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NIKKO-GUMMA-KAWAKOE-TOKYO 6D4N 
ศาลเจา้โทโชค-ุเจา้แมก่วนอมิ-คาวาโกเอะ-ตลาดปลา-อาซากซุะ-ชอ้ปป้ิง-ออนเซน 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
** ชวิๆ พกัโตเกยีว 2 คนื ไมต่อ้งเสยีคา่รถไฟเขา้เมอืง ** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

พฤศจกิายน   : 14-19, 21-26 พฤศจกิายน 60 37,900.- 
ธนัวาคม: 19-24 ธันวาคม 2560 39,900.- 

 
 

   โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินารติะ  

2 
สนามบนินารติะ-เมอืงนกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุทะเลสาบซเูซนจิ

น ้าตกเคงอ่น-แชน่ ้าแร ่
✈ √ √ 

SUNSHINE KINUKAWA 

HOTELOR SIMILAR ♨  

3 
เมอืงทาคาซาก-ิวัดเจา้แมก่วนอมิ-โรงงานผลติดารมุะ 

เมอืงเกา่คาวาโกเอะ-หอระฆง้โทคโินะคาเนะ-โตเกยีว 
√ √ X 

SUNSHINE CITY 

PRINCE OR SIMILAR 

4 อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซือ้ทัวรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ √ X X 
SUNSHINE CITY 

PRINCE OR SIMILAR 

5 
ตลาดปลาซกึจิ-ิวัดอาซากซุะ-โตเกยีวสกายทร ี 

[ไมร่วมคา่ขึน้ชมหอคอย]-หา้งออิอน 
√ X X 

NARITA GATEWAY 

ORSIMILAR 

6 สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ ✈    
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 วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ 

XJ 600 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง          สนามบนินารติะ – เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– ทะเลสาบซูเซนจ ิ 

                                             น า้ตกเคงอ่น – แชน่ า้แร ่

08.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

...เรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้ชม ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานที่

ฝังศพโชกณุโทกงุาวา่ ทีเ่กา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ ตัง้แตส่มยัโชกนุโตกกุาวา่ อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรม

ไมแ้กะสลักทีว่จิติรตระการตาทัง้สวยงามในแงข่องศลิปะและทีแ่ฝงแงม่มุทางปรัชญา ศาลเจา้แหง่นี้

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 จากนัน้น าทา่นชม ทะเลสาบชูเซนจ ิเป็นทะเลสาบตัง้อยูบ่รเิวณปลายเขาของภเูขาไฟนันไต ตัว

ทะเลสาบแหง่นีเ้กดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 20,000 ปีทีแ่ลว้ ทะเลสาบชเูซนจมิี

ชือ่เสยีงทางดา้นบอ่น ้าพรุอ้น และความหลากกลายทางธรรมชาต ิโดยมนี ้าตกหลายแหง่ในบรเิวณ

รอบๆ น าทา่นเดนิทางชมความงามของน ้าตก “น า้ตกเคงอ่น” น ้าตกทีใ่หญแ่ละยาวทีส่ดุของ

ประเทศญีปุ่่ น เดนิทางสู ่“จดุชมววิ” โดยการ “ลงลฟิท”์ ไปชัน้ลา่งทีท่า่นสามารถดืม่ด ่ากบัภาพของ

น ้าตกแหง่นีไ้ดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผัสกบัสา ยน ้าทีเ่ย็นชืน่ฉ ่าใจ … อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามมุความ

งามทีถ่กูใจเพือ่บนัทกึภาพตามอธัยาศัย … หรอืจะเลอืก “ชมและซือ้” สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ในเขต

นีไ้ดต้ามอธัยาศ ั

 

ค า่ 

                                       

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUNSHINE KINUKAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง           เมอืงทาคาซาก ิ– วดัเจา้แมก่วนอมิ – โรงงานผลติดารมุะ 

                                               เมอืงเกา่คาวาโกเอะ – หอระฆง้โทคโินะคาเนะ – โตเกยีว 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคาซาก ิน าทา่นนมสัการ เจา้แมก่วนอมิของเมอืง Takasaki สรา้งขึน้มา

ตัง้แตปี่โชววะที ่11 (ค.ศ.1936) และก็ไดก้ลายเป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงนี ้นอกจากองคเ์จา้แม่

กวนอมิแลว้ภายในวัดยงัมโีบสถว์หิารทีเ่ป็นเอกลักษณ์ดว้ยโคมไฟจ านวนมากมาย หอ้ยระโยงระยาง

อยูม่ากมายบรเิวณระเบยีง ภายในองคเ์จา้แมก่วนอมิมบีนัได 146 ขัน้ ทีจ่ะน าเราขึน้ไปยงัชัน้ 9 

(บรเิวณบา่ขององคเ์จา้แมก่วนอมิ) จากจดุนีส้ามารถเห็นทัศนยีภาพโดยรอบของเมอืง Takasaki ได ้

สดุลกูหลูกูตา หรอืหากมองต ่าลงมาสกันดิก็จะไดเ้ห็นบรเิวณภายในวัดอกีมมุทีแ่ปลกตาสวยงามไป

อกีแบบ เพือ่ใหท้า่นไดช้มววิและเก็บภาพความประทับใจ น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานผลติดารมุะ 

ตุ๊กตา Daruma สว่นใหญใ่นญีปุ่่ นผลติจากทีเ่มอืงนี ้ท าใหม้โีรงงานผลติตุ๊กตา Daruma อยูห่ลายสบิ

แหง่ทเีดยีว และโรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุก็ไมพ่น้ Daruma no Sato Daimon ya นีเ่อง โดยโรงงาน

แหง่นีม้ทีา่นปรมาจารยท์างดา้นการท าตุ๊กตา Daruma อยูน่ั่นคอืทา่นอาจารย ์Jun-ichi Nakata ที่

ปัจจบุนัก็ยงัคงผลติผลงานอนัสวยงามออกมาใหช้ม ภายในโรงงานทา่นจะไดช้มวธิกีารผลติ และวาด

รปูลงบนตุ๊กตาซึง่มคีวามปราณีตสวยงาม นอกจากนีท้า่นยงัสามารถลองท าตุ๊กตาดว้ยตนเอง ซึง่จะ

เป็นดารมุะช ิน้เดยีวทีไ่มเ่ปมอืนใครในสไตลข์องทกุทา่น 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ ตัง้อยูใ่นเขตจังหวัดไซตามะ เมอืงแหง่ปราสาททีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ น ซึง่เป็นทีรู่จั้กในลักษณะการกอ่สรา้งอาคารแบบทีเ่รยีกวา่ครุะซคึรุ-ิรา้นคา้

หรอือาคารโกดงัไม ้2 ช ัน้ทีก่ าแพงกอ่ดว้ยดนิ  ถอืเป็นยา่นการคา้เกา่แกม่าตัง้แตส่มยัเอโดะสอง

ขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนในสมยักอ่นเรยีงรายตดิกนั ซึง่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีณ 

ปัจจบุนัไดถ้กูปรับปรงุใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ และพพิธิภณัฑ ์มหีอระฆง้โทคโินะ

คาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พือ่เตอืนเมือ่เกดิไฟไหม ้ทีถ่กูสรา้งแทนของเดมิเนือ่งจากโดนไฟไหมเ้มือ่ปี 

1892 อนัเป็นสญัลักษณ์ส าคัญของพืน้ที ่ดว้ยลักษณะสิง่กอ่สรา้งและบรรยากาศโดยรอบท าใหท้ีน่ีไ่ด ้

สมญานามวา่ “ เมอืงเอโดะนอ้ย ” ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเทีย่วชม และเลอืกซือ้ของฝาก

พืน้เมอืงมากมาย 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง              อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท 

ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง]เชญิทา่นพบกบัความอลังการซึง่

เต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน 

โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่

ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั 

SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพีหู,์ ตะลยุอวกาศ

ไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูทีท่า่น

ชืน่ชอบของ WALT DISDEY เชน่ มกิกีเ้มา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรอืชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึ

ภายในวนสนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายทีร่อทา่นพสิจูนค์วามมนัสก์นัอยา่งเต็มที ่ใหท้า่นได ้

สนุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ ส าหรบัทา่นทีเ่ลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิง

ในยา่นการคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงชือ่ดัง ยา่นฮาราจกู ุทา่น

จะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ัยรุน่ญีปุ่่ น การแตง่กายเลยีนแบบ

คาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆทีแ่ตล่ะคนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกบัการชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้

หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่

หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะส าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปป้ี 

คติตี ้คาแรคเตอรต่า่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ทีห่ลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หาอยา่งจุ

ใจ  อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ยา่น“ชบิยูา่” ยา่นวัยรุน่ชือ่ดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจ

กบัแฟชัน่ทันสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้  

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUN SHINE CITY PRINCE HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง              ตลาดปลาซกึจิ ิ– วดัอาซากซุะ – โตเกยีวสกายทร ี– หา้งออิอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ิเป็นตลาดคา้สง่ปลา,ผักและผลไมข้นาดใหญใ่จกลางกรงุโตเกยีว 

ในบรรดาตลาดคา้สง่ทีก่ระจายอยูใ่นโตเกยีวนัน้ ตลาดปลาแหง่นีนั้บเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและ

เป็นทีรู่จั้กกนัดวีา่เป็นหนึง่ในตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย เนือ่งจากมกีารซือ้ขายสนิคา้ทะเล

กวา่ 2000 ตันตอ่วัน มรีา้นอาหารมากมาย โดยมากจะเป็นอาหารทะเลสดๆ เต็มสองขา้งทาง ผูค้น

ทีม่าทีน่ีจ่ะนยิมมาและลองชมิซชู ิซาซมิ ิปลาทีน่ีจ่ะคอ่นขา้งสด,อรอ่ย และราคาไมแ่พง นอกจากนี้

ยงัมพีวกของแหง้ มดีแรป่ลา และอาหารอืน่ๆอกีหลายอยา่งใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝากกลับ

เมอืงไทยอกีดว้ย วดัอาซากซุะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว น าทา่นนมสัการขอพรจาก

พระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิทองค า นอกจากนัน้ทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 

4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด 

ฯลฯ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

 น าทา่นชม โตเกยีวสกายทรแีลนด ์แลนดม์ารค์แหง่ใหมใ่จกลางเมอืงโตเกยีว [ไมร่วมคา่ขึน้ชม

หอคอย ลกูคา้ทีส่นใจสามารถส ัง่จองบตัรได ้10 วนัลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง] ซึง่สงู 634 เมตร 

โตเกยีวสกายทรไีดก้ลายเป็นหอคอยสือ่สารทีส่งูทีส่ดุในโลก สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรม

และวศิวกรรมอนัทันสมยั ในชว่งทีเ่กดิแผน่ดนิไหวครัง้ใหญห่อคอยแหง่นีไ้ดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึ

โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย ใหท้า่นได ้

อสิระบนัทกึภาพ ชืน่ชมกบัความสวยงามของหอคอยและอสิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงกบั

หลากหลายรา้นคา้แบรนดด์ังในญีปุ่่ น อาทเิชน่ Onitsuka Tiger, Issey Miyake เป็นตน้ หอคอย

แหง่นีจ้ะกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมท่ีค่ับคั่งไปดว้ยผูม้าเยอืน ตัง้เป้าหมายวา่จะมผีูม้าเยอืน

หอคอยในปีนีถ้งึ 32 ลา้นคน และจะจัดเก็บรายไดจ้ากคา่ขึน้หอคอยไดปี้ละไมต่ ่ากวา่ 880 ลา้นเยน 

 

 หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง            สนามบนินารติะ – กรงุเทพ ฯ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 601 

** รบัประทานอาหารเชา้บนเครือ่ง ** 

13.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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NIKKO-GUMMA-KAWAKOE-TOKYO 6D4N  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 –  
ไมเ่กนิ 12 ปี 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วเพิม่ ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

14 – 19 พฤศจกิายน 2560 37,900 37,900 34,900 8,900 25,900 

21 – 26 พฤศจกิายน 2560 37,900 37,900 34,900 8,900 25,900 

19 – 24 ธันวาคม 2560 39,900 39,900 36,900 8,900 25,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที ่“สนามบนิ”) 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี.้.. 

 
 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 
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[จา่ยเพิม่] บาท  

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 350.- 550.- 1,490.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 280.- 450.- 1,300.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้ง

ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  
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2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

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(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 

 

 


