
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทียง เย็น โรงแรมทีพกั 

1 สนามบินสวุรรณภมู ิ(BKK-HND TG 682 : 2315 – 0655) - -  - 

2 สนามบินฮาเนดะ-เมอืงโตเกียว-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิงย่านชินจกู ุ  -  NEW OTANI INN 

3 มิชิมา่ สกาย วอร์ค-ภูเขาไฟฟจิู-ลานสกีเยติ สโนว ทาวน์-อาบนําแร่ออนเซน็    SHINKO HTL. 

4 
ฮามามตัส-ึนงักระเช้าคนัซนัจ-ิสวนผลไม้กามาโกริ-นงัรถไฟชินคนัเซน็ 1 สถานี-โอซาก้า-

ช้อปปิงย่านชินไซบาช ิ
   OSAKA PLAZA HTL. 

5 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ เลือกช้อปปิงตามอธัยาศยั  - - OSAKA PLAZA HTL. 

6 ริงกุ เอ้าท์เลต็-ห้างออิอน-สนามบินคนัไซ-กรุงเทพฯ (KIX-BKK TG 673 : 17.25 – 

22.00) 
 -  - 



กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ท่าน 

29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 68,700.- 
  

วนัแรก : สนามบินสวุรรณภมู ิ

20.00 น. 
 

พร้อมกนัที สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ชนั 4) ประต ู3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 

พบเจ้าหน้าที ทรีอต้อนรับและอาํนวยความสะดวกทกุท่าน  

23.15 น.  ออกเดินทางสู่เมอืงโตเกียว ประเทศญีปุ่ นโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เทียวบินที TG 682 

วนัทีสอง : สนามบินฮาเนดะ-เมอืงโตเกียว-โตเกียวดิสนีย์แลนด์-ช้อปปิงย่านชินจกู ุ

06.55 น.  
ถงึท่าอากาศยานเมืองฮาเนดะ ประเทศญีปุ่ น ดินแดนอาทิตย์อทุยั (เวลาท้องถินญีปุ่ นเร็วกว่าไทย 2 ชวัโมง)  

นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนกุซงึเป็นทีไม่มกีําแพงอายสุําหรับผู้มาเยือน ใช้ทนุในการ

ก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สมัผสักบัตวัเอกของ มิกกีเม้าส์ 

โดนลั ดกัส์ และเหล่าเพือนๆการ์ตนูจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อกีทงัเครือง

เล่นทีพร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตืนเต้นให้ทุกท่าน ไมว่า่จะเป็น 

Big Thunder Mountain นงัรถไฟตะลยุเหมืองแร่, Splash Mountain ล่อง

แก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถงึจดุไคล์แม๊กซ์กบัการดงิลงจาก

ความสงูกว่าตกึ 2 ชนัสู ่ผืนนําทีอยู่ด้านลา่งให้ท่านได้สนกุสนานตอ่กบัเครืองเลน่ในโซนต่างๆ เริมด้วย Hunted 

Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหมท่ีน่ารัก ไมน่่าหวาดกลวัอย่างทีคิด กระทงัถงึสว่นสําคญันนัคือ Space Mountain การ

ผจญภยัไปบนอวกาศทีน่าตนืตา โลดโผนและหวาดเสียว   

โตเกียว ดิสนีย์แลนด์  ( Tokyo Disneyland )  โดยจะแบ่งออกเป็น 7 โซน   

( 1. เวิล์ด บาซา่ร์ World Bazaar ) โซนนีเป็นทางเดินส่วนกลาง สว่นมาก

เป็นร้านค้าและขายของทีระลกึ   

( 2. แอดเวนเจอร์แลนด์ Adventure land )  เครืองเล่นตะลยุป่าและสว่นที

เป็นธีมของนิว ออร์ลีนส์ เครืองเลน่เด่น ๆ ในสว่นนีกไ็ด้แก่ จงัเกิล ครูซ, 

ไพเรทส์ ออฟ ด ิแคริบเบียน และ เอนชานเต็ด ทิกิ รูม 

( 3. เวสเทิร์นแลนด์ Western land ) โซนนีจะไมมี่ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งอนื ๆ แตก่็จําลองฟรอนเธียร์แลนด์มาได้

คล้ายกนัมาก สิงทีเหมือนกนัอกีอย่างคือเวสเทิร์นแลนด์นนัอยู่ภายใต้การครอบครองของสายนําแห่งอเมริกาอนั

ประกอบไปด้วยเส้นทางนําทีมนษุย์สร้างขนึหลายสาย เครืองเลน่เด่น ๆ ในสว่นนีได้แก่ ทอม ซอว์เยอร์ ไอส์แลนด์และ

มาร์ค ทเวน ริเวอร์โบท ในเวสเทิร์นแลนด์ยงัเต็มไปด้วยหุ่นยนต์สตัว์ตามแบบฉบบัญีปุ่ นทีสร้างความบนัเทิงให้กบั

นกัท่องเทียว คริตเทอร์ คนัทรีคอืพืนทีสว่นเล็กสดุของสวนสนกุ มีเครืองเล่นเด่นคือสแปลช เมาน์เท่น ทงัร้านค้า,

ร้านอาหารทุกร้านแถวนนัจะออกแบบตามสไตล์ของเครืองเล่นน ี

( 4. คริตเทอร์ คนัทรี Critter Country ) เครืองเล่นทีแนะนํา คอื Splash Mountain   

( 5. แฟนตาซีแลนด์  Fantasy land ) ดินแดนแห่งเทพนิยายเครืองเล่นทีแนะนําคือHaunted Mansion Pooh 's 

Hunny Hunt   

( 6. ตนูทาวน์ Toontown )  ดินแดนตวัการ์ตนูดิสนีย์  เครืองเล่นใหญ่สดุในบริเวณนีคือโรเจอร์ แรบบิทส์' คาร์ ตนู สปิน 

( 7. ทูมอร์โรว์แลนด์ Tomorrow land ) ดินแดนแห่งโลกอนาคต Space Mountain, Buzz Light year's Astro 

Blasters  



และ Micro Adventure ดภูาพยนตร์ 3 มติิ 

เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 

  

จากนนั นําท่านสู ่ ช้อปปิงย่านชินจกู ุ ย่านช้อปปิงทีมีชือเสียงมาก ท่านจะได้

พบกนัสินค้ายีห้อแบรนด์เนม ตา่งๆ มากมาย อาทิ เสือผ้าสภุาพบุรุษ, 

สภุาพสตรี, รองเท้า, เครืองสําอางค์ ฯลฯ อสิระให้ท่าน จบัจ่ายเลือกซือของที

ระลกึอย่างจใุจ และเรืองซอืสินค้าหลากหลายชนิด ทีร้าน100 เยน 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ โรงแรม (1) 

  นําท่านเข้าสูท่ีพกั NEW OTANI INN หรือเทียบเท่า (1) 

วนัทีสาม : มิชิมา่ สกาย วอร์ค-ภูเขาไฟฟจิู-ลานสกีเยติ-อาบนําแร่ออนเซน็ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

  

จากนนั นําท่านชม มิชิมา่ สกาย วอร์ค สะพานแขวนทียาวทีสดุแห่งใหม ่ตงัอยู่

บริเวณเมอืงมชิิมะ จงัหวดัชิสโึอกะ มีความยาวถงึ 400 เมตร และสงูจาก

พืนดิน 70.6 เมตร จงึกลายเป็นสะพานทียาวทีสดุแห่งใหม ่สามารถชม

ทศันียภาพแบบ 360 องศา หรือทีเรียกว่าพาโนรามา่ สถานทีแห่งนีมีชือเสียง

มากจนได้รับสมญานามวา่ ทางเดินบนสวรรค์ ผู้ ทีมาเยียมเยียนสะพานแห่งนี

จะรู้สกึราวกบัว่าเดินอยู่บนทรวงสวรรค์ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่ภเูขาไฟอนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญีปุ่ น ภเูขาไฟฟจิู ชมความงามของภเูขาไฟฟจิูชนั 5 

(ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ) ซงึได้ชือว่าเป็นภเูขาไฟศกัดิสิทธิ และสวยงามทีสดุในโลก จนได้รับการยกย่องวา่เป็นภูเขาไฟ

ทีสวยขนาดไม่มลีกูใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสงูประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟตุ) จากระดบันําทะเล 

  

จากนนั นําท่านสู ่ลานสกี สมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที เยติ 

สโนว ทาวน์ ลานสกีทีตงัอยู่บริเวณภเูขาไฟฟจูิ ท่านจะได้สมัผสักบัหิมะ ทีเริม

ตกลงมา อสิระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเล่นสกีกนัอย่างจใุจ พิเศษ ให้ท่าน

สนกุสานกบัสเลด – ถาดเลือน (ไม่รวมค่าเช่าอปุกรณ์เลน่สกี เช่น สโนวบอร์ด, 

สกี เป็นต้น) 

  นําท่านเข้าสูที่พกั  SHINKO HOTEL หรือเทียบเท่า (2) 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ โรงแรม (4) 

  
หลงัรับประทานอาหารคํา ให้ทา่นสมัผสักบัการอาบนําแร่ญีปุ่ น (ออนเซน็) **ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นําแร

ธรรมชาต ิเชือว่าแช่กันแล้วจะทาํให้ผิวพรรณสวยงาม และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติได้ดีขึน*** 

วนัทีส ี : ฮามามตัส-ึนงักระช้าคนัซนัจ-ิสวนผลไม้กามาโกริ-นงัรถไฟชินคนัเซน็ 1 สถาน-ีโอซาก้า-ช้อปปิงย่านชินไซบาช ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่ฮามามตัส ึจากนนั นําท่าน นงักระเช้าคนัซนัจิ เป็น

กระเช้าข้ามทะเลสาบเพียงแห่งเดียวในญีปุ่ น ถงึแม้วา่ระยะเวลาการนงักระเช้า

จะสนัเพียง 4 นาทีเท่านนั แต่เมอืนงักระเข้าขนึมาถงึจดุชมวิวบนดาดฟ้าของ 

Hamanako Music Box Museum (พิพิธภณัฑ์กล่องเพลงฮามานาโกะ – ไม่รวม



ค่าเข้าชม) แล้วเราจะได้ดืมดํากบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบฮามานาโกะแบบ 360 องศากนัจนเต็มอมิเลย

ทีเดียว 

 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู่ GAMAGORI ORANGE PARK ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกบัการเก็บผลไม้ (ผลไม้ตามฤดกูาล มค. – พ.ค. เป็นฤดสูตรอเบอ

รี) สดๆ ภายในสวน ท่านจะได้ชิมผลไม้หวานสดจากสวน ทีใสใ่จทกุขนัตอน

ของการปลกู และได้รับการดแูลอย่างดี 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพือขนึ รถไฟด่วนชินคนัเซน็ (1 สถานี) หรือรถไฟหวักระสนุ ทีวิงด้วยความเร็ว

สงูสดุเฉลีย  240 ก.ม./ช.ม.จดัอยู่ในอนัดบั 3 รองจากรถไฟ High Speed ของประเทศจีนและรถไฟ TGV ของประเทศ

ฝรังเศส 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสู ่โอซาก้า นําท่านสูย่่านช้อปปิง ชินไซบาชิ ย่านช็อป

ปิงชือดงัของนครโอซาก้า ภายในย่านนีมีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกบัร้านค้าอนั

ทนัสมยั และสินค้าหลากหลายรูปแบบทงัสําหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซงึย่านนีถือ

ว่าเป็นย่านแสงสี และบนัเทิงชนันําแห่งหนงึของนครโอซาก้า อีกทงัยงัมี

ร้านอาหารทะเลขนึชือมากมาย ซงึเสน่ห์อย่างหนงึคือ ทกุร้านจะประดบั

ประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซงึดดัทําให้เป็นรูปป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซงึนกัท่องเทียวให้ความสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกนัเป็นทรีะลกึอย่างมาก และร้านค้าทกุแห่ง จะพยายามสร้างจดุเดน่ให้แก่ร้านของตนให้ได้มากทีสดุ เพือดงึดดู

ลกูค้าให้เข้ามาใช้บริการสญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคือ ตกึรูปเครืองหมายการค้าของ กลูิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมชือดงัจาก

ญีปุ่ นนนัเอง   

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (7) 

  นําท่านเดินทางเข้าสูที่พกั OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (3) 

วนัทีห้า : อิสระให้ท่านได้พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ เลือกช้อปปิงตามอธัยาศยั 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 

  

หลงัรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ทกุท่านได้เดินเลน่ชมเมอืงโอซาก้า และ ช้อปปิง ณ สถานทีต่างๆ ตามอธัยาศยั    

** หวัหน้าทวัร์ จะเป็นคนแนะนําการเดินทางไปยงัสถานทีต่างๆแก่ทุกท่าน** // ** สถานทีแนะนํา ดงันี **  

RINGKU OUTLET  แหลง่รวมสินค้านําเข้าและสินค้าแบรนด์ญีปุ่ นมากมาย อาทิ  MK Michel Klein, Morgan,  

Elle,Cynthia  Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada,   Diesel, Tumi, Gap, Armany 

ฯลฯ เลือกดเูครืองประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,  S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้า

แฟชนั Hush Puppies, Scotch  Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ  หรือเลือกซอืสินค้าสําหรับคณุหน ูAigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอนืๆอีกมากมาย  

โดทงบุริ (Dotonburi) เป็นแหลง่รวมร้านค้า ร้านขายขนม ร้านอาหารมากมายให้เลือกชิม ร้านทาโกะยากิอร่อยๆ 

ก็มีให้ชิมได้ทีร้าน Otakoya ราเมง็มงักรทองอนัโดง่ดงัทีร้าน Kinryu Ramen ภตัราคาร Zubora-ya ทีมีปลาปักเป้าเป็น

สญัลกัษณ์ก็ดีไมใ่ช่น้อย  ย่านโดทงบุริ ไมใ่ช่แคเ่พิงมาเป็นทีนิยม แตย่่านนีเป็นทีนิยมมาตงัแตก่ว่า 100 ปีมาแล้ว และ

ยงัเป็นทีนิยมจนถงึปัจจบุนั 



นมับะ (Namba) ศนูย์รวมสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทีเรียกว่า Namba Park ขึนโดยการรวมเอาร้านค้า ชือดงักว่า 120 

ร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ให้บริการกนัอย่างคบัคงั นอกจากนนัยงัมพืีนทสีีเขียวทีเป็นสวนสาธารณะให้พกัผ่อน 

นิปปอนบาชิ (Nipponbashi) หรือ Den Den Town 

เป็นศนูย์รวมเครืองใช้ไฟฟ้า สนิค้าเกียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ ของเลน่ การ์ตนู DVD ต่างๆ มากมาย หรือถ้าเทียบกบั

โตเกียวแล้ว ทีนีก็คือ อากิฮาบาระ (Akihabara) แห่งโอซาก้านนัเอง Den Den Town นีตงัอยู่บนถนนซาไกสจิุ (Sakai-

Suji) ทงัสองฝังของถนนจะมี ร้านรวงมากมาย ให้ได้เลือกสรรสินค้ากนั แฟนการ์ตนู เกมส์ และสินค้าไฮเทค มากมาย 

ย่านชินเซไค(Shinsekai) ย่านชินเซไก เป็นเหมือน “โลกใหม”่ ของโอซาก้า ตงัอยู่ทางทิศตะวนัตกของสวนสาธารณะ

เทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผงัเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไกน ีได้รับอิทธิพลมาจากเมืองปารีส สวนใน

ตอนใต้นนัถกูสร้างตามเกาะโคนีย์ในนิวยอร์ค ซงึหอคอยสเึทนคาค ุ(Tsutenkaku Tower) ก็ได้ถกูสร้างขนึในปี 1912 

ตามหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหวา่งสงครามโลกครังทีสอง หอคอยแห่งนีถกูทาลายลง จากนนัไมน่านประมาณปี 

1956 ก็ได้ทาการสร้างขนึมาใหม ่มีความสงูถงึ 103 เมตร 

เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาของทา่น  อสิระอาหารกลางวนัและคาํตามอธัยาศยั 

คาํ  อิสระอาหารคําตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยู่ในรายการ) 

  นําท่านเดินทางเข้าสูที่พกั  OSAKA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า (4) 

วนัทีหก : ริงกุ เอ้าท์เลต็–ห้างอิออน-สนามบินคนัไซ-กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

  

จากนนั นําท่าน ช้อปปิงริงก ุพรีเมยีม เอ้าท์เลท คืออกีหนงึแหล่งช้อปปิงชือดงั

อีกแห่งหนงึของโอซาก้า ตงัอยู่ทีเมืองริงก ุตรงข้ามกบัท่าอากาศยาน

นานาชาติคนัไซ โดยออกแบบให้มีลกัษณะเหมือนกบัเมอืงท่าของ

สหรัฐอเมริกา และมบีรรยากาศแบบรีสอร์ท ซงึภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนกั 

แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิงอํานวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์

เนมหลากหลายอนัมีชือเสียงจากต่างประเทศ 

กลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 

  

จากนนั นําท่านเดินทางสูห้่างสรรพสินค้าชือดงั ห้างอิออน ซงึเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แหลง่ใหญ่รวบรวมสินค้า

หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซอื อาทิ เสือผ้าแฟชนันําสมยั กระเป๋า รองเท้า เครืองสําอางของทีระลกึ 

เครืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ นอกจากมียงัมีของกิน ของฝาก และขนมทีขึนชือของญีปุ่ น ให้ท่านเลือกซือกนั

อย่างจุใจ 

17.25 น.  เดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 673 

22.00 น.  ถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมรู้ิลืม 

***************************************** 

อตัราค่าบริการ 

ราคาต่อท่าน รวมตวัเครืองบิน ไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ ใหญ่ และ เด็กอายตุํากว่า 12 ปีพกัเสริมเตียง 68,700.- บาท 42,700.- บาท 

เด็กอายตํุากว่า 12 ปีพกัไม่เสริมเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน 66,700.- บาท 40,700.- บาท 

ห้องพกัเดียว เพมิท่านละ 11,700.- บาท 



*** ราคาไมร่วมตวัเครืองบิน คือ สายการบินไทยทีบินระหว่างประเทศ ลด 26,000 บาท *** 

*** ในการเดินทางในแตล่ะครัง จะต้องมจํีานวนผู้ เดินทาง 25 ท่านขนึไป *** 

*** กรณีผู้ เดินทางในคณะมีไมถ่งึ 25 ท่าน อาจมีการปรับเปลยีนราคา *** 

*** โปรแกรมนีไม่มแีถมกระเป๋าเดินทางให้คะ่ *** 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

  ค่าตวัเครืองบินไป – กลบั ชนัประหยดั ตามสายการบินทีได้ระบไุว้ในรายการ 

ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งทีม ี 

ค่าโรงแรมทีพกัตามระบใุนรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  

ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบ ุ

ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีได้ระบใุนรายการ 

ค่ารถรับสง่ระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบ ุ

ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ทีคอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

ค่าภาษีนํามนั ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที 26 มิถุนายน 2556 และท่านต้องชําระเพิมเติม ในกรณีทีทางสายการบินมีการ

เรียกเก็บเพิม  

  

  

  

  

  

  

  

  

อตัราคา่บริการนีไม่รวม 

ค่าภาษีมลูคา่เพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

ค่าทําหนงัสือเดินทาง Passport  

ค่านําหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีระบ ุเช่น คา่เครืองดืมและค่าอาหารทีสงัเพิมเอง คา่โทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

ค่าอาหารทีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

ค่าทําใบอนญุาตทีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญีปุ่ น ** เนืองจากตงัแต่ วนัที 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญีปุ่ นได้ทําการยกเว้นวีซ่าท่องเทียวสําหรับ

นกัท่องเทียวชาวไทยที เข้าไปท่องเทียวไมเ่กิน 15 วนั 

**  สําหรับบคุลทีถือพาสปอร์ตตา่งประเทศแตมี่ถินพํานกัอยู่ในประเทศไทย ** 

  กรณีผู้ เดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดงันนัต้อง

เปลียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านต้องทําการแจ้งเข้า – แจ้งออก ทีกองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จงึจะสามารถยืนวีซา่ได้  

 (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขนึอยู่กบัทางสถานทตู) 

 พาสปอร์ต มีอายุเหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ตํากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า 

ให้แนบมาด้วย)  

 รูปถ่ายสี  2” จํานวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดํา, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, 

ไม่ยิม, พืนหลงัเป็นสีขาว ต้องไมเ่ป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายทีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สําเนาทะเบียนบ้าน, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มข้อมลูเบอร์โทรศพัท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ทีทํางาน / ทีอยู่ เพือใช้ในการยืนขอวีซา่ 

 

 

 

 

 

 

 



 กรณีทีผู้ เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  

 สําเนาใบเปลียนชือ, นามสกลุ (ถ้าม)ี  

  หลกัฐานการเงิน สําเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา) ถ่ายทุกหน้าตงัแตห่น้าแรก – หน้าปัจจบุนั  

กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ทีทางธนาคารออกให้ ไมส่ามารถนํามาใช้ยืนวีซา่ได้ 

  หนงัสือรับรองการทํางาน (ฉบบัจริง) จากบริษัททีท่านทํางานอยู่ (ภาษาองักฤษเท่านนั) 

1. กรณีทีเป็นพนกังานบริษัททวัไป ใช้หนงัสือรับรองการทํางานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใช้สําเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สําเนาใบทะเบียน

พาณิชย์ และหน้าหนงัสือรับรองต้องมีชือกิจการ และชือผู้ เดินทางเป็นหุ้นสว่น หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย 

3. กรณีทําธุรกิจส่วนตวั (แต่ไมไ่ด้จดทะเบียนการค้า) ให้ทําหนงัสือชีแจงต่อสถานทตู (ภาษาองักฤษ) 

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนงัสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานนนัๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สําเนา

บตัรข้าราชการเพียงหลกัฐานเดียวยืนตอ่สถานทูตได้ 

*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามทีระบเุพือผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ของท่าน *** 

เงือนไขการจองทวัร์และการชําระเงิน  

  กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  

  
กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมดัจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม ่, สงกรานต์ , และวนัหยดุยาว ) 

  
กรณีทีลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตังแต่ทําการจอง หากลูกค้ามีความจําเป็นต้องออกตวั

เครืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตวั มิฉะนนัทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆทงัสิน 

  
ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หรือก่อนออกตัวเครืองบิน 

มิฉะนนัทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง และไมค่ืนมดัจํา 

  
ทางบริษัทฯต้องออกตวักบัทางสายการบินทางลกูค้าจะต้องจ่ายเงินคา่ทวัร์ทงัหมดก่อนการออกตวัเครืองบิน มิฉะนนัทางบริษัท

ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงิน 

  กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตลุาคม ต้องยกเลิกลว่งหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บคา่มดัจํา 

  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัทําการ มฉิะนนั ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนมดัจํา 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทําการ ทางบริษัท ฯ มีความจําเป็นต้องหกั 50 % ของอตัราคา่บริการทงัหมด 

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทงัหมด 

หากทําการออกตวักบัทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

  

  

  

หมายเหต ุ  

  ตงัแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทยทีมีวตัถุประสงค์เพือการ

พํานกัระยะสนัในประเทศญีปุ่ นนนั และสามารถพํานกัในประเทศญีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผู้ ยืนประสงค์จะพํานกัในประเทศญีปุ่ น

เกิน15 วนั หรือไปทํางาน หรือมวีตัถปุระสงค์อนืๆ จะต้องยืนขอวีซา่ตามปรกติ) 

การยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทยนี เพือเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศญีปุ่ นกบัประเทศไทย 

ผู้ ทีจะเข้าประเทศได้นัน จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เช่นเดียวกบัผู้ ทียืนขอวีซา่กบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) ทางเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเข้า

ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีจําเป็น เช่น ตวัเครืองบินขากลบั หรืออนืๆ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ทีประสงค์จะพํานักระยะสนัในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ

  

  

  



 

ด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมี

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น* ดงัต่อไปนี 

1. ตวัเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น 

2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด,บัตร

เครดิต  

3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหวา่งทีพํานกัในประเทศญีปุ่ น 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา่) 

1. หนงัสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิการพํานกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผู้ ทีไม่มีประวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่

เข้าข่ายคณุสมบติัทีจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

  ในกรณีทีท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน

ถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะปกติการเดินทางท่องเทียวกบัคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคล

ธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดินทาง เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย หรือสิงของห้ามนําเข้า

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสียหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีกองตรวจคนเข้าเมือง

ได้พิจารณาแล้ว 

บริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไมว่่าจํานวนทงัหมด หรือบางสว่น และบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีทางสถานทตู งดออก

วีซา่ให้กบัท่าน อนัสืบเนืองมาจากตวัผู้ โดยสารเอง  

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวทีพํานกัอยู่ในประเทศไทย 

รายการอาจจะมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพักในต่างประเทศ

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้ เดินทางเป็นสําคัญ เนืองจากการ

ท่องเทียวนีเป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีทีท่าน

ปฏิเสธหรือสละสิทธิในการใช้บริการนนัทีทางทวัร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายทีเกิดขนึ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อน 10 วนั  
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