
 

 ทวัร์ญ่ีปุ่น (GH) ECO TOKYO 6D3N TG 
http://www.hijapantour.com/   1 
 

 
 

 

 

ราคาเพยีง 47,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 ECO TOKYO 6D3N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

 น ัง่กระเชา้ข ึน้สูหุ่บเขาโอวาคดุาน ิชมิไขด่ า ทีต่ม้จากบอ่น า้แรก่ ามะถนั 
 ลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาช ิทะเลสาบทีก่อ่ตวัจากลาวาของภูเขาไฟฟูจ ิ

 เทีย่วภเูขาไฟ ฟูจ ิ สญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่่ น 

 ชอ้ปป้ิงจใุจดว้ยแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของญีปุ่่ น ยา่นชนิจกู ุยา่นฮาราจกู ุยา่นชบิยูา่ 
 ผอ่นคลายกบัการแช่น า้ธรรมชาต ิ(Onsen) แบบฉบบัของญีปุ่่ น  
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่06 – 11 ธนัวาคม 61 47,900.- 

วนัที ่13 – 18 ธนัวาคม 61 47,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนินารติะ     

2 
สนามบนินารติะ-ฮาโกเน่-ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ
น่ังกระเชา้ชมหุบเขาโอวาคดุาน ิ(ONE WAY)- 
โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต-แชน่ ้าแร่  

✈ 🍽 🍽 
FUJI  HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่[♨] 

3 
ภเูขาไฟฟจู ิชัน้ 5 (ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)-พธิชีงชา-
โตเกยีว-ชอ้ปป้ิง 🍽  🍽 อสิระ 

TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 🍽  อสิระ อสิระ 
TOKYO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เมอืงคามาครุะ-หลวงพ่อไดบุทส-ึวัดอาซากซุะ-ไดเวอรซ์ติี้
โอไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 🍽 🍽 อสิระ 

 

 

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

19.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

22.45 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

วนัที ่2 
สนามบนินารติะ – อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่– ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิน ัง่กระเชา้ชมหุบเขาโอ

วาคดุาน ิ(ONE WAY) – โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต – แช่น า้แร ่

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ ตัง้อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชือ่เสยีงในดา้นน ้าพุรอ้นซึง่เกดิจาก

ความรอ้นของภเูขาไฟรวมทัง้ยังมีทวิทศันข์องภเูขาไฟฟจูทิีส่วยงาม น าทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิซ ึง่ไดก้่อ

ตวัจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทัศนียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบเปรยีบดั่ง

สะทอ้นจากกระจกใสบานใหญ่  จากนั้นน าท่าน น ัง่กระเชา้ขึน้สู่หุบเขาโอวาคุดาน ิ(ONEWAY) ที่ยังครุ

กรุ่นดว้ยควันจากบ่อก ามะถนัเดอืดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ น

มคีวามเชือ่ว่าหากไดท้านไขด่ าหนึง่ฟองจะสามารถท าใหอ้ายุยนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี [ลงโดยรถบสั] 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โกเทมบะ พรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ตส ์เป็น Outlet ทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น และเป็นทางผ่าน

ส าหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิมบีรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กว่า 200 รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึ

ชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร รา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ 

อุปกรณก์ฬีา เครือ่งใชใ้นครัวเรอืน และสนิคา้อเิลกทรอนกิส ์ราคาจะต า่กว่ารา้นคา้ปลกีทีข่ายทัว่ไปในญีปุ่่ น 

รา้นสว่นใหญร่ับช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติเชน่ Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากนี้ 

รา้นคา้ทีย่ังมบีรกิาร Tax Refund ส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตดิว้ยได ้

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก FUJI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ ภูเขาไฟฟูจ ิช ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ]-พธิชีงชา-โตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจู ิทีม่คีวามสงูเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้ักไป

ทัว่โลกในเรือ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยังถอืว่าเป็นสญัลกัษณห์นึง่ของประเทศ

ญีปุ่่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักทอ่งเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยอืนญีปุ่่ นตลอดทกุฤดกูาล น าทา่นขึน้สูช่ัน้ที ่5 

ของภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ทีท่กุทา่นจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของ

ภเูขาไฟฟจูใิหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึซึง่เป็นสญัลกัษณ์รูป

ภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย น าทา่นเดนิทางชม พธิกีารชงชา แบบดัง้เดมิสไตล ์ญีปุ่่ นซึง่

ทางรา้นจะใหข้นมหวานมาทานคูด่ว้ย ใหท้า่นไดช้งชาเขยีวอุจมิัทฉะของแทไ้ดง้่ายๆจากนัน้จะปิดทา้ยดว้ย

โซนชอ้ปป้ิงสนิคา้ตา่งๆ มากมายทีเ่ป็นโปรดกัสข์องญีปุ่่ น 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว ใหท้กุทา่นอสิระชอ็ปป้ิง ยา่นชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจ

คณุผูห้ญงิดว้ยกระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวยัรุ่น เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น

ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก TOKYO HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที4่ อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระเต็มวนัหรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ย

เสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะ

ไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญ

ภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่นชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัทา่นที่

เลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อันทนัสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุ่นแหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดงั ยา่น

ฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุ่นญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกับการชอ้บ

ป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ย่าน“ชบิยูา่” ย่านวัยรุ่น

ชือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟชัน่ทนัสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจาก

รา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของย่านนัน้  

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักTOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที5่ เมอืงคามาครุะ – หลวงพอ่ไดบุทส-ึวดัอาซากุซะ – ไดเวอรซ์ติ ีโ้อไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ 

  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคามาคุระ ที่โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและป่าไมท้ีค่งความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองทีต่ดิ

ทะเล ซึง่เป็นท าเลทีถ่กูตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ จากนัน้น าทา่นชม พระพทุธรปูไดบทุส ึหรอื พระอมติตาพุทธ นิ

โอยุราอ ิแปลว่า พระพุทธรูปองคใ์หญ่ สรา้งจากส ารดิ เมือ่ปี ค.ศ.1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 เมตร มี

น ้าหนัก 122 ตนั ตัง้อยู่กลางลานโลง่แจง้ หันหนา้ไปทางมหาสมุทรแปซฟิิก ซึง่อดตีองคพ์ระไดป้ระดษิฐานอยู่

ในวหิาร แต่เนื่องจากเกดิสนึามไิดพ้ัดผ่านหลายครัง้และท าใหว้หิารไดพ้ังทลาย แต่องคพ์ระไม่ไดร้ับความ

เสยีหายแตอ่ย่างใด 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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วดัอาซากซุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว น าทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า 

นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด 

และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ  จากนัน้น าทา่นสู ่ไดเวอรซ์ติ ีโ้อไดบะ ใหท้า่น

ไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, 

Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS 

FORT, DECKใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ 

วนัที ่6 สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 66 

05.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  ECO TOKYO 6D3N BY TG 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

06-11 ธันวาคม 61 47,900 44,900 44,900 39,900 28,900 7,900 

13-17 ธันวาคม 61 47,900 44,900 44,900 39,900 28,900 7,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเกบ็เงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 
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4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มัคคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, 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 ์จงึตอ้งขอ
รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่
ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 
60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) 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 ไม่ยิม้

เห็นฟัน ไม่สวมแว่นด า ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

ส 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 ถา่ยเอกสาร
ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุันอายุไม่ถงึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสุลญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
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