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• เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม 

• เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเต้ิลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า 

• ชิมอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ตามฤดูกาลอร่อย ณ ตลาดพื้นเมืองชื่อดังของเมืองคานาซาว่า ตลาดโอมิโจ 

• เที่ยวชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

• ชมความสวยงามของผาหินที่เกิดข้ึนจากการกัดเซาะของธรรมชาติของหน้าผาโทจินโบ  

• เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่เกียวโต [วัดคิโยมิสึ] 

• นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งเมืองนาโกย่า ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ พร้อมช้อปปิ้งย่านโอสึอย่างจุใจ 

• ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ย่านซาคาเอะ, MITSUI OUTLET JAZZ DREAM  

• อาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า 
   

ก้าหนดการเดินทาง :  26 – 31 พฤษภาคม, 29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 41,900.- 
 
 
 
 

1. กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ 

2. สนามบินคันไซ-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-หน้าผาโทจินโบ-เมือง 

AWARA ONSEN -แช่น้้าแร่ 

GOODTIME TAKAYAMA-NAGOYA 
6 DAYS 4 NIGHTS 

                         โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
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3. ตลาดเช้าโอมิโจ-สวนเคนโระคุเอ็น-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

4. ทาคายาม่า-ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า-ถนนซันมาจิซูจิ   

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM-NABANA NO SATO 

5. วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ-ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ    

[ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ-ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน ] 

6. สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ 

 

วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์  

เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 

วันที่สองของการเดินทาง         สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ                                                         

                                              หน้าผาโทจินโบ – เมือง AWARA ONSEN – แช่น้้าแร่ 

00.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  

JL 728 

 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น น้าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต น้าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัด

น้้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์

ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างย่ืนออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้้ายัน และสิ่ง

ที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังน้ันองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก

โลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจาก

เทือกเขาอีกด้วย จากน้ันให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้้าชา ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิ

โยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเท้า

โซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ้าญี่ปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, 

ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น, ของที่ระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม 

เป็นต้น   

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น่าท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุอ ิน้าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่ง

ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทาง

ธรรมชาติที่ส้าคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 

เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน้้าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเน่ืองจาก

เป็นจุดชมวิวที่สวยงามท้าให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย 
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ค่้า น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว] 

 

 

 

  

รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความ

เมื่อยล้าและจะท้าให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง          ตลาดเช้าโอมิโจ – สวนเคนโระคุเอ็น – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น้าท่านเดินทางสู่ตลาดเช้าโอมิโจ คือตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคานาซาว่า ภายในตลาดมี

ร้านรวงประมาณ 170 ร้านกว่าร้าน จ้าหน่ายอาหารทะเล ผักสด ผลไม้ตามฤดูกาลแบบสดใหม่

จากสวนถึงมือผู้บริโภค ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนคร้ืนเครงของตลาดพร้อมเลือกซ้ือ

เลือกทานอาหารเมนูแบบสดใหม่ อาทิเช่น ปลาดิบ ซูชิ หอยเซลล์ หอยนางรม หรือจะเป็น

ปลาไหลย่างแบบญี่ปุ่นอย่างเพลิดเพลินใจ จากน้ันน้าท่านเดินทางชม สวนเคนโระคุเอ็น 

สวนที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 วนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาที่สูงที่สุดในเมือง ตรง

ข้ามกับปราสาทคานาซาว่า สวนแห่งน้ีสร้างข้ึนเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (ได

เมียวคนที่ 5) ของตระกูลมาเอดะผู้เรืองอ้านาจในยุคน้ัน สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให้คนทั่วไปได้

เข้าชมเมื่อปี 1871 บริเวณกลางสระน้้าขนาดใหญ่มีศาลาชงชา น้้าตก สะพาน ตะเกียงหิน 

แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้บางต้นจะมีเชือกที่เรียกว่า “ยูกิซึริ” ท้าหน้าที่ดึง

กิ่งไม้เอาไว้ไม่ให้หักจากการรองรับน้้าหนักหิมะในฤดูหนาวและเป็นสวนเดียวที่มีวิธีการคิดและ

ออกแบบในลักษณะน้ี สวนเคนโระคุเอ็น ซึ่งแปลได้ว่า สวนแห่งความประเสริฐทั้งหก ได้

แนวคิดมาจากทฤษฎีการจัดภูมิทัศน์สวนของจีน ซึ่งต้องมี ๖ ลักษณะจึงจะเป็นสวนที่สมบูรณ์

ไร้ที่ติ กล่าวคือ มีพื้นที่กว้าง มีความสงบเงียบ มีการใช้ศิลปะจ้าลองธรรมชาติ มีความดั้งเดิม

เก่าแก่ มีน้้าสมบูรณ์ และมีทิวทัศน์ที่มองเห็นกว้างไกล  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาโอมิโจ   

บ่าย จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่น

ขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม 

1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้าง 

 

 

ของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ

สองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก

หลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่้ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 

ค่้า น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL  หรือเทียบเท่า [3 ดาว]  

 รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความ

เมื่อยล้าและจะท้าให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง           ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนซันมาจิซูจิ   

                                             MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – NABANA NO SATO 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านสู่ เมืองทาคายาม่า น้าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมือง

ทาคายาม่า ซ่ึงเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท้างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่า

ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัย

เอโดะ จากน้ันน้าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ 

ซ่ึงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี 

อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ 

และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ้าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท้ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้ง

เลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มี

หน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝง
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ไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่า

ประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ให้ท่านอิสระเพลิด 

เพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นน้าและร้านอาหารญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติกว่า 

240 ร้านเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอ้าท์เลตที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นมีความมีความใหญ่

ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับเมืองนิวออร์ลีนส์ซ่ึงเป็น

เมืองท่าทางตะวันตกของอเมริกาอีกด้วย จากน้ันน้าท่านเดินทางสู่ NABANA NO SATO น้ัน

เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ให้ท่านเดินทชมสวนดอกไม้เที่ถูกจัดอย่างสวยงาม

พร้อมถ่ายรูปอย่างเพลิดเพลินใจ 

 

ค่้า รับประทานอาหารค้่าอิสระตามอัธยาศัย  

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THREE STAR HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]  

 

วันที่ห้าของการเดินทาง        วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ – ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ    

                                           [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ – ไม่รวมค่าเดินทาง ~ 1000 เยน ] 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น้าท่านเดินทางสู่เดินทางโดยรถไฟสู่ [ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางโดยประมาณ 

1,000 เยน] น้าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองนาโงย่าและเป็นวัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจ้านวนมาก วัดเจ้าแม่กวนอิม

สร้างข้ึนคร้ังแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีค้าสั่งให้

ย้ายศาลเจ้าจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่า วิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่

กวนอิม วัดแห่งน้ีแม้จะถูกท้าลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายคร้ังแต่ยังอยู่รอดมาได้ 

หลังจากขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเรียบร้อยให้ท่านเพลิดเพลินกับสินค้าราคาสุดประหยัด ณ 

ย่านการค้าโอสึ ซ่ึงอยู่บริเวณด้านข้างของวัดแห่งน้ีน่ันเอง 

 

บ่าย น้าท่านเดินทางสู่เดินทางสู่ ย่านการค้าซาคาเอะ ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง 

มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่านน้ีจะมีห้างดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, 
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LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, ร้าน 100 เยน พร้อมทั้งร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า พร้อมทั้ง

ยังมีร้านอาหารหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซ้ือเลือกทานอีกด้วย 

 * เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค้่า *  

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THREE STAR HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]  

วันที่หกของการเดินทาง            สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น้าท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ  

10.25 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737  

14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

 

GOODTIME TAKAYAMA-NAGOYA 6 DAYS 4 NIGHTS BY JAL 

ก้าหนดการเดินทาง  26 – 31 พฤษภาคม, 29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2559 
  

อัตราค่าบริการ                พฤษภาคม 2559 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 41,900 .- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 38,900 .- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 38,900 .- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 33,900 .- 

พักห้องเด่ียว เพิ่มท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญหั่กคืนท่านละ 10,000.-  บาท / เด็กหักคืนท่านละ 7,000.-  บาท 

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  

    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

     ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
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3. การช้าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ้าท่านละ 5,000 บาท 

 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจ้าทั้งหมด  

 4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

 4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ้า

ที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า 

หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 

 

 4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

**ส้าคัญ!! บริษัท Go Holiday Tour ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า

ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์

ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**  

4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร

สะสมไมล์ จะต้องด้าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยช้าระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ 

วันเดินทาง เท่าน้ัน  

 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 5. ค่าน้้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 

     สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
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 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า  

 รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

  เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 

 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองที่พักทางบริษัท

จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น 
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หมายเหตุ :  

 

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นส้าหรับ
พาสปอร์ตจีนแดง  

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านัก

ระยะสั้นเท่าน้ัน 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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 จะใช้เวลาด้าเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย ์จึงต้องขอรบกวนให้ส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมา

ทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดน้ีทางบริษัทเป็นผู้ด้าเนินการ

ให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา 

ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการย่ืนวีซาเข้า

ประเทศ) ส่วนผูท้ี่ท้างาน ต้องแสดงใบอนุญาตท้างานเพิ่มเติม 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2น้ิว 2 ใบขนาด 2 X 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง ไม่

ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นด้า ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปร้ิน หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่ส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้ง

ถ่ายส้าเนาพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตท้างาน Work permit ถ่ายส้าเนาหน้าชื่อบริษัทที่ท้างาน พร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจ้าเท่าน้ัน ถ่ายเอกสาร

ตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือน

ให้ถ่ายส้าเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะท้าให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทั้งน้ีเพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่น้ี**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกคร้ังจะ 

   ไม่สามารถย่ืนได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 

 

 

 


