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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  

ตลุำคม: 23-29 ตลุาคม, 30 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2560 
51,900.- 

ตลุำคม: 16-22 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยมหำรำช] 53,900.- 
 

 

  โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-นาโกยา่  

2 
เมอืงนาโกยา่-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่ 

ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิแชน่ ้าแร ่
✈ √ √ 

TAKAYAMA HOTEL OR 

SIMILAR[♨ ]  

3 
เมอืงคามโิกช-ิสะพานคัปปะบาช-ิสวนผลไม-้เมอืงมสัซโึมโต-้

ปราสาทมสัซโึมโต-้นาโกยา่ 
√ √ √ 

NAGOYA HOTEL OR 
SIMILAR 

4 
เมอืงอเิสะ-ศาลเจา้อเิสะจงิก-ุเมอืงวากายามา่-ศาลเจา้คมุาโนะ

นาจ-ิวัดเซงันโทจ-ิน ้าตกนาจ-ิแชน่ ้าแร ่                              
√ √ √ 

SHIRAHAMAHOTEL OR 

SIMILAR[♨ ] 

5 
หนา้ผาซนัดัมเบก-ิแผน่หนิเซนโจจกิ-ิเกาะหนิเอนเกะซ ึ

ตลาดคโุรชโิอะ-โอซากา้ 
√ X √ OSAKA HOTEL OR SIMILAR 

6 
เมอืงนารา-วัดโทไดจ-ิหลวงพอ่โตไดบตุส-ึโอซากา้- 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิคันไซ 
√ √ X  

7 สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ ✈   

TAKAYAMA WAKAYAMA IN AUTUMN 7D4N 

   ทำคำยำมำ่-ชริำคำวำโกะ-คำมโิกช-ิมตัสโึมโต-้วำกำยำมำ่-นำรำ-โอซำกำ้ 

โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
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วนัแรกของกำรเดนิทำง             กรงุเทพฯ – เมอืงนำโกยำ่ 

21.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สำยกำรบนิเจแปน แอรไ์ลน ์

เจำ้หนำ้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง          เมอืงนำโกยำ่ –  หมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ – เมอืงทำคำยำมำ่  

                                               ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเกำ่เมอืงทำคำยำมำ่ – ถนนสำยซนัมำจ ิซูจ ิ– แชน่ ำ้แร ่

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนำโกยำ่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิเจแปน แอรไ์ลน ์  

เทีย่วบนิที ่JL 738 

 

08.05 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำโกยำ่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงกฟิฟุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นมรดกโลกชริำคำวำโกะ ทีย่งัคง

อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก 

ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 

เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคา

เหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุ

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงทำคำยำมำ่ น าทา่นชม ทำคำยำมำ่ จนิยะ หรอื ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเกำ่

เมอืงทำคำยำมำ่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่

ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอ

โดะ จากนัน้น าทา่นเดมิชม หมูบ่ำ้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกำ่ซนัมำจ ิซูจ ิซึง่เป็น

หมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระให ้

ทกุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่

ระลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็น

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบั

โชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย ทา่นยงัสามารถ

ลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

 

ค ำ่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง           เมอืงคำมโิกช ิ– สะพำนคปัปะบำช ิ– สวนผลไม ้– เมอืงมสัซโึมโต ้

                                               ปรำสำทมสัซโึมโต ้– นำโกยำ่ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 คำมโิกช ิสถานทีพั่กผอ่นหยอ่นใจทีม่ชี ือ่เสยีงมากดว้ยทวิทัศนท์ีส่วยงามโดยเฉพาะในฤดใูบไม ้

เปลีย่นส ีทา่นจะประทับใจกบัธรรมชาต ิเทอืกเขา สายน ้า อนัสวยงาม แหลง่ชมธรรมชาตยิาม

ใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนข์องสะพำนคปัปะบำช ิ

สญัลักษณ์ของคามโิกชทิีท่อดขา้มแมน่ ้าอะซสึะเป็นสะพานแขวนทีท่ าดว้ยไมห้ากยนืบนสะพาน

จะสามารถเห็นไดท้ัง้เทอืกเขายะเกะตะเกะและเทอืกเขาโฮตากะทางดา้นเหนอืสวยงามมาก  

สวนผลไม ้ใหท้า่นสนุกสนานกบัการเก็บแอปเป้ิลสดๆ จากตน้ให ้เมอืงอาโอโมรแิหง่นีเ้ป็น

แหลง่ปลกูแอปเป้ิลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และวา่กนัวา่แอปเป้ิลนัน้ดตีอ่สขุภาพ หากทาน

วันละ 1 ผล รา่งกายจะแข็งแรงหา่งไกลโรคภยัไขเ้จ็บ 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บำ่ย ปรำสำทมตัซโึมโต ้มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ปรำสำทอกีำ เนือ่งจากผนังปราสาทมสีดี า และ

ปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสุ

มาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบตัิ

ประจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มลูประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประ วัติ

ศาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  
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วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง               เมอืงอเิสะ – ศำลเจำ้อเิสะจงิก ุ– เมอืงวำกำยำมำ่  

                                                ศำลเจำ้คมุำโนะนำจ ิ– วดัเซงนัโทจ ิ– น ำ้ตกนำจ ิ– แชน่ ำ้แร ่                              

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอเิสะ น าทา่นเดนิทางสู ่ศำลเจำ้อเิสะ เป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่ชี ือ่เรือ่งความ

ศักดิส์ทิธิแ์ละเกา่แก ่มอีายกุวา่ 2,000 ปี ตัวศาลเจา้ถกูสรา้งและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณ

ทีส่ดุ ประกอบดว้ยสว่นนอกและสว่นใน มสีะพานยจูบิาช ิขา้มแมน่ ้าอซิซู ุเชือ่ม 2 สว่น เมือ่ขา้ม

สดุสะพานมปีระตโูทรอิ ิเขา้สูแ่ดนศักดิส์ทิธิส์ว่นใน กอ่นเขา้แตล่ะสว่นจะมทีีล่า้งมอืและปากอยู่

ดา้นหนา้ เพือ่ความบรสิทุธิข์องผูม้าเยอืน ตัง้แตค่รัง้โบราณมผีูศ้รัทธาเชือ่กนัวา่ทีน่ีเ่ป็นทีส่ถติแหง่

สรุยิเทพ จงึมผีูศ้รัทธาทั่วญีปุ่่ นเดนิทางไปกราบไหวม้ไิดข้าดสายกระทั่งถงึปัจจบุนั มผีูค้นกวา่ 7 

ลา้นคนไปศาลเจา้อเิสะทกุปี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนศักดิส์ทิธิท์ีน่่าสนใจอกีแหง่หนึง่ทีต่อ้งแวะชมใหไ้ดเ้พราะสวยงามราวกบั

แดนสวรรคบ์นดนิทีส่มบรูณ์ทัง้ธรรมชาตแิละศาสนสถานทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิพทุธศาสนาในญีปุ่่ น

ตัง้แตค่รัง้โบราณกาล มศีาลเจา้ชือ่วา่ คมุำโนะนำจไิทฉะ เป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางของผู ้

เดนิทางแสวงบญุไปตามเสน้ทางเดนิหนิในป่าไมเ้ขยีวขจ ีระยะทาง 600 เมตร ขึน้สูป่ระตศูาลเจา้ 

ระหวา่งทางยงัม ีวดัเซงนัโทจ ิและเจดยีแ์ดงสงู 4 ชัน้ทีถ่กูสรา้งตะหงา่นหนา้น ำ้ตกนำจ ิเป็น

น ้าตกทีส่วยตดิ 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น ตกลงมาตรงๆโดยไมผ่า่นชัน้หนิทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น สงูถงึ 133 

เมตร และกวา้ง 13 เมตร มคีวามสงูทีส่ดุในญีปุ่่ น เป็นทัศนยีภาพทีง่ามสงา่หาชมไดย้าก 

 

ค ำ่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SHIRAHAMA ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง           หนำ้ผำซนัดมัเบก ิ– แผน่หนิเซนโจจกิ ิ– เกำะหนิเอนเกะซ ึ

                                              ตลำดคโุรชโิอะ – โอซำกำ้ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชริำฮำมำ่ เมือ่ชายฝ่ังทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นหาดทรายขาวและออนเซน็ ซึง่

จักรพรรดขิองญีปุ่่ นในอดตีเคยมาแชอ่อนเซน็ทีน่ีเ่ชน่กนั น าทา่นชม หนำ้ผำซนัดมัเบก ิหนา้ผา

ทีม่คีวามสงูชนั 50 เมตร ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมความสวยงามของหนิทีม่รีปูรา่งตา่งๆ ที่

เกดิจากการกดัเซาะของหนิเป็นเวลานาน เมือ่กอ่นเคยเป็นทีส่งัเกตการณ์ของชาวประมงเวลาทีม่ี

เรอืเขา้มาในเขตน่านน ้าหรอืมองหาฝงูปลากอ่นออกเรอื จากนัน้น าทา่นเดนิทาง แผน่หนิเซนโจ

จกิ ิลานหนิกวา้งใหญร่าวกบัเสือ่ทาตามขินาด 1,000 ผนือนัเกดิจากการรังสรรคข์องธรรมชาตทิี่

เกดิจากกระแสลมและกระแสน ้าใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทัศนต์ามอธัยาศัย น าทา่นเดนิทาง
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สูเ่กำะหนิเอนเกะซ ึเกาะหนิทีม่รีปูรา่งคลา้ยรปูหัวใจมรีอูยูต่รงกลางไฮไลทอ์ยูท่ีใ่นเวลาชว่งเย็น

ของบางวันสามารถมองเห็นดวงอาทติยท์ะลผุา่นชอ่งกลางของเกาะเป็นทัศนยีภาพทีห่าชมได ้

ยากน่าตืน่ตาตืน่ใจ 

 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัอสิระตำมอธัยำศยั  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดคโุระชโิอะ เป็นตลาดปลาชือ่ดังทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบคันไซ ใน

เมอืงวากายามา่มารน่ีาซติี ้ตืน่ตากบัการแสดงแลป่ลาทนู่าโชว ์(สามครัง้ตอ่วัน)ใหท้า่นสามารถ

เลอืกลิม้รสอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆ ไดห้ลากหลายประเภททีต่ลาดนี้ 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ค ำ่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]   

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง            เมอืงนำรำ – วดัโทไดจ ิ– หลวงพอ่โตไดบตุส ึ– โอซำกำ้ 

                                               ชอ้ปป้ิงชนิไซบำช ิ– สนำมบนิคนัไซ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนำรำ เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 น า

ทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็นวัดทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับ หลังคา เป็น

สถาปัตยกรรมชิน้งามสมยัคามาครุะ สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่ส าคัญทีล่ ้าคา่ ทีส่ดุของวัดนีค้อื 

หลวงพอ่โตไดบสุส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก ประดษิฐานอยูใ่นวหิารหลวง

พอ่โต ซึง่หลังเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหมถ่งึ 2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจบุนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 

3 ของหลังเดมิ และยงัไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญท่ีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะได ้

สมัผัสกบักวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยูบ่รเิวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอซำกำ้ น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ยำ่นชนิไซบำช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิ

กบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ 

เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้า

อนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK 
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II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หำ้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของ

ฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบั

รา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

** เพือ่ใหท้ำ่นไดช้อ้ปป้ิงอยำ่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิำรอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ ** 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นำมบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ  

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง            สนำมบนิโอซำกำ้ – กรงุเทพฯ  

00.40 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  

05.00 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

TAKAYAMA WAKAYAMA IN AUTUMN 7D4N BY JL  
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 –  
ไมเ่กนิ 12 ปี 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่วเพิม่ รำคำ 

ไมร่วมต ัว๋ 

16-22 ตลุาคม 2560 

[วันหยดุปิยมหาราช] 
53,900 50,900 45,900 7,900 38,900 

 23-29 ตลุาคม 2560 51,900 48,900 43,900 7,900 36,900 

30 ตลุาคม-05 พฤศจกิายน 2560 51,900 48,900 43,900 7,900 36,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ ทำ่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น*** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 
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4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทำงชว่งเทศกำลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีำรคนืเงนิมดัจ ำ    

 หรอื คำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออก หรอื เขำ้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรำยกำรเดนิทำง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคำ่ทวัรไ์มว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษิทั ท ำธุรกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมำยและในข ัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ที่

เทำ่น ัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตวัของทำ่นเอง ทำงมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่ำ่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหำร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทำงบรษิทัอำจมกีำรจดัหอ้งพกัใหต้ำมควำมเหมำะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

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 ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี **  

 [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, รกัษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

 7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ และคา่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นกรณีถา้มกีารกลับมาประกาศ 

        ใชว้ซีา่อกีครัง้หนึง่ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

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

 

รำยละเอยีดเกีย่วกบัมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

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 

 

คณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ น (ส ำหรบักรณีกำรเขำ้ประเทศญีปุ่่ นตำมมำตรกำรยกเวน้วซีำ่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 



GH TAKA-WAKA-OCT60                                                หนา้ 9 จาก 10 
   

หมำยเหต ุ:  

 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 าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนำ้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง 

สำยกำรบนิ และรำคำอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสำรประกอบกำรยืน่วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นส ำหรบัพำสปอรต์จนีแดง 

(กรณุำสง่เอกสำรกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุำถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสำร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหำย*** 

1. พำสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อำทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 

ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทำงสถำนทตูไมย่กเวน้กำร

ยืน่วซีำเขำ้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรขอวซีำ่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีำวเทำ่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หำ้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถำ่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ย

ส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 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 

***   บญัชกีระแสรำยวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ำมำรถใชไ้ดก้บัสถำนกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคำ่บรกิำร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 

 

 
 


