
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

  เทยีวสบายๆ เดนิทางถงึพกัผอ่นคลายความเมอืยลา้ กอ่น 1 คนื 

  ชมความสวยงามของภเูขาไฟฟูจ ิสญัลกัษณข์องประเทศญปีุ่ น [ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ] 

  ชนืชมความงดงามของดอกซากรุะทบีานสะพรงั ณ สวนสาธารณะ [ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ] 

  เทยีวเมอืงหลวงเกา่สมัผัสวฒันธรรมญปีุ่ นแบบดงัเดมิทเีกยีวโต [วดัคนิคะคุจ,ิ วดัคโิยมสิ,ึ ฟูจมิอินิาร]ิ 

  ทดลองนงัรถไฟชนิคนัเซน ทวีงิดว้ยความเร็ว 240 กม./ชม. 

  ลอ่งเรอืชมทัศนียภาพอนังดงามททีะเลสาบอาช,ิ ชมิไขดํ่าทหีุบเขาโอวาคุดาน ิ

  เดนิเลน่ซอืของระลกึพรอ้มไหวพ้ระขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ ณ วดัอาซากซุะ 

  ชอ้ปปิงจุใจในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัในเมอืงโตเกยีวและ จสัโกอ้อิอน 

  ขาปยูกัษอ์นัเลอืงชอื พรอ้มนําจมิรสเด็ด 

  ผ่อนคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาต ิ(ออนเซ็น) 
  

กําหนดการเดนิทาง : 26 – 31 มนีาคม 2558 [SAKURA] 55,900.-   
1. กรุงเทพฯ-สนามบนิโอซากา้ 

2. โอซากา้-เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึวดัคนิคาคจุ ิ

 ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร-ิเมอืงนาโงย่า 

3. นาโงย่า-นังรถไฟชนิคนัเซน-ทะเลสาบฮามานา 

 อทุยานแห่งชาตฮิาโกเน่-ทะเลสาบอาช ิ

 หุบเขาโอวาคดุาน-ิอาบนําแร่ 

4. ภูเขาไฟฟจู ิชนั 5 (ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ)-โตเกยีว 

 ชมซากรุะ ณ สวนสาธารณะ[ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ]-ชอ้ปปิง 

5. อสิระชอ้ปปิง หรอืเลอืกซอืทัวรโ์ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

6. วดัอาซากซุะ-เมอืงนารติะ-หา้งจัสโกอ้อิอน-กรุงเทพฯ 

HILIGHT JAPAN-B [โอซากา้-โตเกยีว]  
6 DAYS 5 NIGHTS – SAKURA [บนิเชา้] 

                     โดยสายการบนิไทย 



 

 

วนัแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯ – สนามบนิโอซากา้ 

08.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภูม ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  

โดยจะมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

11.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 672  

18.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

คํา รบัประทานอาหารคําอสิระตามอธัยาศยั  

 นําคณะเขา้สูท่พีัก KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
วนัทสีองของการเดนิทาง         โอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคนิคาคจุ ิ– วดัคโิยมสิ ึ
                                               ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ– เมอืงนาโงยา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต นําท่านชม วดัคนิคาคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ 

อาชคิางะโยชมิสิ ึเพอืเป็นสถานทพีักผ่อน ตอ่มาบุตรชายของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดันกิาย

เซน ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขนึใหม่เมอืปี พ.ศ.2498 ปราสาท 2 

ชนับนถูกปิดโดยรอบดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้มืดํากบัความงามของตวั

ปราสาททสีะทอ้นกบัสระนําทใีสสะอาดอย่างสวยสดงดงาม 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันําใส มอีายุเกา่แกย่งิกวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 

1,200 ปี จุดเดน่อนัเป็นเอกลกัษณข์องวดัคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยนืออกจากหนา้ผา มเีสาไม ้

ขนาดใหญ่ 139 ตน้ คํายัน และสงิทน่ีาอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันันองคก์าร

ยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้มืนําศกัดสิทิธสิามสายอนัเกดิขนึ

จากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนันใหท้่านอสิระชอ้ปปิง ณ ถนนกานําชา ซงึ

ตงัอยู่ระหวา่งทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอนั ซงึมสีนิคา้

พนืเมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกยีะแบบญปีุ่ น), ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบํา

ญปีุ่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทขีนึชอือกีแห่งหนงึ

ของญปีุ่ น, ของทรีะลกึแบบญปีุ่ นดงัเดมิ เป็นตน้  จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิา

ร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี9 โดยชาวนาเพอืบูชาสนัุขจงิจอกทเีชอืกนัวา่

เป็นทูตสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรยีงกนั

จนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทสีามของการเดนิทาง           นาโงยา่ – นงัรถไฟชนิคนัเซน – ทะเลสาบฮามานา 
                                                อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ทะเลสาบอาช ิ– หุบเขาโอวาคดุาน ิ
                                                อาบนําแร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพอืใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณ ์ 

นงัรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหัวกระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลยี 240 ก.ม./ชม. ถอืเป็น

รถไฟทมีคีวามปลอดภัยทสีดุในโลกอกีดว้ย จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานา 

ทะเลสาบทเีพาะพันธุป์ลาไหลทใีหญ่ทสีดุในประเทศญปีุ่ น อสิระใหท้่านไดช้มทวิทัศนข์อง

ทะเลสาบหรอืเลอืกซอืผลติภัณฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีวิ 

ทขีนึชอืเพอืเป็นของฝาก 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่วนอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่เพอืนําท่านลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิซงึไดก้อ่

ตวัจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะไดส้มัผัสกบัทัศนียภาพทสีวยงามดงัภาพวาดสะทอ้นลงสู่

ทะเลสาบเปรยีบดงัสะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่ จากนันนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู ่  

หุบเขาโอวาคุดาน ิชมบ่อนําแร่กํามะถันซงึสามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญปีุ่ นมคีวามเชอื

วา่หากไดท้านไขดํ่าหนงึฟองจะสามารถทําใหอ้ายุของท่านยนืยาวขนึอกีประมาณ 7 ปี 

 

คํา นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก KASUGAI VIEW ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตเิพอืผอ่นคลายความ

เมอืยลา้และจะทาํใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

เมนูพเิศษ 

ขาปูยกัษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัสขีองการเดนิทาง                ภูเขาไฟฟูจ ิชนั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – เมอืงโตเกยีว 
                                               ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ [ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ] – ชอ้ปปิง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทมีคีวามสงูเหนือจากระดบันําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทมีี

ชอืเสยีงเป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยัง

ถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์นงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวตา่งชาติ

ทมีาเยอืนญปีุ่ นตลอดทุกฤดกูาล นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยูก่บัสภาพ

อากาศ) ททีุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและ

สมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอืสนิคา้ของ

ทรีะลกึซงึเป็นสญัลกัษณร์ูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย นําท่านเดนิทางกลบัสู ่เมอืงโตเกยีว จากนันนําท่านชมซากรุะ ณ สวนสาธารณะ ใหท้่าน

ไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมซากรุะและถ่ายรูปตามอธัยาศยั ดอกซากรุะทถีอืเป็นดอกไมป้ระจํา

ชาตทิจีะ ผลดิอกเพยีงชว่งเวลาสนัๆไม่เกนิ 2 อาทติย ์อกีทังท่านจะไดเ้ห็นบรรยากาศทคีน

 



 

ญปีุ่ นจะมาจับจองพนืทเีพอืชมซากรุะ อย่างมคีวามสขุ และฉลองกนัอย่างสนุกสนาน [สถานที

ชมซากรุะจะจดัใหต้ามความเหมาะสม] จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิง ใหท้่าน

อสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปปิงสนิคา้มากมายและ เครอืงใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล 

นาฬกิา เครอืงเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทจีะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้  แบรนด์

เนม เสอืผา้แฟชนัสําหรับวยัรุ่น เครอืงสําอางยหีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

คํา รบัประทานอาหารคําอสิระตามอธัยาศยั  
 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก NEW OTANI INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง            โตเกยีว – อสิระชอ้ปปิง หรอืเลอืกซอืทวัรโ์ตเกยีว ดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนันใหท้่านไดเ้ลอืก ซอืทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพมิทา่นละ 2,900 

บาทรวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] เชญิท่านพบกบัความ

อลงัการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 

600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกบัเครอืงเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทาย

ความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED 

MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นังเรอืผจญภัยในป่ากบั JUNGLE 

CRUISE, เทยีวบา้นหมพีูห,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 

เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทที่านชนืชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ 

มนินเิมา้ส,์ โดนัลดกั ฯลฯ หรอืชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในวนสนุกอย่างจุใจและอกีมากมาย

ทรีอท่านพสิจูนค์วามมันสก์นัอย่างเต็มท ีใหท้่านไดส้นุกสนานตอ่กบัเครอืงเลน่นานาชนดิอย่าง

จุใจ สําหรบัทา่นทเีลอืกทจีะอสิระในเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทาง

จากมัคคเุทศก ์เพอืความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิงในย่านการคา้อนัทันสมัยของมหา

นครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุ่นแหลง่ชอ้บปิงชอืดงั ยา่นฮาราจกู ุท่านจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทเีป็น

เอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญปีุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆที

แตล่ะคนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกบัการชอ้บปิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝังถนน

ทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และ 

แปลกๆ เหมาะสําหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี คติต ีคาแรคเตอร่

ตา่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ทหีลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืหาอย่างจุใจ  อสิระช ้

อปปิงตอ่ย่าน“ชบิยูา่” ย่านวยัรุ่นชอืดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้นืตาตนืใจกบั

แฟชนัทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ 

“ตกึ 109” ตกึชอืดงัทเีป็นสญัลกัษณข์องย่านนัน ... พรอ้มทัง “เลอืกชมและซอื” สนิคา้

มากมายอาท ิเสอืผา้ เครอืงสําอาง, รองเทา้, กระเป๋า และทคีวรพลาดชม “ของเลน่สําหรับ

ผูใ้หญ่” ท่านทชีนืชอบของคณุภาพดรีาคาประหยัด ตอ้งไม่พลาด “รา้น 100 เยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา *  



 

 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก NEW OTANI INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีกของการเดนิทาง           วดัอาซากุซะ – เมอืงนารติะ – หา้งจสัโกอ้อิอน – กรุงเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่วดัอาซากซุะ วดัทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว นําท่านนมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา นอกจากนันท่านยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวาม

สงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซอืเครอืงรางของขลงั

ไดภ้ายในวดั จากนันนําท่านเดนิทางตอ่ไปชอ้ปปิงยังหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ 

หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้่านไดซ้อืของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน 

 

เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ  

17.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 677  

22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 
HILIGHT JAPAN [B] – 6 DAYS 5 NIGHTS BY TG – บนิเชา้  
กําหนดการเดนิทาง    26 – 31 มนีาคม 2558 [SAKURA]  
 

อตัราคา่บรกิาร               มนีาคม 2558 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 55,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 52,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมเีตยีงเสรมิ ราคาท่านละ 52,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาท่านละ 46,900 .- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 8,900 .- 

ราคาไมร่วมตวั หกัคนืทา่นละ 19,000.-  บาท 

 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 15 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุครงั  มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

4.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท 

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทังหมด  

 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด 

 4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ังหมด 



 

 4.5 ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด

จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มัดจําทพีัก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ 

หรอื คา่ทวัรท์งัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.6 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

**สําคญั!! บรษิทั Tripple Six NAV ทาํธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**  

4.7 เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดบัชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยชําระเงนิท่านตอ้งการการทเีคานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน  

 2. คา่ทพีักหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่นําหนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทมีอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดีคา่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วนั  

ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพีักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ังนีขนึอยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดร้ะหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพํานัก

ระยะสนัเท่านัน 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีม่มปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 



 

เอกสารประกอบการยนืวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง  
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพอืทจีะสง่ไปที

ประเทศญปีุ่ นเพอืขอเอกสารรับรองจากญปีุ่ น(เอกสารชดุนีทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทสีํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางทจีะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตวัทสีถานทูต (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยนืวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ทํีางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพมิเตมิ 

 

เอกสารทใีชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นวิ 2 ใบขนาด 2 X 2 นวิ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ “พนืหลงัเป็นสขีาวเทา่นนั” ถ่ายหนา้ตรง ไม่

ยมิเห็นฟัน ไม่สวมแวน่ดํา ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปรนิ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทสีํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง

ถ่ายสําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.4 ใบสําคญัถนิทอียู่ ถ่ายสําเนาทุกหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถ่ายสําเนาทุกหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหนา้ชอืบรษัิทททํีางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก สําเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเท่านัน ถ่ายเอกสาร

ตงัแต ่หนา้ชอื และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทปีรับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทเีลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 6 เดอืน

ใหถ้่ายสําเนาเลม่เกา่มาตงัแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสุลญปีุ่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจจะทําใหท้่านเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทังนีเพอืประโยขนข์องตวัท่านเองจงึขออภัยมา ณ ทนีี**  

**หากยนืเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทูตจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้นืคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทมีกีารถูกปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทูตขอสงวนสทิธทิจีะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยนืวซีา่อกีครังจะ 

   ไม่สามารถยนืไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวนัทถีูกปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญปีุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
 

 


