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COLORFUL HIROSHIMA TOTTORI 6D4N  

ฮเิมจ-ิโทตโตร-ิเกะกะโนะคทิาโร-่ฮโิรชมิา่-มยิาจมิา่-ครุาชกิ-ิโอกายามา่-นารา-โอซากา้ 

โดยสายการบนิไทย 

 

 

 

 

 

 

  
 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

พฤศจกิายน : 21-26, 24-29 พฤศจกิายน 2560 

52,900.- 

49,900.- 
 
 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิคันไซ  

2 
สนามบนิคันไซ-เมอืงฮเิมจ-ิปราสาทฮเิมจ-ิเมอืงทตโตร ิ 

เนนิทรายทตโตร-ิโคนัน ทาวน ์-แชน่ ้าแร ่
✈ √ √ 

YANAGO ONSEN HOTEL 

OR SIMILAR [♨]   

3 
ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ-ถนนมซิกู ิชเิงร ุ[เกะเกะโนะ คทิาโร]่ 

ศาลเจา้ศาลเจา้อซิโึมะไทชะ-เมอืงฮโิรชมิา่ 
√ √ √ 

HIROSHIMA HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
เมอืงฮโิรชมิา่-อะตอมมคิบอมบโ์ดม-สวนสนัตภิาพและ 

พพิธิภณัฑส์งคราม-เฟอรร์ีสู่เ่กาะมยิาจมิา่  
√ √ √ 

SHIMODEN HOTEL OR 

SIMILAR [♨]   

5 
เมอืงโอกายามา่-เมอืงเกา่ครุาชกิ-ิโคระคเุอ็น-ปราสาทโอกา

ยามา่-โอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
√ √ X 

OSAKA HOTEL OR 

SIMILAR 

6 
เมอืงนารา-วัดโทไดจ-ิหลวงพอ่โตไดบตุส-ึออิอน 

สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ 
√ X ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

20.00 น. 

 

23.15 น. 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        สนามบนิคนัไซ – เมอืงฮเิมจ ิ– ปราสาทฮเิมจ ิ– เมอืงทตโตร ิ 

                                             เนนิทรายทตโตร ิ– โคนนัทาวน ์– แชน่ า้แร ่

06.25 น.               เดนิทางถงึ สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย  

 

ปราสาทฮเิมจ ิดว้ยลักษณะของตัวปราสาททีม่สีขีาวราวกบัหมิะในฤดหูนาวจงึมชีือ่เรยีกอกีอยา่ง

หนึง่วา่ “ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื “ปราสาทนกกระสา” ถอืเป็นปราสาททีใ่หญโ่ตทีส่ดุใน

บรรดาปราสาททีห่ลงเหลอืมาจากยคุกลางของญีปุ่่ นและถงึแมต้ัวเมอืงจะถกูทิง้ระเบดิอยา่งหนัก

ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 แตต่ัวปราสาทกลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายแตอ่ยา่งใด  และไดรั้บการยก

ยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นเมือ่เดอืนธันวาคม ปี 1993 

 

 

เทีย่ง                                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร   

 

เมอืงทตโตร ิน าทา่นเดนิทางสู ่เนนิทรายทตโตร ิชมสิง่มหัศจรรยท์ีม่มีานานกวา่ 30,000 ปี ซึง่

เป็นทะเลทรายทีม่คีวามยาวตัง้แตด่า้นตะวันออกจรดดา้นตะวันตกของพืน้ทีย่าวกวา่ 16 กโิลเมตร 

ความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งแนวคลืน่ทรายทีเ่กดิจากแรงลมทะเล เป็นอกีหนึง่ทวิทัศนท์ี่

ไมค่วรพลาดโคนนัทาวน ์หรอื หมูบ่า้น Hokuei เป็นชนบทเล็กๆ ของจังหวัดทตโตร ิ(Tottori) 

แตเ่ดมิหมูบ่า้นนีเ้ป็นเพยีงพืน้ทีห่า่งไกล แตห่ลังจากการต์นูโคนันมชีือ่เสยีงโดง่ดังเป็นพลแุตก ซึง่

เป็นบา้นเกดิของอาจารยโ์กโชผูเ้ขยีนการต์นูโคนัน มกีารปรับปรงุภมูทิัศนข์องหมูบ่า้นใหก้ลายเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่ว ตลอดสองขา้งทางมหีุน่ปัน้โคนัน และสถานรีถไฟ รวมถงึ พพิธิภณัฑ ์Gosho 

Aoyama Manga Factory ขึน้มาในปี พ.ศ. 2550 จงึเป็นทีน่ยิมท าใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาทอ่งเทีย่ว

กนัอยา่งตอ่เนือ่ง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย [น าทา่นถา่ยรปูดา้นนอกพพิธิภณัฑ]์ 
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ค า่ 
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YANAGO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / 

 รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ – ถนนมซูิก ิชเิงร ุ[เกะเกะโนะ คทิาโร]่ 

                                            ศาลเจา้ศาลเจา้อซิโึมะไทชะ – เมอืงฮโิรชมิา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ ซึง่เป็นตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุของจังหวัดโทตโตะร ิเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่

จัดจ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากทอ้งทะเลทัง้ปลาสดและผลติภณัฑแ์ปรรปูตา่ง ๆ ใหป้ระชาชนในราคา

ยตุธิรรมใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัอาหารทะเลสดๆ ราคายอ่มเยาวต์ามอธัยาศัย  

ถนนมซูิก ิชเิงร ุซึง่เป็นถนนทีส่รา้งขึน้โดยมรีปูปัน้ของสตัวป์ระหลาดจากการต์นูญีปุ่่ น “เกะเกะเกะ 

โนะ คทิาโร”่ เป็นเรือ่งราวของปีศาจเด็กผูช้ายตนนงึทีช่ ือ่ "คทิาโร"่ ทีม่พีอ่เป็นปีศาจลกูกะตาเดยีว

ชอบนอนแชน่ ้าในชามกบัผองเพือ่นเหลา่ "โยไก" หรอืผปีีศาจน่ันเองอาศัยอยูใ่นป่าชือ่ เกะเกะเกะ, 

คทิาโร ่มหีนา้ทีค่อยปราบปรามเหลา่โยไกทีน่สิยัไมด่ ีชอบหลอกชอบหลอน สรา้งความรังควาญให ้

มนุษย ์การต์นูเรือ่งนีเ้ขยีนโดยนาย “ชเิงร ุมซิกู”ิ นักเขยีนทีม่บีา้นเกดิในจังหวดัทตโตะรแิละถอืเป็น

บคุคลส าคญัของจังหวดัใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

 

 

เทีย่ง                                  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้อซิโึมะไทชะ เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละนับเป็นหนึง่ในศาลเจา้ทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในญีปุ่่ น เชือ่กนัวา่เป็นประทับของเทพเจา้แหง่ความสขุและการสมรสและไดรั้บการขึน้ทะเบยีน

เป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมแหง่ชาตใินหมูช่าวญีปุ่่ นนยิมไปสกัการะเพือ่ขอเนือ้คู ่และทกุเดอืนตลุาคม

จะมคีวามเชือ่วา่ศาลเจา้แหง่นีจ้ะเป็นทีช่มุนุมของเหลา่เทพเจา้จากทกุๆศาลเจา้ทั่วประเทศญีปุ่่ นที่

จะมารวมกนัทีศ่าลเจา้แหง่นีท้ าใหจ้ะมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางมาขอพรกนัอยา่งไมข่าดสายเลยทเีดยีว 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงฮโิรชมิา่ 
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ค า่ 

      

รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HIROSHIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว] 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        เมอืงฮโิรชมิา่ – อะตอมมคิบอมบโ์ดม – สวนสนัตภิาพและ 

                                         พพิธิภณัฑส์งคราม – น ัง่เรอืเฟอรร์ ีสู่เ่กาะมยิาจมิะ – ศาลเจา้อทิซกึชุมิา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เมอืงฮโิรชมิา่ เมอืงทีถ่กูท าลายในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เทีย่วชม อะตอมมคิบอมบโ์ดม สวน

สนัตภิาพ และ พพิธิภณัฑส์งคราม ซึง่เป็นสถานทีแ่สดงซากคอนกรตีทีเ่หลอืจากการถกูระเบดิ 

โจมตทีางอากาศ เป็นสถานทีเ่ป็นจดุศนูยก์ลางระเบดิ ทีโ่ดนถลม่ ณ วันที ่6 สงิหาคม 1945 ซึง่

สถานทีแ่หง่นี ้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก 

 

 

เทีย่ง                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

น ัง่เรอืเฟอรร์ีเ่พือ่ขา้มสู ่เกาะมยิาจมิา่ สถานทีท่ีไ่ดรั้บยกยอ่งวา่มทีวิทศันส์วยทีส่ดุ 1 ใน 3 ของ

ญีปุ่่ น และประตสูแีดงกลางน ้า “โอโทรอิ”ิ อนัเลือ่งชือ่ จากนัน้น าทา่นสกัการะ  

ศาลเจา้อทิซกึชุมิา่ ศาลเจา้ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งครอ่มทัง้บนบกและในทะเล สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ใน

ปี พ.ศ. 1136 เพือ่บชูาเทวแีหง่ทอ้งทะเลซึง่เป็นธดิาสามองคข์องอะมะเทระสเุทว ีในขณะทีน่ ้าขึน้

เต็มทีนั่น้ศาลเจา้จะเหมอืนเรอืขนาดยกัษ์ทีล่อยน ้าอยู ่ศาลเจา้แหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญีปุ่่ นไดย้กฐานะใหเ้ป็นสมบตัปิระจ าชาต ิ

 

 

ค า่ 

 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SHIMODEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        เมอืงโอกายามา่ – เมอืงเกา่ครุาชกิ ิ– โคระคเุอ็น – ปราสาทโอกายามา่  

                                           โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เมอืงครุาชกิ ิเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูท่างตะวันตกของโอกายามะ เขตเมอืงเกา่ๆ ทีอ่นุรักษ์ไว ้เป็น

ชมุชนรมิคลองโบราณทีม่นี ้าตลอดเวลาไมเ่คยแหง้ สองฝ่ังคลองมแีตต่น้หลวิแผก่ ิง่กา้นหอ้ยระยา้ 

สลับกบัสะพานหนิทอดขา้มคลองอกี 2-3 แหง่ กบัฝงูปลาคารฟ์ และเรอืพายแบบโบราณทีต่ัง้ใจน า

ออกมาแจวใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ม รมิถนนสายแคบรมิคลองทัง้สองฝ่ัง มอีาคารมงุกระเบือ้งสลบักบั

ฉางขา้วอายเุกา่แกนั่บ 300 ปี ซึง่ปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่

ระลกึและพพิธิภณัฑน่์าชมอกีหลายแหง่ น าทา่นเดนิทางสู ่สวนโคระคเุอ็น ไดรั้บการยกยอ่งใหต้ดิ

อนัดับ 1 ใน 3 ของสวนญีปุ่่ นสวยทีส่ดุ อยูท่ีเ่มอืงโอคายามา สวนนีส้รา้งเมือ่ปี ค.ศ. 1687 โดยอเิค

ดะ สนึามาสะ ผูค้รองปราสาทโอคายามาคนที ่7 แตม่าแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1700 ทัง้นีเ้พือ่ใชเ้ป็น

สถานทีพั่กผอ่นของไดเมยีวและรับรองแขกส าคญัๆ ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศความสวยงามของ

ใบไมเ้ปลีย่นสอีนัสวยงาม และเกบ็ภาพความประทบัใจ จากนัน้เดนิทางตอ่จากสวนทา่นจะไดพ้บกบั 

ปราสาทโอกายามา่ เป็นหนึง่ในรอ้ยปราสาทยอดนยิมในญีปุ่่ น ทีใ่ชเ้วลาสรา้ง 8 ปีจนแลว้เสร็จใน

ปี 1597 โดยหลังจากถกูท าลายในชว่งสงครามจงึไดม้กีารบรูณะขึน้ใหมใ่นปี 1966 ปราสาทนีม้ชี ือ่

อกีชือ่คอื “U-jo (ปราสาทอกีา)” ซึง่ตัง้ตามสปีราสาทดา้นนอกทีด่ าเหมอืนอกีา และมชีือ่เสยีงใน

ฐานะปราสาททีม่ลีักษณะตรงกนัขา้มกบัสขีาวของ Himeji Castle [ปราสาท] ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว

ชมปราสาทตามอธัยาศัย 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

 

เมอืงโอซากา้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้  ชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่

ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย 

เครือ่งส าอาง ยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกี 

 

ค า่ 
รบัประทานอาหารอสิระตามอธัยาศยั 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่กของการเดนิทาง        เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– หลวงพอ่โตไดบตุส ึ– ออิอน 

                                           สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 น าทา่น

ชม วัดโทไดจ ิเป็นวัดทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับ หลังคา เป็น

สถาปัตยกรรมชิน้งามสมยัคามาครุะ สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่ส าคัญทีล่ ้าคา่ทีส่ดุของวัดนีค้อื 

หลวงพอ่โตไดบสุส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ประดษิฐานอยูใ่นวหิารหลวง

พอ่โต ซึง่หลังเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหมถ่งึ 2 ครัง้ ซึง่ วหิารหลังปัจจบุนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 

ของหลังเดมิ และยงัไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะได ้

สมัผัสกบักวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารอสิระตามอธัยาศยั  

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งออิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ 

ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 
 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคันไซ  

17.25น. 

22.00 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 673 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

COLORFUL HIROSHIMA TOTTORI 6D4N BY TG 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

21 – 26 พฤศจกิายน 2560 49,900 46,900 41,900 8,900 31,900 

24 – 29 พฤศจกิายน 2560 49,900 46,900 41,900 8,900 31,900 

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

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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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 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถ

ใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
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** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

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 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

 5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้

เทา่นัน้ 

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 าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ 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 ทางสถานทตูไม่

ยกเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างาน

เพิม่เตมิ 

 

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 าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

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

ใหถ้า่ยส 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 

 

 

 


