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 สัมผัสปยุขาวของหิมะและสนุกกับกิจกรรมบินลานสกี  ณ  ลานสกีแถบภูเขาไฟฟูจิ 

 Tokyo Disneyland สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวเพลดิเพลินกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด 

 อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่  มีช่ือเสียงในด้านแหล่งสปาน ้าพุร้อนซ่ึงเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ  

           เล่นหิมะ ณ ลานสกี –ช๊อปป้ิงโกเทมบะเอ้าต์เล็ท – คาวาคูชิโกะ 

 บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮักไก – เมืองนาโกย่า-ช้อปป้ิงออิอน 

 เมืองนาโกย่า – เมืองโตเกียว – วัดคโิยมิสึ  ดื่มน ้าศักดิ์สิทธ์ิจากแม่น า้ 3 สาย ซ่ึงเกิดขึน้เอง   

             ตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา – ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก “สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ” 

 อาบน ้าแร่แช่ออนเซ็น  เพือ่สุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า 

 อิ่มอร่อย กับ เมนูขาปูยักษ์ พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด 

  

วนัแรกของการเดนิทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

20.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจา้หนา้ที่จาก 
บริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ                                                                  

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เทีย่วบินที่ XJ 600 [เสริฟ์อาหาร
ร้อนบนเคร่ือง 1 มือ้ – ไม่รวมเคร่ืองดื่มทุกชนิดต้องช าระเงินเพิม่] 

วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินนาริตะ – โตเกียว ดิสนีแลนด์   

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น น าทา่นผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย
แลว้ น าท่านเดินทางสู่  โตเกียว ดิสนีแลนด์  พบกบัความอลังการซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและ
จินตนาการของการผจญภัย ใชทุ้นในการก่อสร้าง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบั
เคร่ืองเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึก
ขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสิีง, ต่ืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั 
JUNGLE CRUISE, เที่ยวบา้นหมีพห์ู,ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้
ไปอยูใ่นโลกแห่งจินตนาการกบัการ์ตูนที่ท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกก้ีเมา้ส์มินนิเมา้ส์, 
โดนลัดัก๊ ฯลฯ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
 ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ หรือชอ้ปป้ิงซ้ือของที่ระลึกภายในวนสนุกอยา่งจุ

ใจ และอีกมาก มายที่รอท่านพสูิจน์ความมนัส์กนัอยา่งเตม็ที่ 
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ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัสามของการเดนิทาง             โตเกยีว – เล่นหิมะ ณ ลานสก ี– โกเทมบะเอ้าต์เลท็ อาบน า้แร่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 
 น าท่านสัมผัสความสนุกสนานกับหิมะที่ลานสกี ใหทุ้กท่านจะไดส้มัผสักบัการเล่นหิมะและสนุกสนานกบั

การเล่น “สกี” หรือเลือกสนุกกบั “สโนวบ์อร์ด” และเพลิดเพลินกบัการ “นัง่เล่ือนหิมะ” ** ไม่รวมอัตราค่า
เช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด ** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะพรีเมีย่ม เอาท์เลท ที่รวบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนับนหุบเขาริม Tomei 

Expressway ที่เช่ือมระหวา่ง ภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กบัมหานครโตเกียว ใหท้่านไดอิ้สระกบัการ
เลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ทีไ่ดร้วบรวมกวา่ 165 แบรนดด์งัไม่วา่จะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Zara, 
Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel 
ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้ Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ Richard 
Ginori เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท ้
และราคาถูกกวา่ในหา้งสรรพสินคา้ ที่รวมไวใ้นพื้นที่กวา่ 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิง
ของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ 

ค า่ น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (เมนูพิเศษขาปูยกัษ์) 
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท าให้ผิวพรรณ
สวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอกีด้วย 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง            บ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะ ฮักไก – เมอืงนาโงย่า – ช้อปป้ิงออิอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม                                                                                                                       
น าท่านเดินทางสู่ บ่อน ้าศักดิ์สิทธ์ิโอชิโนะฮัคไค บ่อน ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟจิู ที่ใชเ้วลา
อนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยงับ่อน ้ าแต่ละบอ่น ้ า ดงันั้นน ้าที่อยูใ่นบ่อจะเป็นน ้ าที่ใส
สะอาดและสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจาก
ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย        

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางผ่านเมอืงชิสุโอกะ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชมววิทิวทศัน์ไร่ชา 2 ขา้งทาง พร้อมกบัชม
ความสวยงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ซ่ึงจงัหวดัชิสึโอกะน้ีถือเป็นหน่ึงในจงัหวดัเพาะปลูกชาเขียวไดม้าก
ที่สุดแห่งหน่ึงในญี่ปุ่ น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกยา่ น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ ห้างจัสโก้ 
อิออน ใหท้่านไดซ้ื้อของฝากมากมายหลาก หลายชนิด อาทิเช่น ขนมชนิดต่างๆ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษ
สุดกบัร้าน 100 เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพยีง 100 เยนเท่านั้น   

ค า่ รับประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศัย                                                                                                                     

น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง         เมอืงนาโงย่า – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าฟูจมิอินิาริ - เมอืงโอซาก้า                                                                     
- ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม                                                                                                      
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต น าท่านเดินทางสู่ วัดคโิยมิสึ หรือ วัดน า้ใส มีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่เมืองเกียวโต คือ
ยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไม้
ขนาดใหญ่ 139 ตน้ ค  ้ายนั และส่ิงที่น่าอศัจรรย ์คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านไดด่ื้มน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก
เทือกเขาอีกดว้ย จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งทางเขา้วดัคิโยมิสึ ร้านคา้
ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมยัเฮอนั ซ่ึงมีสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเทา้โซริ(รองเทา้เก๊ียะแบบ
ญี่ปุ่ น), ชุดยกูะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญี่ปุ่ น, ขมมชูครีมสอดไสน้านาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้น
ช่ืออีกแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น, ของที่ระลึกแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม เป็นตน้   

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจา้พอ่จ้ิงจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพือ่บูชา
สุนขัจ้ิงจอกที่เช่ือกนัวา่เป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียวภาย ในศาลเจา้มีเสาโทริอิจ  านวนมาก
เรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโอซากา้ น า
ท่านชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้ ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายหลายชนิด ทั้งเคร่ืองไฟฟ้า กลอ้ง
ถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้แฟชัน่ที่เอาใจคุณผูห้ญิง เช่น กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้แบ
รนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวยัทีนทั้งหลาย เคร่ืองส าอางยีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, 
KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศัย                                                                                                                              
น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั RIHGA ROYAL SAKAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง         โอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด
ต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนงัดงัที่ท่านช่ืนชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภยักบั
ไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิค พาร์ค” นัง่เรือเพือ่พบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั 
“จอว์” ใชทุ้นสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ 
“สไปเดอร์แมน” ที่รอใหท้่านพสูิจน์ความมนัส์ พร้อมทั้งพบกบัโซนตวัการ์ตูนส าหรับเด็กโซน “วนัเดอร์   
แลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญี่ปุ่ น 

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  

เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่งอสิระตามอัธยาศัย  * เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหาร 

 น าท่านสมัผสับรรยากาศ  The Wizarding World of Harry Potter  

(ไม่รวมค่าเข้าโซนแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ) ***กรณต้ีองการเข้าโซนแฮร่ี พอตเตอร์ ต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท / ท่าน 
ที่สร้างเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉาก
ต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอก
มีท ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลายและทีไ่ม่ควรพลาดชิมคือ บตัเตอร์เบียร์ 
เคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ไดค้ือในโซน

น้ีที่ถือวา่เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden 
Journey” ที่มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน
เสมือนท่านไดเ้ดินทางทอ่งโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ือง
เล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศัย 

วนัทีเ่จด็ของการเดนิทาง     สนามบินคนัไซ [โอซาก้า] – กรุงเทพฯ 

01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอก็ซ์  เที่ยวบินที่  XJ 611                                                                    
[เสริฟ์อาหารร้อนบนเคร่ือง 1 มือ้ – ไม่รวมเคร่ืองดื่มทุกชนิดต้องช าระเงินเพิ่ม] 

05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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******************************************************************  

ปีใหม่  TOKYO-OSAKA  7 DAYS  4  NIGHTS  เที่ยว  2  สวนสนุก 

ธันวาคม :   30  ธันวาคม – 05 มกราคม 2558     

อัตราค่าบริการ ธันวาคม 2557      
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 58,900 .- 
เด็กอายต่ํุากวา่ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 58,900 .- 
เด็กอายต่ํุากวา่ 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 58,900 .- 
เด็กอายต่ํุากวา่ 7 ปี พกักบั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 58,900 .- 
พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ 7,900 .- 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน    ดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  
  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3. การชําระค่าบริการ 
   3.1 กรุณาชาํระมัดจาํ ท่านละ 25,000. – บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

4.1 กรณีแจ้งยกเลกิการเดินทางก่อน 35 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยดึเงินมดัจํา 5,000 บาท 
4.2 กรณีแจ้งยกเลกิการเดินทางหลงั 35 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจําทัง้หมด แตถ้่าสามารถหา

ผู้ เดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู้ยกเลกิต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามความเป็นจริง เช่น 
คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือตัว๋, สว่นตา่งของภาษีนํา้มนัเชือ้เพลงิ / ตัว๋ 1 ใบ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ถ้ามี  

  4.3 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

  4.4 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง   
        พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
 1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
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- กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยชําระเงินทา่นต้องการการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ 
วนัเดินทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ที่พกัห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
 3. คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
 5. คา่นํา้หนกัสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตล่ะ 
     สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 6. คา่ประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  
     รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 

2. คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีดคา่    
โทรศพัท์ เป็นต้น 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 4. คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

GT_โตเกียว – โอซาก้า เท่ียว 2 สวนสนกุ 7 วนั 4 คืน -XJ 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะ 

สัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ :  
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวน

ใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปทีป่ระเทศญีปุ่่ น

เพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็นผูด้ าเนนิการให)้ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวนั

เดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัที่

สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) 

สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยิม้เห็นฟัน ไม่สวมแว่นด า ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ                         *** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ย

เอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ย

เอกสารตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รบัยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 6 

เดอืนใหถ้า่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขน์ของตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 


