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SPECIAL NAGOYA-OSAKA 5D2N 
โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

 
 
 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  

ตลุาคม: 08-12, 15-19 ตลุาคม 2559 
34,900.- 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ ฯ-สนามบนินาโกยา่     

2 
สนามบนินาโกยา่-เมอืงอเิสะ-ศาลเจา้อเิสะจงิก-ุถนนโอฮาไรมาช ิ

เมอืงนารา-วัดโทไดจ(ิหลวงพอ่โตไดบตุส)ึ-ชอ้ปป้ิงฮกิาชมิกู ิ
✈ √ X RELIEF OSAKA HOTEL 

3 อสิระเต็มวัน หรอืซือ้ทัวรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอเจแปน √ X X RELIEF OSAKA HOTEL 

4 
เมอืงเกยีวโต-ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิวัดคโิยมสิ-ึหา้งจัสโกอ้อิอน 

สนามบนิคันไซ 
√ √ X  
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 5 สนามบนิคันไซ - กรงุเทพฯ ✈   

 

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – สนามบนินาโกยา่ 

21.00 น. 

 

คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระออก 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      สนามบนินาโกยา่ – เมอืงอเิสะ – ศาลเจา้อเิสะจงิก ุ– ถนนโอฮาไรมาช ิ

                                           เมอืงนารา – วดัโทไดจ(ิหลวงพอ่โตไดบตุส)ึ – ชอ้ปป้ิงยา่นฮกิาชมิกู ิ 

00.50 น. 

 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ 

JL 738 
 

08.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเิสะ น าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้อเิสะ เป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่ชี ือ่เรือ่งความ

ศักดิส์ทิธิแ์ละเกา่แก ่มอีายกุวา่ 2,000 ปี ตวัศาลเจา้ถกูสรา้งและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณ

ทีส่ดุ ประกอบดว้ยสว่นนอกและสว่นใน มสีะพานยจูบิาช ิขา้มแมน่ ้าอซิซู ุเชือ่ม 2 สว่น เมือ่ขา้มสดุ

สะพานมปีระตโูทรอิ ิเขา้สูแ่ดนศกัดิส์ทิธิส์ว่นใน กอ่นเขา้แตล่ะสว่นจะมทีีล่า้งมอืและปากอยู่

ดา้นหนา้ เพือ่ความบรสิทุธิข์องผูม้าเยอืน ตัง้แตค่รัง้โบราณมผีูศ้รัทธาเชือ่กนัวา่ทีน่ีเ่ป็นทีส่ถติแหง่

สรุยิเทพ จงึมผีูศ้รัทธาทัว่ญีปุ่่ นเดนิทางไปกราบไหวม้ไิดข้าดสายกระทั่งถงึปัจจบุนั มผีูค้นกวา่ 7 

ลา้นคนไปศาลเจา้อเิสะทกุปี หลังจากขอพรเรยีบรอ้ยใหท้า่นเพลดิเพลนิ กบั 

ถนนโอฮาไรมาช ิถนนสายนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นถนนสายโบราณ สองขา้งทางของถนนมรีา้นคา้ รา้น

ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืง เรยีงรายในบรรยากาศของอาคารทีด่ยูอ้นยคุตัง้แต่

สมยัเอโดะจนถงึเริม่ยคุเมจ ิถนนสายนีม้คีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร 
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 บา่ย                               รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร   

 

เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 น าทา่นชม วดัโทไดจ ิ

เป็นวดัทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคา เป็นสถาปัตยกรรมชิน้งาม

สมยัคามาครุะ สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่ส าคัญทีล่ ้าคา่ทีส่ดุของวดันีค้อื หลวงพอ่โตไดบสุส ึ

สรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ประดษิฐานอยูใ่นวหิารหลวงพอ่โต ซึง่หลังเดมิถกู

ไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหมถ่งึ 2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจบุนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และ

ยงัไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกบักวางน่ารัก

และแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงยา่น ฮกิาชมิกู ิยา่นดังเมอืง

นารา มคึวามยาวของถนน 250 เมตร ตัง้อยูข่า้งสถานรีถไฟคนิเทสนึารา (Kintetsu Nara 

Station) สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้สนิคา้ทังแบรนดเ์นม สนิคา้พืน่เมอืง รา้น 100เยน และ

รา้นอาหารมากมาย ใหค้ณุไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงอยา่งจใุจ 

 

ค า่ 

 

อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RELIEF OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว] 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         อสิระเต็มวนั ซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล หรอือสิระชอ้ปป้ิงในโอซากา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 

บาท / เด็กทา่นละ 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง] จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่

หลากหลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด

ราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิ พารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า

สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะ

จอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมนัส ์

พรอ้มทัง้พบกบัโซนตัวการต์นูส าหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัว

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

Street หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุทีจ่ะเปิดตวัวันที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY 

POTTER” ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบับรรยากาศทีจ่ าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว 

หรอื เลอืกอสิระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

หลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อา

ใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย 
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เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกี

มากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายอาทเิชน่ ขนม

โมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน  

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 

ค า่                                 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก RELIEF OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– วดัคโิยมสิ ึ– หา้งจสัโกอ้อิอน 

                                            สนามบนิคนัไซ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เทีย่วชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนา

เพือ่บชูาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มี

เสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนั

เป็นเอกลักษณ์ของวดัคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ 

ค ้ายนั และสิง่ทีน่่าอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน ้าชา ซึง่ตัง้อยู่

ระหวา่งทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมยัเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานา

ชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญีปุ่่ น 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ 

ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 

100 เยนเทา่นัน้ 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพ ฯ  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.55 น. 

04.40 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

SPECIAL NAGOYA-OSAKA 5 DAYS 2 NIGHTS BY JL 

ก าหนดการเดนิทาง:  08-12, 15-19 ตลุาคม 2559  
 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2559 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 34,900.- 
เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 31,900.- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 31,900.- 

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 28,900.- 
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 พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 14,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 11,000  บาท 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
* โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล * 

 

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 15-20 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 าทีพั่ก 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!! บรษิทั Go Holiday Tour ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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 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 

** 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] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 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  
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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 
 

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 
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 หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

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

จลาจล, 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 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 ไมย่ิม้

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

ส 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 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 
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**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
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