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TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N 
อาโอโมร-ิฮาชมินัไต-ฮริาอซูิม-ิมตัสชึมิา่-ซาโอ-้หมูบ่า้นสนุขัจิง้จอก-นกิโก-้โตเกยีว 

โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์

 

  

ก าหนดวนัเดนิทาง:  

ตลุาคม:  24-30 ตลุาคม 2560 
62,900.- 

ตลุาคม:  17-23, 18-24, 19-25 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยมหาราช] 65,900.- 
 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิฮาเนดะ  

2 
สนามบนิฮาเนดะ-สนามบนิอาโอโมร-ิตลาดเชา้อาโอโมร ิ  

พพิธิภณัฑเ์นบตูะ-ลอ่งเรอืทะเลสาบโทวาดะ  
✈ √ √ 

TOWADA HOTEL OR 

SIMILAR [♨]  

3 
น่ังกระเชา้สูภ่เูขาฮกัโกดะ-แนวล าธารโออริาเสะ- 

ทีร่าบสงูฮาชมินัไต-อาบน ้าแร่ 
√ √ √ 

HANAMAKI HOTEL OR 

SIMILAR [♨] 

4 
เมอืงฮริาอซิมู-ิวัดชซูอนจ-ิลอ่งเรอืชอ่งแคบเกบเิคย-์ลอ่งเรอื

อา่วมสัสชึมิา-เมอืงเซนได-ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิงัโจ 
√ √ √ 

SENDAI HOTEL OR 

SIMILAR 

5 
น่ังรถขึน้เขาซาโอ-้หมูบ่า้นสนัุขจิง้จอก-เมอืงไอสวุาคามทัส-ุ

ปราสาทซรึงุะ             
√ √ √ 

KINUGAWA HOTEL OR 

SIMILAR [♨] 

6 
เมอืงนกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุน ้าตกเคงอ่น-เมอืงโตเกยีว- 

ชอ้ปป้ิงชนิจกู-ุสนามบนิฮาเนดะ 
√ √ X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ ✈   
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิฮาเนดะ 

19.00 น. 

 

21.55 น. 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจเปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระเดนิทางสู ่เมอืงฮาเนดะ 

ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที ่JL 034 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง           สนามบนิฮาเนดะ – สนามบนิอาโอโมร ิ– ตลาดเชา้อาโอโมร ิ    

                                                พพิธิภณัฑเ์นบตูะ – น ัง่กระเชา้สูภ่เูขาฮกัโกดะ – แชน่ า้แร ่

06.05 น.               เดนิทางถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

07. 55 น.  ออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาโอโมร ิโดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 141  

 

ตลาดเชา้อาโอโมร ิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมอาหารทะเลขึน้ชือ่สดใหมจ่ากอา

โอโมร ิหรอืจะเลอืกชมิผลไมท้ีข่ ึน้ชือ่ตามฤดกูาลหรอืจะลองลิม้ชมิรสเหลา้พืน้เมอืงของอาโอโมรทิี่

ข ึน้ชือ่ของญีปุ่่ นไดด้ว้ย 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

พพิธิภณัฑเ์นบตูะ เป็นพพิธิภณัฑท์ีจั่ดแสดงโคมไฟ ทีใ่ชแ้สดงในเทศกาลอาโอโมรเินบตูะมทัซรึ ิ

ซ ึง่สามารถเยีย่มชมไดภ้ายในมโีคมไฟทีใ่ชส้ าหรับขบวนพาเหรดทีม่กีารจัดขึน้ในชว่งตน้เดอืน

สงิหาคมของทกุ ๆ ปี ซึง่เป็นอกีหนึง่เทศกาลทีเ่ป็นทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงนี ้จากนัน้น าทา่นน่ังกระเชา้ชม

ความงดงามของ น ัง่กระเชา้สูภ่เูขาไฟฮกัโกดะ ภเูขาไฟทีต่ัง้อยูใ่นศนูย ์กลางเมอืงอาโอโมร ิ

ในชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีน่ีเ่ป็นเป็นอกีเสน้ทางหนึง่ทีช่าวเมอืงอาโอโมรนิยิมมาเทีย่วชมความ

สวยงามของธรรมชาต ิ

 

ค า่                                       
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOWADA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         ลอ่งเรอืทะเลสาบโทวาดะ – แนวล าธารโออริาเสะ – ทีร่าบสงูฮาชมินัไต  

                                              แชน่ า้แร ่

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ลอ่งเรอืในทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบทีม่คีวามลกึถงึ 327 เมตร สถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความ

นยิมในเขตโทโฮก ุงดงามดว้ยผนืน ้าสนี ้าเงนิเขม้ดนู่าอศัจรรยต์ัดกบัใบไมส้แีดง ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ

ความประทับใจกบัเทอืกเขาทีป่กคลมุดว้ยตน้ไมห้ลากหลายส ี

 



GH TOHOKUJL-OCT60     3 

 

 

เทีย่ง                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  แนวล าธารโออริาเสะ ซึง่มชี ือ่เสยีงและเป็นทีน่ยิมเป็นอยา่งมากในเรือ่งของทวิทศินท์ีส่วยงามและ

แนวล าธารทีท่อดตวัยาวเหยยีดตลอดแนว ความงดงามของทวิทัศนน์ีไ้ดรั้บการคุม้ครองและสงวนให ้

เป็นจดุชมววิและอนุสาวรยีท์างธรรมชาต ิใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ ทีร่าบสงูฮาชมินัไต 

[HACHIMANTAI] ซึง่เป็นภเูขาทางตอนเหนอืของจังหวดั อะคติะและอวิาเตะ ทีร่าบสงูฮาชมินัไต

อยูเ่หนอืระดับน ้าทะเล 1,600 เมตรเป็นพืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะทางกายภาพเฉพาะตวัอยา่งยิง่ เทอืกเขา

แหง่นีนั้บเป็นขมุทรัพยท์างธรรมชาตทิีม่พีชืพรรณหลากหลายกวา่160 ชนดิรวมทัง้หนอง

น ้า ทะเลสาบ ป่าสน ท าใหใ้นฤดใูบไมเ้ปลีย่นสธีรรมชาตจิะรังสรรคผ์นืป่าไวอ้ยา่งสวยงาม 

 

ค า่                                       
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HANAMAKI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          เมอืงฮริาอซูิม ิ– วดัชูซอนจ ิ– ลอ่งเรอืชอ่งแคบเกบเิคย ์

                                           ลอ่งเรอือา่วมสัซชึมิา่ – เมอืงเซนได – ชอ้ปป้ิงยา่นอจิบิงัโจ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เมอืงฮริาอซูิม ิลา่สดุเมอืงนีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกเ้ป็น “มรดกโลก” พรอ้มชม  

วดัชูซอนจ ิทีส่รา้งขึน้ในปี 850 เป็นวดันกิายเทนได จดุเดน่ของวดัแหง่นี ้คอื คอนจคิโิดะ [Golden 

Hall] ซึง่มสีว่นทีค่ลา้ยกบัศาลาทอง คนิคะคจุ ิของเมอืงเกยีวโตเพราะเป็น อาคารทีหุ่ม้ดว้ยทอง 

เหมอืนๆกนั เพยีงแตว่า่ ศาลาทองอนันีจ้ะถกูเก็บรักษาไวใ้นหอ้งโถงขนาดใหญ ่แทนทีจ่ะอยู่

กลางแจง้เหมอืนกบั ศาลาทองคนิคะคจุ ิ 
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เทีย่ง                                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  

ชอ่งหนิผาเกบเิคย ์ทีซ่ ึง่แมน่ ้าอวิาอไิหลผา่นชอ่งผาแหง่นี ้โดยมคีวามยาวถงึ 2 กโิลเมตร ทอดยาว

ไปตามแนวโคง้ของหนา้ผาทีส่งู 100 เมตร...ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาตทิีเ่งยีบสงบ

โดยน่ังเรอืทอ้งแบน และมไีกดท์อ้งถิน่ เป็นคนแจวเรอื พาชมตลอด 1 ชัว่โมงครึง่ และระหวา่ง

เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตสิองขา้งทางอยูนั่น้ คนแจวเรอืจะขบัรอ้งเพลงใหท้า่นไดอ้ารมณ์เคลิม้ตามไป

กบัทศันยีภาพทีป่รากฏเบือ้งหนา้อกีดว้ย  น าทา่นเดนิทางสู ่อา่วมตัสชึมิา่ ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่มี

ทัศนยีภาพงดงามทีส่ดุหนึง่ในสามของญีปุ่่ น นอกจากนัน้ยงัเป็นแหลง่เพาะเลีย้งหอยนางรมทีม่ี

รสชาตดิใีนอนัดับตน้ๆของญีปุ่่ นอกีดว้ย จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืชมอา่วมตัสชึมิา่ อนังดงามและหมู่

เกาะหนิปนูรปูรา่งแปลกตากวา่ 260 เกาะ ซึง่ตัง้เรยีงรายกนัอยูท่ัว่ไปในอา่วใหนั้กทอ่งเทีย่วไดจ้นิตนา

กา ชอ้ปป้ิง ณ อจิบิงัโจ แหลง่ชอ้ปป้ิงทีอ่ยูต่ดิๆกบัสถานรีถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลาย

เสน้ทีม่รีา้นคา้ตา่งๆมากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพ สนิคา้กบัสนิคา้ทีม่อียูห่ลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ 

 

 

ค า่                                      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง             น ัง่รถขึน้เขาซาโอ ้– หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอก – เมอืงไอสวุาคามทัส ุ 

                                                ปราสาทซรึงุะ             

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น ัง่รถสูย่อดเขาซาโอ ้ซึง่เป็นอทุยานแหง่ชาตคิรอบคลมุพืน้ทีข่องเทอืกเขาซาโอ ้ตามเสน้ทางเอค

โคไ่ลน ์ทา่นจะไดช้ืน่ชมธรรมชาตทิีส่วยงามสองขา้งทาง จากนัน้น าทา่นชม ปลอ่งภเูขาไฟโอกา

มะ ซึง่จะม ีทะเลสาบหา้ส ีอยุบ่นปากปลอ่ง และในชว่งแตฤ่ดกูาลสนี ้าจะเปลีย่นแปลงสอียู่

ตลอดเวลา น าทา่นชม หมูบ่า้นสนุขัจ ิง้จอกซาโอะ หมูบ่า้นสนัุขจิง้จอกซาโอะ(Zao Fox Village) 

ตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงชโิรอชิใินภเูขาของจังหวดัมยิาก ิเปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แตปี่ 1990 ภายในหมูบ่า้นมสีตัว์

นานาชนดิกวา่ 100 ตัว รวมถงึสนัุขจิง้จอก 6 สายพันธุท์ีว่ ิง่ไปมาไดอ้ยา่งอสิระในพืน้ทีก่วา้ง ใน

ประเทศญีปุ่่ น สนัุขจิง้จอกเป็นสตัวท์ีส่ าคญัชนดิหนึง่ ตัง้แตร่ะดับชาวบา้นมคีวามเชือ่วา่สนัุขจิง้จอกมี

วญิญาณของเทพอนิารโิอคาม ิหรอืเทพเจา้ของศาสนาพทุธชนิโตอยู ่ซ ึง่เป็นเทพแหง่ความอดุม

สมบรูณ์ของการเกษตร(ขา้ว, ใบชา้) และความเจรญิรุง่เรอืง ใหท้า่นไดส้มัผัสความน่ารักของสนัุข

จิง้จอก และป้อนอาหารสนัุขจิง้จอก พรอ้มเกบ็ภาพความประทับใจ 
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เทีย่ง                                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  

ปราสาทซรึงุะ ซึง่แปลวา่ปราสาทนกกระเรยีน ปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่ปี ค.ศ.1384 และ

ผา่นเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรม์ามากมาย ท าใหโ้ดนท าลายและสรา้งขึน้ใหมห่ลายครัง้ โดยครัง้

ลา่สดุถกูสรา้งขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจบุนัปราสาทสรึกุะไดเ้ป็นพพิธิภณัฑจั์ดแสดงประวัตศิาสตร์

ของเมอืงไอส-ุวาคามทัส ุรวมทัง้เครือ่งเขนิและดาบโบราณตา่งๆ และในชัน้ 5 ของปราสาทเป็นจดุ

ชมววิ ใหท้า่นไดช้มทวิทัศนอ์นังดงามของตวัเมอืงทีถ่กูโอบลอ้มดว้ยภเูขารอบดา้น 

 

 

ค า่                                      
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KINUGAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        เมอืงนกิโก ้– ศาลเจา้โทโชก ุ– น า้ตกเคงอ่น– เมอืงโตเกยีว  

                                           ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกณุโทกงุาวา่ ทีเ่กา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ ตัง้แต่

สมยัโชกนุโตกกุาวา่ อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลักทีว่จิติรตระการตา ทัง้สวยงามในแงข่อง

ศลิปะ และทีแ่ฝงแงม่มุทางปรัชญา เป็นรปูลงิปิดห ูปิดตา ปิดปาก แสดงถงึการใชช้วีติทีไ่มยุ่ง่

เกีย่วกบัเรือ่งราวของผูอ้ ืน่ ชมความสวยงามของเจดยี ์5 ชัน้ ตามแบบฉบบัสถาปัตยกรรมของญีปุ่่ น

โบราณ ศาลเจา้แหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมอกีดว้ย น าทา่นเดนิทางชมความงามของน ้าตก “น า้ตกเคงอ่น” น ้าตกทีใ่หญแ่ละยาวทีส่ดุ
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ของประเทศญีปุ่่ น เดนิทางสู ่“จดุชมววิ” โดยการ “ลงลฟิท”์ ไปชัน้ลา่งทีท่า่นสามารถดืม่ด า่กบัภาพ

ของน ้าตกแหง่นีไ้ดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผัสกบัสายน ้าทีเ่ย็นชืน่ฉ ่าใจ … อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกหามมุ

ความงามทีถ่กูใจเพือ่บนัทกึภาพตามอธัยาศัย … หรอืจะเลอืก “ชมและซือ้” สนิคา้พืน้เมอืงทีข่ ึน้ชือ่ใน

เขตนีไ้ดต้ามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

ชอ้ปป้ิง ณ ถนนชนิจกู ุแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังของกรงุโตเกยีว ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้มากมาย 

อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนกิกลอ้งถา่ยรปู นาฬกิาชือ่ดัง Casio, Seiko ณ รา้น BIG CAMERA หรอื 

SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์Muji, กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟชัน่, 

เครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของญีปุ่่ น SHISEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ รา้น 

100 เยนอยา่งจใุจ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง            สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.05 น. 

05.05 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่JL 033 เดนิทางถงึสนามบนิเดนิทางถงึ 

สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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TOHOKU AUTUMN LEAVE 7D4N BY JL 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

17-23 ตลุาคม 2560 
[วันหยดุปิยมหาราช] 65,900 62,900 57,900 8,900 40,900 

18-24 ตลุาคม 2560 
[วันหยดุปิยมหาราช] 65,900 62,900 57,900 8,900 40,900 

19-25 ตลุาคม 2560 
[วันหยดุปิยมหาราช] 65,900 62,900 57,900 8,900 43,900 

24-30 ตลุาคม 2560 62,900 59,900 54,900 8,900 39,900 

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

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ 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 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 
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4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง 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 ทางมคัคเุทศก์

ไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 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 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 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 
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 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 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  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง 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

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 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** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 


