
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Osaka5965-6D-JL-W07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

• เทีย่วหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ พรอ้มบรรยากาศประทับใจไมรู่ล้มื 

• เดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ลติเต ิล้เกยีวโตพรอ้มชมจวนผูว้า่อนัเกา่แก ่ณ เมอืงทาคายามา่ 

• ชมิอาหารทะเลสดๆ ผลไมต้ามฤดกูาลอรอ่ย ณ ตลาดพืน้เมอืงชือ่ดังของเมอืงคานาซาวา่ ตลาดโอมโิจ 

• เทีย่วชมสวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

• ชมความสวยงามของผาหนิทีเ่กดิขึน้จากการกดัเซาะของธรรมชาตขิองหนา้ผาโทจนิโบ  

• เพลดิเพลนิกบัความสวยงามของวดักนิคะคจุ ิ[วดัเงนิ] ทีไ่ดต้น้แบบมาจากวัดทองคนิคะคจุ ิ

• ชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังในโอซากา้ ยา่นชนิไซบาช ิและชอ้ปป้ิง ณ เมอืงคานาซาวา่ 

• วันอสิระสามารถซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ หรอืเลอืกอสิระชอ้ปป้ิงในโอซากา้ 

• อาบนํา้แรแ่ชอ่อนเซ็น เพือ่สขุภาพและผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
  

กาํหนดการเดนิทาง : 03 – 08, 22 – 27 กรกฎาคม 2559 40,900.- 
   

1. กรงุเทพฯ-สนามบนินาโกยา่ 

2. สนามบนินาโงยา่-ทาคายามา่-ทีว่า่การอําเภอเกา่ 

เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

เมอืงคานาซาวา่ 

3. ตลาดเชา้โอมโิจ-สวนเคนโระคเุอ็น-ชอ้ปป้ิงเมอืงคานาซาวา่ 

เมอืง AWARA ONSEN-แชน้ํ่าแร ่

SPECIAL TAKAYAMA-OSAKA 
6 DAYS 3 NIGHTS 

                         โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
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4. เมอืงฟคุอุ-ิหนา้ผาโทจนิโบ-เมอืงเกยีวโต 

วัดกนิคะคจุ ิ[วัดเงนิ]-เมอืงโอซากา้ 

5. อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกทัวรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

ชอ้ปป้ิงออิอน-สนามบนิคันไซ 

6. สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนินาโกยา่ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง         สนามบนินาโงยา่ – ทาคายามา่ – ทีว่า่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่       

                                             ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาวา่ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ 

JL 738 

 

08.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นสู ่เมอืงทาคายามา่ นําทา่นชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่

การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่

อาศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกุ

กาวา ในสมยัเอโดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ 

ซนัมาจซูิจ ิซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได ้

เป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 

ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัว

สแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม 

เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนั

น่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น

ขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 

1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบั

สองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลก

หลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนัน้นําทา่นเดนิทาง

สูเ่มอืงคานาซาวา่ 
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คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง          ตลาดเชา้โอมโิจ – สวนเคนโระคเุอ็น – ชอ้ปป้ิงเมอืงคานาซาวา่ 

                                               เมอืง AWARA ONSEN – แชน่ํา้แร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูต่ลาดเชา้โอมโิจ คอืตลาดชือ่ดังกลางใจเมอืงคานาซาวา่ ภายในตลาดมี

รา้นรวงประมาณ 170 รา้นกวา่รา้น จําหน่ายอาหารทะเล ผักสด ผลไมต้ามฤดกูาลแบบสดใหม่

จากสวนถงึมอืผูบ้รโิภค ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศทีแ่สนครืน้เครงของตลาดพรอ้มเลอืกซือ้

เลอืกทานอาหารเมนูแบบสดใหม ่อาทเิชน่ ปลาดบิ ซชู ิหอยเซลล ์หอยนางรม หรอืจะเป็น

ปลาไหลยา่งแบบญีปุ่่ นอยา่งเพลดิเพลนิใจ จากนัน้นําทา่นเดนิทางชม สวนเคนโระคเุอ็น 

สวนทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 วนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในเมอืง ตรง

ขา้มกบัปราสาทคานาซาวา่ สวนแหง่นีส้รา้งขึน้เมือ่ปี 1676 โดยไดเมยีวมาเอดะ ซนึาโนร ิ(ได

เมยีวคนที ่5) ของตระกลูมาเอดะผูเ้รอืงอํานาจในยคุนัน้ สวนเคนโระคเุอ็นเปิดใหค้นทั่วไปได ้

เขา้ชมเมือ่ปี 1871 บรเิวณกลางสระน้ําขนาดใหญม่ศีาลาชงชา น้ําตก สะพาน ตะเกยีงหนิ 

แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมเีชอืกทีเ่รยีกวา่ “ยกูซิรึ”ิ ทําหนา้ทีด่งึ

ก ิง่ไมเ้อาไวไ้มใ่หห้ักจากการรองรับน้ําหนักหมิะในฤดหูนาวและเป็นสวนเดยีวทีม่วีธิกีารคดิและ

ออกแบบในลักษณะนี ้สวนเคนโระคเุอ็น ซึง่แปลไดว้า่ สวนแหง่ความประเสรฐิท ัง้หก ได ้

แนวคดิมาจากทฤษฎกีารจัดภมูทิัศนส์วนของจนี ซึง่ตอ้งม ี๖ ลักษณะจงึจะเป็นสวนทีส่มบรูณ์

ไรท้ีต่ ิกลา่วคอื มพีืน้ทีก่วา้ง มคีวามสงบเงยีบ มกีารใชศ้ลิปะจําลองธรรมชาต ิมคีวามดัง้เดมิ

เกา่แก ่มน้ํีาสมบรูณ์ และมทีวิทัศนท์ีม่องเห็นกวา้งไกล  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงเมอืงคานาซาวา่ ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบั

การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์
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หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สําหรับ

วัยรุน่ เครือ่งสําอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อืน่ๆอกีมากมาย  

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความ

เมือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง             เมอืงฟคุอุ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ – เมอืงเกยีวโต – วดักนิคะคจุ ิ[วดัเงนิ]           

                                             เมอืงโอซากา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น่าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกอุ ินําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็น

หนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟกุอุแิละยงัไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานที่

ทางธรรมชาตทิีสํ่าคัญของประเทศ จดุเดน่ของผานีค้อืมคีวามยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 

25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถ่กูน้ําทะเลและคลืน่ลมกดัเซาะโดยธรรมชาตแิละ

เนือ่งจากเป็นจดุชมววิทีส่วยงามทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไมข่าดสาย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต นําทา่นเดนิทางสู ่วดักนิคะคจุ ิ[วดัเงนิ] เป็นวัดใน

นกิายเซนถกูสรา้งขึน้โดยโชกนุอาชคิากะ โยชมิาสะ โดยทา่นใชเ้วลาในปัน้ปลายชวีติหลัง

เกษียณ อายอุาศัยอยูท่ีน่ี ่และตน้แบบของวัดแหง่นีไ้ดอ้ทิธพิลมาจากวัดคนิคะคจุ ิหรอืวัดทอง 

ซึง่เป็นทีพั่กของปู่ ของเขาในชว่งเกษียณอายเุชน่เดยีวกนั หลังจากทีท่า่นโชกนุอาชคิากะ

เสยีชวีติของบา้นของทา่นก็ไดถ้กูเปลีย่นใหเ้ป็นวัดกนิคะคจุหิรอืวัดเงนิในปัจจบุนั วัดกนิคะคจุิ

ถกูยกใหเ้ป็นสถานทีสํ่าคัญทางประวัตศิาสตรแ์หง่เมอืงเกยีวโต และทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยเูนสโก จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง

โอซากา้ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ – ชอ้ปป้ิงออิอน 

                                             สนามบนิคนัไซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหท้า่นเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพิม่ทา่นละ 2,900 บาทรวมคา่

รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยนูเิวอร์

แซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังที่

ทา่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์าก

เรือ่ง“จรูาสสคิ พารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั 

“จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่

ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวการต์นู

สําหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

ตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบั

โซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตัววันที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่

ดํ่ากบับรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว หรอื เลอืกอสิระชอ้ป

ป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่ง

ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล้ําอนาคตสําหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งสําอางยีห่อ้

ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย จากนัน้นํา

ทา่นเดนิทางสู ่หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายอาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ  

วนัทีห่กของการเดนิทาง        สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  

04.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ Osaka5965-6D-JL-W07 

 
SPECIAL TAKAYAMA-OSAKA 6 DAYS 3 NIGHTS BY JAL 

กําหนดการเดนิทาง   03 – 08, 22 – 27 กรกฎาคม 2559  
 

อตัราคา่บรกิาร             กรกฎาคม 2559 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 40,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 37,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 37,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 33,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 11,000.-  บาท / เด็กหกัคนืทา่นละ 8,000.-  บาท 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์
ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ 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 คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [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...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

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] 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ ค่าซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 6. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุม่ถงึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

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

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยสําเนาพรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

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

ใหถ้า่ยสําเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 


