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TAKAYAMA KORANKEI SAKURA & AUTUMN 6D4N 

ทาคายามา่-น ัง่กระเชา้โฮตากะ-สวนผลไม-้มตัสโึมโต-้โครงัเค-โอบาระ-นาโกยา่ 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  

พฤศจกิายน: 09-14, 16-21 พฤศจกิายน 2560 
45,900.- 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินาโกยา่  

2 
เมอืงนาโกยา่-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่ 

ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่ - ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิแชน่ ้าแร ่
✈ √ √ TAKAYAMA HOTEL [♨ ]  

3 
น่ังกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย-์สวนผลไม ้-เมอืงมสัซโึมโต ้

ปราสาทมสัซโึมโต ้- เมอืงยามานาช ิ- แชน่ ้าแร ่
√ √ √ SUWA HOTEL [♨ ] 

4 
เมอืงโอบาระ-ชมซากรุะพรอ้มใบไมเ้ปลีย่นส ี[ตามสภาพอากาศ]

ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ โครังเค-NABANA NO SATO [ชมไฟ] 
√ X X NAGOYA HOTEL  

5 
วัดเจา้แมก่วนอมิโอส-ึชอ้ปป้ิงยา่นโอส-ึชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

[ไกดพ์าเทีย่วเดนิทางโดยรถไฟไมร่วมคา่เดนิทาง ~ 2000เยน ] 
√ X X NAGOYA HOTEL 

6 สนามบนินาโกยา่ - กรงุเทพฯ ✈   
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – เมอืงนาโกยา่ 

21.00 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง          เมอืงนาโกยา่ –  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่  

                                              ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

00.40 น. เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่JL 738  

08.05 น.               เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ 

จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีว้า่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปี

ไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคา

ยามา่ เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร

ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 

300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบั

ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 
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ค า่                                       
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม  

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง           น ัง่กระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์– เมอืงมสัซโึมโต ้– สวนผลไม ้

                                               ปราสาทมสัซโึมโต ้– เมอืงยามานาช ิ

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น ัง่กระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์เพือ่ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบัความงามของเทอืกเขาแอลป์ในวันที่

ทอ้งฟ้าแจม่ใส จากสถานชีนิโฮตากะทีค่วามสงู 1,117 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล เดนิทางสูค่วามสงู

กวา่ 2,156 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล กระเชา้กอนโดลา่ 2 ชัน้รายแรกในญีปุ่่ นพรอ้มกระจกบานใหญ่

ของกระเชา้ ทีน่ีจ่ะท าใหท้กุทา่นไดใ้กลช้ดิกบัทัศนยีภาพของเทอืกเขาแอลป์จนประทับใจไมรู่ล้มื 

สวนผลไม ้ใหท้า่นสนุกสนานกบัการเก็บแอปเป้ิลสดๆ จากตน้ให ้เมอืงอาโอโมรแิหง่นีเ้ป็นแหลง่

ปลกูแอปเป้ิลทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น และวา่กนัวา่แอปเป้ิลนัน้ดตีอ่สขุภาพ หากทานวันละ 1 

ผล รา่งกายจะแข็งแรงหา่งไกลโรคภยัไขเ้จ็บ 

 

 

บา่ย                                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ ปราสาทอกีา เนือ่งจากผนังปราสาทมสีดี า และปีก

ดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ 

เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบตัปิระจ าชาติ

ญีปุ่่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภณัฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มลูประวัตศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวัตศิาสตรข์อง 

จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 
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ค า่ 

 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SUWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ /  

รับประทานอาหารค ่า ณ โรงแรม ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง            เมอืงโอบาระ – ชมซากรุะพรอ้มใบไมเ้ปลีย่นส ี[ตามสภาพอากาศ]       

                                            ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ โครงัเค – NABANA NO SATO [ชมแสดงไฟ] 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เมอืงโอบาระ น าทา่นเดนิทางชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาตทิีซ่ากรุะจะเบง่บานพรอ้มกบั

ใบไมเ้ปลีย่นส ีซากรุะพันธุน์ีม้ชี ือ่วา่ Shikizakura หรอื ซากรุะสีฤ่ดโูดยมคีวามพเิศษทีแ่ตกตา่ง

จากซากรุะทั่ว ๆ ไปคอืจะบาน 2 ครัง้ตอ่ปี ดอก Shikizakura เริม่บานในชว่งกลางเดอืนมนีาคมใน

ฤดใูบไมผ้ลแิละจะบานอกีครัง้ตอนปลายเดอืนพฤศจกิายนในฤดใูบไมร้ว่ง คณุสามารถชมซากรุะที่

ออกดอกพรอ้มกบัใบไมแ้ดงไดท้ีน่ี ่ใครทีพ่ลาดชมซากรุะในชว่งเดอืนมนีาคมทีผ่า่นมายงัสามารถ

มาดดูอกซากรุะไดใ้นชว่งเดอืนพฤศจกิายน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความสวยงามของธรรมชาติ

ตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง                                    อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

หบุเขาโครงัเค ตัง้อยูใ่กลก้บัเมอืงนาโงยา่และยงัขึน้ชือ่วา่เป็นจดุทีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ส าหรับชมใบไม ้

เปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้ว่งของภมูภิาคชบุ ุตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ดนิชมตน้เมเป้ิลและทวิทัศนข์อง

ใบไมเ้ปลีย่นสทีีผ่ลัดเปลีย่นเป็นสแีดงเหลอืงสม้ตามฤดกูาล และทา่นจะไดพ้บกบัจดุชมใบไม ้

เปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุคอืเสน้ทางรมิแมน่ ้าโทโมเอะ ซึง่มสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวถอืสะพานสญัลักษณ์

ประจ าหบุเขาโครังเค ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตแิละถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

NABANA NO SATO นัน้เป็นธมีปารค์ ขนาดใหญใ่นเมอืงนากาชมิา่ ซึง่ทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ 

LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่น

ใหญจ่ะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน ้า อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดย

งานแสดงไฟแหง่นีถ้อืเป็นหนึง่ในงานเทศกาลทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

                                     เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้โอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ                               

                                             [ไกดพ์าเทีย่วเดนิทางโดยรถไฟ –  ไมร่วมคา่เดนิทาง ~ 2000 เยน ] 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

[ไกดพ์าเทีย่วเดนิทางโดยรถไฟ –  ไมร่วมคา่เดนิทาง ~ 2000 เยน] น าทา่นเดนิทางสู ่วดั

เจา้แมก่วนอมิโอส ึวัดเจา้แมก่วนอมิทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงนาโงยา่และเป็นวัดทีไ่ดรั้บความนับถอื

จากชาวญีปุ่่ นเป็นจ านวนมาก วัดเจา้แมก่วนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่สมยัคามาครุะในจังหวัดกฟิ ุจน

เมือ่ปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคี าสัง่ใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้งัเมอืงนาโงยา่ วหิารหลักของ

วัดเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ วัดแหง่นีแ้มจ้ะถกูท าลายจากทัง้อทุกภยัและอคัคภียัหลาย

ครัง้แตย่งัอยูร่อดมาได ้หลังจากขอพรจากเจา้แมก่วนอมิเรยีบรอ้ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัสนิคา้ราคา

สดุประหยดั ณ ยา่นการคา้โอส ึซ ึง่อยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวัดแหง่นีน่ั้นเองน าทา่นเดนิทางสู่

เดนิทางสู ่ยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 

1100 รา้น โดยยา่นนีจ้ะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, 

BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยงัมรีา้นอาหารหลากหลาย

ชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย * เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิาร

อาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 

 

ค า่ เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง            สนามบนินาโกยา่– กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737  

13.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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TAKAYAMA KORANKEI SAKURA & AUTUMN 6D4N BY JL 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 –  
ไมเ่กนิ 12 ปี 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

09 – 14 พฤศจกิายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 32,900 

16 – 21 พฤศจกิายน 2560 45,900 42,900 37,900 8,900 32,900 

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

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทา่นละ 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 ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

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 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง 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 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 

 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  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ 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 รูจ้ัก 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 

 

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 าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ 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 ไม่

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส 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 

***   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 

 

 
 


