
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

  เทยีว 3 สวนสนุกชอืดงัระดบัโลก โตเกยีว ดสินยีแ์ลนดห์รอืซ,ี ฟูจ ิควิ ไฮดแ์ลนด,์ ยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 

  การันตตีวัเขา้โซนใหม่ของยูนเิวอรแ์ซล “The Wizarding World of Harry Potter” 

  ชมความสวยงามของภเูขาไฟฟูจ ิสญัลกัษณข์องประเทศญปีุ่ น [ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ] 

  ชนืชมความงดงามของดอกซากรุะทบีานสะพรงั ณ สวน BANPAKU [ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ] 

  เทยีวเมอืงหลวงเกา่สมัผัสวฒันธรรมญปีุ่ นแบบดงัเดมิทเีกยีวโต [วดัคโิยมสิ,ึ ฟูจมิอินิาร]ิ 

  ชอ้ปปิงในแหลง่ชอ้ปปิงชอืดงัในโอซากา้ ยา่นชนิไซบาช ิ

  อมิอร่อยกบัเมนูขาปยูกัษท์เีลอืงชอืพรอ้มนําจมิรสเด็ด 

  อาบนําแรแ่ชอ่อนเซ็น เพอืสขุภาพและผ่อนคลายความเมอืยลา้ 
  

กําหนดการเดนิทาง:  28 มนีาคม – 03 เมษายน 2558 [SAKURA] 58,900.- 
    31 มนีาคม – 06 เมษายน 2558   

1. กรุงเทพฯ-ฮาเนดะ 

2. สนามบนิฮาเนดะ-โตเกยีวดสินียแ์ลนด ์หรอื 

โตเกยีวดสินียซ์ ี

3. สวนสนุกฟจูคิวิไอแลนด ์[Fuji Q Highland]-แชนํ่าแร่ 

4. ภูเขาไฟฟจู ิชนั 5 (ขนึอยู่กบัสภาพอากาศ) 

นังรถไฟชนิคนัเซน-เมอืงนาโกย่า 

5. เมอืงเกยีวโต-วดัคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟจูมิ ิอนิาร ิ

โอซากา้-ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

6. สวนสาธารณะ BANPAKU-ยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ  

โซน HARRY POTTER-สนามบนิคนัไซ 

7. สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ 

JAPAN FUNPARK [3 THEMEPARKS] 
7 DAYS 4 NIGHTS - SAKURA  

                       โดยสายการบนิไทย 



 

วนัแรกของการเดนิทาง             กรุงเทพฯ – สนามบนิฮาเนดะ 

20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภูม ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

โดยจะมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 682  

วนัทสีองของการเดนิทาง          สนามบนิฮาเนดะ – โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์หรอื โตเกยีวดสินยีซ์ ี

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร...เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่โตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์พบกบัความอลงัการซงึเต็มไป

ดว้ยเสน่หแ์ห่งตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดย

การถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผัสกบัเครอืงเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่

ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตนืเตน้กบั 

SPLASH MOUNTAIN, นังเรอืผจญภัยในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทยีวบา้นหมพีูหต์ะลยุอวกาศ

ไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูที

ท่านชนืชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกเีมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดกั หรอืท่านจะเลอืกเป็น 

โตเกยีวดสินยีซ์ ีสว่นใหญ่เป็นเครอืงเลน่ทเีกยีวกบันํา เชน่ เมอืงเวนีส ลําธารนํา ทะเล เรอืไททา

นคิ ถําใตนํ้าในปลอ่งภูเขาไฟ เมอืงในป่าดบิชนืแถบอเมรกิากลาง เงอืกและเมอืงบาดาล เป็นตน้ 

และนอกจากนียังมโีชวอ์ลงัการสว่นมากจะเป็นโชวก์ลางนําเพราะเป็นธมีเกยีวกบัทะเล หรอืจะ

เลอืกชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และอกีมากมายทรีอท่านพสิจูนค์วามมันส์

กนัอย่างเต็มท ีใหท้่านไดส้นุกสนานตอ่กบัเครอืงเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ 

 

 * เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา *  

 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก NEW OTANI INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีามของการเดนิทาง            สวนสนุกฟูจคิวิไอแลนด ์[Fuji Q Highland] – แชน่ําแร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม  
 จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกฟูจคิวิไฮแลนด ์เป็นสวนสนุกทมีขีนาดใหญ่ ไดร้ับความนยิม

ในกลุม่วยัรุ่นของชาวญปีุ่ น รวมไปถงึนักท่องเทยีวชาวตา่งชาตทิตีอ้งความแปลกใหม่ เพราะเป็น

ศนูยร์วมเครอืงเลน่ทมีคีวามหวาดเสยีว สนุก ตนืเตน้ และเรา้ใจ ใหท้่านไดอ้สิระสนุกสนานไปกบั

รถไฟเหาะทมีคีวามยาวถงึ 79 เมตร เคยเป็นหนงึในรถไฟเหาะทสีงูทสีดุ และวงิเร็วทสีดุในโลก, 

แลว้ไปทดสอบความกลา้ทเีขย่าขวญัสนัประสาทกนัทโีรงพยาบาลผสีงิ หรอืจะเลอืกผ่อนคลาย

ชมบรรยากาศโดยรอบกบัการนังชงิชา้สวรรค ์ทังนีความสงูของเครอืงเลน่สามารถมองเห็นภูเขา

ไฟฟจูไิดอ้กีดว้ย  

 

เทยีง อสิระรับประทานอาหารกลางวนั [รับเงนิคนื 1500 เยน]   
บา่ย ใหท้่านไดส้นุกสนานตอ่อย่างเต็มทกีบัเครอืงเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ  

คํา นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก KASUGAI VIEW ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  



 

 รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาตเิพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้

และจะทาํใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

เมนูพเิศษ 

ขาปูยกัษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีขีองการเดนิทาง              ภูเขาไฟฟูจ ิชนั 5 (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) – นงัรถไฟชนิคนัเซน 
                                                เมอืงนาโกยา่    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทมีคีวามสงูเหนือจากระดบันําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาทมีชีอืเสยีง

เป็นทรีูจ้ักไปทัวโลกในเรอืงความสวยงามทธีรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยังถอืวา่เป็น

สญัลกัษณห์นงึของประเทศญปีุ่ น ทังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเทยีวตา่งชาตทิมีาเยอืนญปีุ่ น

ตลอดทุกฤดกูาล นําทา่นขนึสูช่นัท ี5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) ททีุกท่าน

จะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภูเขาและววิโดยรอบของภูเขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาว

เย็น ใหทุ้กท่านไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึซงึเป็น

สญัลกัษณร์ูปภูเขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย  

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพอืใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณ ์ 

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

ทมีคีวามปลอดภัยทสีดุในโลกอกีดว้ย จากนันนําท่านเดนิทางสูโ่ดยรถบัสสูเ่มอืงนาโกยา่  

 

คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง             เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจา้ฟูจมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ 
                                                ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต นําท่านเทยีวชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันําใส มอีายุเกา่แกย่งิกวา่

เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเดน่อนัเป็นเอกลกัษณข์องวดัคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้ง

ยนืออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํายัน และสงิทน่ีาอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ได ้

ใชต้ะปูเลย ดงันันองคก์ารยูเนสโกไดข้นึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้มืนํา

ศกัดสิทิธสิามสายอนัเกดิขนึจากธรรมชาตทิไีหลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนันใหท้่านอสิระช ้

อปปิง ณ ถนนกานําชา ซงึตงัอยู่ระหวา่งทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบ

 



 

สมัยเฮอนั ซงึมสีนิคา้พนื เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกยีะแบบญปีุ่ น), ชดุยูกะตะ, 

ตุก๊ตานางระบําญปีุ่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทขีนึชอือกี

แห่งหนงึของญปีุ่ น, ของทรีะลกึแบบญปีุ่ นดงัเดมิ เป็นตน้  จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชิ

มอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจงิจอกขาว สรา้งในศตวรรษท ี9 โดยชาวนาเพอืบูชาสนัุขจงิจอกทเีชอื

กนัวา่เป็นทูตสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกยีว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมากเรยีงกนั

จนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิมีคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บา่ย จากนันเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ นําท่านชอ้ปปิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกบั

การชอ้ปปิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทังเครอืงไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงเลน่ 

เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชนัทเีอาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้แบรนดเ์นม แฟชนัลํา

อนาคตสําหรับวยัทนีทังหลาย เครอืงสําอางยหีอ้ดงัของญปีุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK 

II, SHISEDO และอนืๆอกีมากมาย 

 

คํา รบัประทานอาหารคําอสิระตามอธัยาศยั  

 นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีัก RIGHA ROYAL SAKAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทหีกของการเดนิทาง              สวนสาธารณะ BANPAKU – ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ  
                                                  โซน HARRY POTTER – สนามบนิคนัไซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะ BANPAKU สวนแห่งนีถูกใชเ้ป็นสถานทจีัดงาน World Expo 

ในปี 1970 แมว้า่เวลาจะผ่านมากวา่ 40 ปีแลว้ก็ตาม แตส่ภาพของสวนภายหลงัการจัดงานก็ถูก

แปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมตีน้ไมน้านาพันธุท์จีะผลดักนัออกดอกตลอดทังปี 

และภายในสวนเราจะพบกบัเจา้มาสคอทของสวนแห่งนีก็คอื Monument of the sun ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล 

สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครอืงเลน่หลากหลายชนดิตนืเตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทที่านชนืชอบ  

เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรอืง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรอืง“จรูาสสคิ

พารค์” นังเรอืเพอืพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้ง

มหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครอืงเลน่ภาคใหม่ของ “สไป

เดอรแ์มน” ทรีอใหท้่านพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทังพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน

สนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชอืดงัของญปีุ่ น Hello Kitty, 

Snoopy, Sesame Street  

 

13.00 น. นําทา่นเขา้โซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter [การนัตตีวัเขา้
โซนแฮรพีอรต์เตอร]์ ทสีรา้งเพอืเอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์พีอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผัส

บรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์อาทเิชน่ ปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิ

กบัการสํารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา ยา่นฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหลา่พ่อ

มดและแม่มดทังหลายและทไีม่ควรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครอืงดมืทไีดร้ับความนยิมในโลก

ของพ่อมดและแม่มดแห่งนี [ไมม่แีอลกฮอล]์ และทพีลาดไม่ไดค้อืในโซนนีทถีอืวา่เป็นสถานที

 



 

ท่องเทยีวทดีทีสีดุของโลก คอืโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ทมีกีาร

สรา้งดว้ยเทคโน โลยทีทีันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ทจีะสรา้งความตนืเตน้เรา้ใจใหท้่านเสมอืน

ท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร์พีอตเตอรเ์ลยทเีดยีว ใหท้่านไดส้นุกสนานตอ่กบั

เครอืงเลน่นานาชนดิอย่างจุใจ  
* เพอืใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา * 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพอืเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทเีจ็ดของการเดนิทาง        สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 673  

05.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 

JAPAN FUNPARK [3 THEMEPARKS] 7 DAYS 4 NIGHTS BY TG – [SAKURA] 
กาํหนดการเดนิทาง 28 มนีาคม – 03 เมษายน, 31 มนีาคม – 06 เมษายน 2558 
 
อตัราคา่บรกิาร                มนีาคม 2558 
ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 58,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 55,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมเีตยีงเสรมิ ราคาท่านละ 55,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาท่านละ 50,900 .- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,900 .- 

ราคาไมร่วมตวั หกัคนืทา่นละ  18,000.-  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 บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจํา

ทนัีงกบัสายการบนิและคา่มัดจําทพีัก 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 ทางมคัคุเทศก์

ไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ**  

4.7 เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไม่เดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

 1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดบัชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยชําระเงนิท่านตอ้งการการทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ 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% 

 

 
รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วนั  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, 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 

 

 

 

 

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 เดอืนให ้

ถ่ายสําเนาเลม่เกา่มาตงัแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสุลญปีุ่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจจะทําใหท้่านเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทังนีเพอืประโยชนข์องตวัท่านเองจงึขออภัยมา ณ ทนีี**  

**หากยนืเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทูตจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้นืคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทมีกีารถูกปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทูตขอสงวนสทิธทิจีะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยนืวซีา่อกีครังจะ 

   ไม่สามารถยนืไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวนัทถีูกปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญปีุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
 


