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 ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ] 

 เดินเล่นซื้อของระลึกพร้อมไหว้พระขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุซะ 

 เท่ียวชมทัศนียภาพอันงดงามท่ีทะเลคาวาคูชิโกะ, ชิมไข่ดําท่ีหุบเขาโอวาคุดานิ 

 เท่ียวเมืองหลวงเก่า สัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมท่ีเมืองเกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ] 

 ช้อปปิ้งอย่างจุใจในแหลง่ช้อปปิ้งช่ือดังท่ี ชินจูกุ, ชินไซบาชิ, โกเทมบะเอ้าต์เล็ท, จัสโก้อิออน 

 อาบนํ้าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
 
 
 

 กําหนดการเดินทาง :   15 – 20 ธันวาคม 2557  32,900.-   

      20 – 25 ธันวาคม 2557    35,900.- 

 

1. กรุงเทพฯ-นาริตะ 

2. สนามบินนาริตะ-เมืองโตเกียว-วัดอาซะกุซ่า 

ชมวิวตึกเมโทรโพลิแทน-ช้อปปิ้งชินจูกุ 

3. โตเกียว-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ 

โกเทมบะเอ้าต์เล็ท-คาวาคูชิโกะ 

4. ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5-บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก 

เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน 

5. เมืองนาโงย่า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ- 

ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

6. สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ    

 

 

 

TOKYO-OSAKA SPECIAL [โตเกียว-โอซาก้า]  

6 DAYS 3 NIGHTS 
                โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

ราคาพิเศษ !! 
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วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

20.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี  

XJ 600 [เสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง 1 มื้อ – ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิดต้องชําระเงินเพิ่ม] 

 

วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินนาริตะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า 

                                              ชมวิวตึกเมโทรโพลิแทน – ช้อปปิ้งชินจูกุ     

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโตเกียว เข้า

นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคํา นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟ

ขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด 

และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนา

กามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําท่านขึ้นชมตึกเมโทรโพลิแทน หรือ ที่ว่าการมหานครโตเกียว กองบัญชาการท่ีดูแล 23 

เขต ในกรุงโตเกียว มีช่ือเต็มว่า TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT BUILDING 

ตึกแฝดท่ีทุ่มทุนสร้างถึง 15,700,000,000 เยน เพียบพร้อมด้วยความหรูหราและทันสมัยท่ีสุด

ด้วยการออกแบบโครงสร้างให้เหมือนกับช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ เคยเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโตเกียว 

ด้วยความสูง 243 เมตร ในปี ค.ศ.1991 - 2006 ถูกทําลายสถิติโดยอาคารโตเกียวมิดทาวน์ นํา

ท่านขึ้นชมวิวอันงดงามของโตเกียว บริเวณช้ัน 41 ท่านจะได้ตื่นตากับทัศนียภาพของกรุงโต 

เกียวท่ีเต็มไปด้วยตึกอาคารสํานักงานมากมายและร้านขายของท่ีระลึก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ 

ถนนชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ 

ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 

กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า  แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟช่ันสําหรับวัยรุ่น เครื่อง สําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น

ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย  

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NEW OTANI INN หรือเทียบเท่า  

วันสามของการเดินทาง            โตเกียว – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ  

                                               โกเทมบะเอ้าต์เล็ท – คาวาคูชิโกะ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

 เดินทางโดยรถโค้ชสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนําท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ท่ียังครุ

กรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ําแร่กํามะถัน ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุก

ได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเช่ือว่า หากได้ทานไข่ดําหนึ่งฟอง จะสามารถทําให้อายุของท่านยืน

ยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอาท์เลท ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบ

เขาริม Tomei Expressway ท่ีเช่ือมระหว่าง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานคร

โตเกียว ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าท่ีได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะ

เป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent 

Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ 

Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard 

Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เส้ือผ้าเด็ก ซึ่งของทุกช้ิน

เป็นของแท้ และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ท่ีรวมไว้ในพื้นท่ีกว่า 400,000 ตารางฟุต ถือ

เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ จากนั้นเดินทางสู่ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ 

บริเวณทะเลสาบคาวาคูชิโกะ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ  

 

คํ่า นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NEW STAR YAMANAKAKO HOTEL หรือเทียบเท่า  

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

และจะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง           ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – บ่อน้ําศักด์ิสิทธิ์โอชิโนะ ฮักไก – เมืองนาโงย่า  

                                            ช้อปปิ้งอิออน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

 นําท่านสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอัน

บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับภูเขาไฟท่ีได้ช่ือว่ามีสัดส่วนสวยงามท่ีสุดในโลก ซึ่ง

เป็นภูเขาไฟท่ียังดับไม่สนิท และมีความสูงท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขา

ด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ บ่อนํ้าศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮัคไค บ่อน้ําท่ี

เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ท่ีใช้เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและ

ซึมซาบไปยังบ่อน้ําแต่ละบ่อน้ํา ดังนั้นน้ําท่ีอยู่ในบ่อจะเป็นน้ําท่ีใสสะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 

1985 สถานท่ีแห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ําจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของ

ญี่ปุ่นอีกด้วย  

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางผ่านเมืองชิสุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ไร่ชา 2 ข้าง

ทาง พร้อมกับชมความสวยงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งจังหวัดชิสึโอกะนี้ถือเป็นหนึ่งใน

จังหวัดเพาะปลูกชาเขียวได้มากท่ีสุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 

นําท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลาก 

หลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุก

อย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย  

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ห้าของการเดินทาง            เมืองนาโงย่า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ  

                                        เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นําท่านเท่ียวชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่า

เมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้าง

ยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ํายัน และส่ิงท่ีน่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้

ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้ํา

ศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้

อปปิ้ง ณ ถนนกานํ้าชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบ

สมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้น เมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, 

ตุ๊กตานางระบําญี่ปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ท่ีขึ้นช่ือ

อีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น, ของท่ีระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นต้น  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้า

ฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกท่ี

เช่ือกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมาก

เรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 

 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นําท่านช้อปป้ิง ณ ย่านชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ

การช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ท้ังเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่น 

เกมส์ หรือสินค้าแฟช่ันท่ีเอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้าแบรนด์เนม แฟช่ันล้ํา

อนาคตสําหรับวัยทีนท้ังหลาย เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK 

II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

คํ่า รับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย  

  สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า   

วันที่หกของการเดินทาง     สนามบินคันไซ [โอซาก้า] – กรุงเทพฯ 

00.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 611 

[เสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง 1 มื้อ – ไม่รวมเครื่องดื่มทุกชนิดต้องชําระเงินเพิ่ม] 
 

04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

TOKYO-OSAKA SPECIAL 6 DAYS 3 NIGHTS BY AIR ASIA X 

ธันวาคม :   15 – 20 ธันวาคม 2557 
 

อัตราค่าบริการ ธันวาคม 2557 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 32,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 32,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 32,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 32,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .- 
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ธันวาคม :   20 – 25 ธันวาคม 2557   
 

อัตราค่าบริการ ตุลาคม 2557      

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 35,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 35,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 35,900 .- 

เด็กอายุต่ํากว่า 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 35,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 .- 

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน    ดังกล่าว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

  ก่อนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การชําระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000. – บาท  

    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

4.1 กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท 

4.2 กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลัง 35 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําท้ังหมด แต่ถ้า

สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดตามความเป็นจริง 

เช่น ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือตั๋ว, ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี  

  4.3 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

  4.4 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   

        พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก

บัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชําระเงินท่านต้องการการท่ีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

 2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 5. ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 
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     สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า  

 รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัท

จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 

ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการ

บินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการ

บิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา

ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง 
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาดําเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมา

ทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อท่ีจะส่งไปท่ีประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ท่ีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางท่ีจะไป

และกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวท่ีสถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น

การยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ท่ีทํางาน ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง ไม่

ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกท่ีสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมท้ัง

ถ่ายสําเนาพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 
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 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้าช่ือบริษัทท่ีทํางาน พร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านั้น ถ่าย

เอกสารตั้งแต่ หน้าช่ือ และ หน้า 1 ถึงหน้าท่ีปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 

6 เดือนให้ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะทําให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ท้ังนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ 

   ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 

 

 

 

 


