์พน และตัวละครจาก

เทพนยิายอื�นๆ อกีมากมาย เชน่ เมอืงเล็กๆของวนินี�เดอะพหู ์การผจญภยัของพนิอคคโิอ บา้นตน้ไมข้องชพิ

แอนดเ์ดล  

3. TOONTOWN โซนสําหรับเด็กเล็ก ที�จะจนิตนาการเหมอืนไดเ้ขา้ไปสํารวจบา้นของมกิกี�เมา้ส ์ลงเลน่บน

เรอืเป็ดโดนัลดั�ก บา้นตน้ไมข้องชปิและเดลล ์และเครื�องเลน่รถไฟเหาะขนาดเล็ก GADGET’S GO COASTER 

สําหรับเด็กเล็ก 

4. CRITTER COUNTRY ตื�นเตน้ไปกบั SPLASH MOUNTAIN  พรอ้มความชุม่ฉํ�าของละอองนํ�า  

5. WESTERNLAND เมอืงจําลองชายแดน ทศิตะวันตกของอเมรกิา 

6. ADVENTURELAND ผจญภยัลอ่งเรอืไปกบัโจรสลัดในทะเลแครบิเบยี  นหรอืนั�งรถไฟสายแมนํ่�าตะวันตก  

7. WORLD BAZAAR ออกแบบคลา้ยยคุศตวรรษที� 20 ของอเมรกิา แหลง่ชอ้ปปิ�งที�เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหาร 

** เพื�อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ** 



 

    
 

 หมายเหต:ุ สําหรับทา่นที�ไมต่อ้งการเขา้โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เลอืกที�จะอสิระในเมอืงโตเกยีว หรอืเดนิทางสู่

สถานที�ทอ่งเที�ยวอื�นๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิ ทา่นละ 2,000 บาท [ราคาอาจมกีาร

เปลี�ยนแปลง] โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการเดนิทาง อาท ิ 

**ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต สรา้งขึ�นเพื�ออทุศิและเป็นที�สถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จ

พระจักรพรรดเิมจ ิซึ�งเป็นจกัรพรรดทิี�มคีวามสําคญักบัประเทศญี�ปุ่ นเป็นอยา่งยิ�ง และไดร้ับความเคารพจากชาว

ญี�ปุ่ นยคุปัจจบุนัมากที�สดุ  

**ยา่นชนิจกู ุ อสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายและ เครื�องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล 

นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้    แบรนดเ์นม แฟชั�น

สําหรับวัยรุน่ เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆ 

**ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสื�อผา้ เครื�องประดับ รองเทา้ ของวัยรุน่ญี�ปุ่ น หากคณุคอืคนที�กําลังมองหาซื�อ

เสื�อผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซื�อเสื�อผา้แนว CosPlay วัยรุน่ญี�ปุ่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆเดนิกนัเต็มถนน ก็

สามารถมาดไูดท้ี�นี�เชน่กนั นอกจากนั�นแลว้ ทา่นยงัไดช้อ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, 

Dior, LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ที�ตอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 

MADE IN JAPAN  

ยา่นชบิยุา่ ศนูยก์ลางแฟชั�นวัยรุน่ในโตเกยีวหามมุถกูใจถา่ยภาพคูไ่วเ้ป็นที�ระลกึกบั “ฮาจโิกะ” รปูปั�นสนัุขแสนรู ้

ที�กลายเป็นจดุนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว หรอืถา่ยรปูหา้แยกชบิยูา่ในตํานาน ที�ใครๆ ตา่งก็พก

กลอ้งมาตั �งรอถา่ยตอนตดิไฟแดง พรอ้มอพัเดทแฟชั�นสไตลโ์ตเกยีว ทั �งเสื�อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื�องประดับ

และแฟชั�นชั �นนําของญี�ปุ่ นในฤดตูา่งๆ มากมาย 

** เพื�อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า ** 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั TOKYO(MAKUHARI) HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 5  สนามบนินารติะ – กรงุเทพฯ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ 621 

 ** รบัประทานอาหารเชา้บนเครื�อง ** 

14.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

โปรแกรม : TOKYO DOUBLE FUN 5D3N BY XJ 

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 

05-09 ตลุาคม 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,400 7,900 

19-23 ตลุาคม 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,400 7,900 

24-28 ตลุาคม 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,400 7,900 

31 ตลุาคม – 04 พฤศจกิายน 61 34,900 34,900 34,900 33,900 19,400 7,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 



 

    
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

** ลกูคา้ที�บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ื�อนไขเพิ�มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี�... 

 1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี� 

 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 
 

   Quiet Zone Legroom Seat  1,800 / เที�ยว 

   Quiet Zone Seat  600 / เที�ยว 

   Legroom Seat   1,700 / เที�ยว  

(ที�น ั�งแถวที� 15, 16, 17) 

  Legroom Seat   1,600 / เที�ยว  

(ที�น ั�งแถวที� 34, 35) 

*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT) ไมอ่นญุาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  

    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ั�ง 

    Baby Bassinet  1,600/เที�ยว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรณุาแจง้

เจา้หนา้ที�  ณ วัน  จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

1.3.สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิ�มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 



 

    
 

 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรณุาแจง้

เจา้หนา้ที� ณ วันจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิ�มเตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นํ �าหนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิ�ม] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 350.- 550.- 1,490.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 280.- 450.- 1,300.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับซื�อนํ�าหนักเพิ�มหลังจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํี�าหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิ�มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราที�สายการบนิกําหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เที�ยว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เที�ยว 

 

เง ื�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 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิการเดนิทาง 

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�งกบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื คา่

ทวัรท์ ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

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

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 



 

    
 

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

ในขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 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 

วันเดนิทาง เทา่นั�น  

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

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

หอ้งพกัแบบ 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 

ใบใบละไมเ่กนิ 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] 

**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 ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกาํหนด) 

 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 

 

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 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 



 

    
 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทาง

บรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการให)้ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผู ้

เดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยื�นวซีาเขา้

ประเทศ) 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 ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 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 

 

 



 

    
 

 


