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ราคาเพยีง 54,900.- 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 PRO TAKAYAMA NAGOYA 6D4N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

  เทีย่วเมอืงมรดกโลกชือ่ดัง ณ เมอืงชริาคาวา่โกะ ทีจ่ะท ำใหป้ระทับใจไมรู่ล้มื 
  สวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น 
  ชมควำมสวยงำมของ หนา้ผาโทจนิโบ หนำ้ผำหนิลำวำทีถ่กูน ้ำทะเลและคลืน่ลมกดัเซำะโดยธรรมชำต ิ
  กำรชอ้ปป้ิงรำ้นคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA 
  ชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดัง อำท ิยา่นโอส ึยา่นซาคาเอะ 
  อำบน ้ำแรผ่อ่นคลำยควำมเมือ่ยลำ้สไตลญ์ีปุ่่ น 2 คนื [ออนเซน] 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 18-23 ตลุำคม 61 54,900.- 

วนัที ่ 06-11 ธันวำคม 61 54,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนำมบนินำโกยำ่     

2 
เมอืงนำโกยำ่-ทำคำยำมำ่-ทีว่ำ่กำรอ ำเภอเกำ่เมอืงทำคำ
ยำมำ่-ถนนสำยซนัมำจ ิซจู-ิหมูบ่ำ้นชริำคำวำโกะ-แชน่ ้ำแร ่ ✈ 🍽 🍽 

TAKAYAMA 

HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงคำนำซำวำ่-ตลำดเชำ้โอมโิจ-สวนเคนโระคเุอ็น- 

หนำ้ผำโทจนิโบ 🍽  🍽 🍽 
AWARA ONSEN 

[♨] หรอืเทยีบเทา่ 

4 
วัดเอเฮจ-ิพพิธิภณัฑไ์ดโนเสำร-์ MITSUI OUTLET JAZZ 
DREAM 🍽  🍽 อสิระ 

NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
วัดนติไทยจ ิ-วัดเจำ้แมก่วนอมิโอส-ึชอ้ปป้ิงยำ่นโอส-ึ 
ชอ้ปป้ิง-ยำ่นซำคำเอะ 🍽 🍽 อสิระ NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนำมบนินำโกยำ่ - กรงุเทพฯ ✈   
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนินาโกยา่ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที ่ใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระออก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที2่ 
เมอืงนาโกยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – แชน่ า้แร ่ 

00.25 น. เดนิทำงสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสำยกำรบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ JL 738 

08.00 น. เดนิทำงถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 

 ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึง่เป็นจวนผูว้ำ่แหง่เมอืงทำคำยำมำ่ เป็นที่

ท ำงำนและทีอ่ยูอ่ำศัยของผูว้ำ่รำชกำรจังหวัดฮดิะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกนุตระกลูกุ

กำวำ ในสมยัเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมูบ่ำ้นเกำ่แกส่มยัเอ

โดะกวำ่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรักษ์และคงสภำพเดมิไดเ้ป็นอยำ่งด ีอสิระใหท้กุทำ่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบั

ทัศนยีภำพเมอืงเกำ่ซึง่เต็มไปดว้ยบำ้นเรอืนโบรำณ และรำ้นคำ้หลำกหลำย 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บำ้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนำนแทด้ัง้เดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจำก

องคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวำคม 1995 โครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรับหมิะทีต่กหนัก

ในชว่งฤดหูนำวไดด้ ีและรปูรำ่งของหลังคำเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจำ้ จงึเรยีกหมูบ่ำ้นสไตลน์ีว้ำ่ 

“กสัโช” และมผีูค้นจำกทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมควำมงำมในแตล่ะปีไมต่ ่ำกวำ่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ โรงแรม 

 
 เดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

ผอ่นคลำยกบักำรแชน่ ้ำจำกแรธ่รรมชำตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที3่ เมอืงคานาซาวา่ – ตลาดเชา้โอมโิจ – สวนเคนโระคเุอ็น – เมอืงฟคุอุ ิ- หนา้ผาโทจนิโบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง คานาซาวา่ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ตลาดเชา้โอมโิจ คอืตลำดชือ่ดังกลำงใจเมอืงคำนำซำ

วำ่ ภำยในตลำดมรีำ้นรวงประมำณ 170 รำ้นกวำ่รำ้น จ ำหน่ำยอำหำรทะเล ผักสด ผลไมต้ำมฤดกูำลแบบสด

ใหมจ่ำกสวนถงึมอืผูบ้รโิภค ใหท้ำ่นไดส้มัผัสบรรยำกำศทีแ่สนครืน้เครงของตลำดพรอ้มเลอืกซือ้เลอืกทำน

อำหำรเมนูแบบสดใหม ่อำทเิชน่ ปลำดบิ ซชู ิหอยเซลล ์หอยนำงรม หรอืจะเป็นปลำไหลยำ่งแบบญีปุ่่ นอยำ่ง

เพลดิเพลนิใจ น ำทำ่นเดนิทำงชม สวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น 

ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขำทีส่งูทีส่ดุในเมอืงตรงขำ้มกบัปรำสำทคำนำซำวำ่ สวนแหง่นีส้รำ้งขึน้เมือ่ปี 1676 โดยได

เมยีวมำเอดะ ซนึำโนร ิ(ไดเมยีวคนที ่5) ของตระกลูมำเอดะผูเ้รอืงอ ำนำจในยคุนัน้ สวนเคนโระคเุอ็นเปิดใหค้น

ทั่วไปไดเ้ขำ้ชมเมือ่ปี 1871 บรเิวณกลำงสระน ้ำขนำดใหญม่ศีำลำชงชำ น ้ำตก สะพำน ตะเกยีงหนิ แวดลอ้ม

ดว้ยธรรมชำตอินัอดุมสมบรูณ์ ตน้ไมบ้ำงตน้จะมเีชอืกทีเ่รยีกวำ่ “ยกูซิรึ”ิ ท ำหนำ้ทีด่งึก ิง่ไมเ้อำไวไ้มใ่หห้ักจำก

กำรรองรับน ้ำหนักหมิะในฤดหูนำวและเป็นสวนเดยีวทีม่วีธิกีำรคดิและออกแบบในลักษณะนี ้สวนเคนโระคเุอ็น 

ซึง่แปลไดว้ำ่ สวนแหง่ควำมประเสรฐิทัง้หก ไดแ้นวคดิมำจำกทฤษฎกีำรจัดภมูทิัศนส์วนของจนี ซึง่ตอ้งม ี๖ 

ลักษณะจงึจะเป็นสวนทีส่มบรูณ์ไรท้ีต่ ิกลำ่วคอื มพีืน้ทีก่วำ้ง มคีวำมสงบเงยีบ มกีำรใชศ้ลิปะจ ำลองธรรมชำต ิ

มคีวำมดัง้เดมิเกำ่แก ่มนี ้ำสมบรูณ์ และมทีวิทัศนท์ีม่องเห็นกวำ้งไกล จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูจั่งหวดัฟกุอุ ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย น ำทำ่นเทีย่วชมควำมสวยงำมของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึง่ในสถำนทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวดัฟกุอุ ิ

และยงัไดรั้บกำรจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถำนทีท่ำงธรรมชำตทิีส่ ำคญัของประเทศ จดุเดน่ของผำนีค้อืมคีวำมยำวถงึ 

1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนำ้ผำหนิลำวำทีถ่กูน ้ำทะเลและคลืน่ลมกดัเซำะโดยธรรมชำตแิละ

เนือ่งจำกเป็นจดุชมววิทีส่วยงำมท ำใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมำเยีย่มเยอืนอยำ่งไมข่ำดสำย 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  

 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก AWARA ONSEN หรอืเทยีบเทำ่ 

ผอ่นคลำยกบักำรแชน่ ้ำจำกแรธ่รรมชำตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที4่ วดัเอเฮจ-ิพพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร-์ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงชม วดัเอเฮจ ิEiheiji วดันกิำยเซนเกำ่แกท่ีก่อ่ตัง้ขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1244 วัดแหง่นีม้ชี ือ่เสยีงมำ

ยำวนำนในเรือ่งของกำรฝึกสมำธแิบบเซน ประกอบดว้ยอำคำรนอ้ยใหญร่วมกนักวำ่ 70 หลัง (ไมส่ำมำรถเขำ้

ชมไดท้กุหลัง) และดว้ยธรรมชำตแิวดลอ้มอนัรม่รืน่บวกกบักำรเดนิทำงทีไ่มย่ำกล ำบำกนัก ท ำใหท้ีน่ีเ่ป็น

สถำนทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับตน้ ๆ อกีแหง่หนึง่ของจังหวดันีอ้กีดว้ย จำกนัน้น ำทำ่นชม พพิธิภณัฑ์

ไดโนเสารแ์หง่จงัหวดัฟุคอุ ิพพิธิภณัฑแ์หง่นีเ้ป็นหนึง่ในพพิธิภณัฑไ์ดโนเสำรท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลกควบคูก่บั

ประเทศแคนำดำและประเทศจนี เนือ่งจำกจังหวัดฟคุอุเิป็นหนึง่ในจังหวดัทีม่กีำรขดุพบฟอสซลิไดโนเสำรเ์ป็น

จ ำนวนมำกเป็นอนัดับตน้ ๆ ของประเทศญีปุ่่ น ภำยในมกีำรจัดแสดงเกีย่วซำกฟอสซลิของในไดโนเสำรท์ี่

น่ำสนใจในรปูแบบตำ่งๆใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิจนลมืเวลำ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้ำ่นอสิระเพลดิ เพลนิกบักำรชอ้ปป้ิงรำ้นคำ้แบรนด์

เนมชัน้น ำและรำ้นอำหำรญีปุ่่ นและอำหำรนำนำชำตกิวำ่ 240 รำ้นเลยทเีดยีว ทีน่ีถ่อืเอำ้ทเ์ลตทีม่ขีนำดใหญอ่กี

แหง่หนึง่ในญีปุ่่ นมคีวำมมคีวำมใหญป่ระมำณ 39,000 ตำรำงเมตร และถกูออกแบบใหม้ลีกัษณะคลำ้ยกบัเมอืง

นวิออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงทำ่ทำงตะวันตกของอเมรกิำอกีดว้ย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 
 น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที5่ วดันติไทยจ ิ- วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้โอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

เชา้   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดันติไทยจ ิเกดิจำกควำมสมัพันธร์ะหวำ่งประเทศไทยกบัญีปุ่่ น สรำ้งขึน้เมือ่ปี คศ.1904  

ในสมยัรัชกำลที ่5 ไวเ้พือ่ประดษิฐำนพระบรมสำรรีกิธำตแุละพระพทุธรปูทีไ่ดรั้บพระรำชทำงจำก

พระมหำกษัตรยิไ์ทย  ภำยในจะมรีปูปัน้ขององครั์ชกำลที ่5 อยูใ่นวดัอกีดว้ย   และปัจจบุนัมคีนไทยนยิมไป

สกักำระกนัอยำ่งมำกมำย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวัดเจำ้แมก่วนอมิทีต่ัง้อยูใ่จกลำง

เมอืงนำโงยำ่และเป็นวดัทีไ่ดรั้บควำมนับถอืจำกชำวญีปุ่่ นเป็นจ ำนวนมำก วัดเจำ้แมก่วนอมิสรำ้งขึน้ครัง้แรกเมือ่
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สมยัคำมำครุะในจังหวัดกฟิ ุจนเมือ่ปี 1612 โทกงุำวะ อเิอยำสมุคี ำสัง่ใหย้ำ้ยศำลเจำ้จำกกฟิมุำไวย้งัเมอืงนำโง

ยำ่ วหิำรหลกัของวดัเป็นทีป่ระดษิฐำนองคเ์จำ้แมก่วนอมิ วดัแหง่นีแ้มจ้ะถกูท ำลำยจำกทัง้อทุกภยัและอคัคภียั

หลำยครัง้แตย่งัอยูร่อดมำได ้หลังจำกขอพรจำกเจำ้แมก่วนอมิเรยีบรอ้ยใหท้ำ่นเพลดิเพลนิกบัสนิคำ้รำคำสดุ

ประหยดั ณ ยา่นการคา้โอส ึซ ึง่อยูบ่รเิวณดำ้นขำ้งของวัดแหง่นีน่ั้นเอง น ำทำ่นเดนิทำงสูย่า่นการคา้ซาคา

เอะ ใหท้ำ่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิง มรีำ้นรวงประมำณ 1100 รำ้น โดยยำ่นนีจ้ะมหีำ้งดังเชน่ 

PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รำ้น 100 เยน พรอ้มทัง้รำ้นขำย

เสือ้ผำ้ รองเทำ้ พรอ้มทัง้ยงัมรีำ้นอำหำรหลำกหลำยชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทำนอกีดว้ย  

* เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูย่า่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้ำ่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบักำรชอ้ปป้ิง มรีำ้นรวงประมำณ 1100 

รำ้น โดยยำ่นนีจ้ะมหีำ้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รำ้น 

100 เยน พรอ้มทัง้รำ้นขำยเสือ้ผำ้ รองเทำ้ พรอ้มทัง้ยงัมรีำ้นอำหำรหลำกหลำยชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทำน

อกีดว้ย * เพือ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ 

 
  น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัที ่6 สนามบนินาโกยา่– กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามบนินาโกยา่ เพือ่เดนิทำงกลับสู ่กรงุเทพฯ 

10.30 น.  น ำทำ่นกลับสู ่กรงุเทพฯ เจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737 

14.15 น. เดนิทำงถงึทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิำพพรอ้มควำมประทับใจ 

************************************************** 

 

โปรแกรม :  PRO TAKAYAMA NGOYA 6D4N BY JL  

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น 
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

18-23 ตลุำคม 61 54,900 51,900 51,900 46,900 33,400 8,900 

06-11 ธันวำคม 61 54,900 51,900 51,900 46,900 33,400 8,900 

*** รำคำทำรก [เด็กอำยไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บำท / ทำ่น *** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 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 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ ำทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำงนอ้ยกวำ่ 14 -7 วันเดนิทำง ขอเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ย 100% ของรำคำคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบนิมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่ง

กบัสำยกำรบนิและคำ่มดัจ ำทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส ำคญั!! บรษัิทท ำธรุกจิเพือ่กำรทอ่งเทีย่วเทำ่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคำ้เดนิทำงเขำ้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมำยและใน

ขัน้ตอนกำรผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของเจำ้หนำ้ทีเ่ทำ่นัน้ ลกูคำ้ทกุทำ่นตอ้งผำ่น

กำรตรวจคนเขำ้เมอืงดว้ยตัวของทำ่นเอง ทำงมคัคเุทศกไ์มส่ำมำรถใหค้วำมชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำง   

 พรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรและเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

 - กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจำกบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด ำเนนิกอ่นเดนิทำง 7 วันลว่งหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท ำทีเ่คำนเ์ตอรส์นำมบนิ ณ วัน

เดนิทำง เทำ่นัน้  

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 

5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / กำรบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คำ่ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ 

6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

 คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** 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] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์ 

 3. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คำ่ทปิส ำหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนำ้ทวัร ์ตอ่ทำ่นคนละ 4,000 เยน  

     5. ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3%  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ ำนักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่ำ่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธรุกจิ อำจจะมกีำร ถกูตรวจสอบเอกสำรในขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืง 

เพือ่เป็นกำรยนืยนัวำ่มคีณุสมบตัใินกำรเขำ้ ประเทศญีปุ่่ น 
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**เอกสำรทีอ่ำจจะตอ้งใชใ้นกำรพจิำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสำรเรือ่งทีพ่ักทำงบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขำออกจำกประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทำงอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีำยกุำรใชง้ำนเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท ำในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมำย และเขำ้ขำ่ยคณุสมบตัเิพือ่กำรพ ำนักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลำกำรพ ำนักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิำรถกูสง่ตัวกลับจำกประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ และ

ไมเ่ขำ้ขำ่ยคณุสมบตัทิีอ่ำจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทำ่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้กอ่นวันเดนิทำง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตตุำ่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, กำรกอ่

กำรจลำจล, ภยัธรรมชำต,ิ กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของทำ่น, เกดิจำกกำร

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุำกควำมประมำทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษัิทฯ แลว้ ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตำ่งๆ 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  

 จะใชเ้วลำด ำเนนิกำรในกำรขอวซีำ่ประมำณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส ำเนำหนำ้หนังสอืเดนิทำงมำทำงบรษัิทลว่งหนำ้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสำรรับรองจำกญีปุ่่ น(เอกสำรชดุนีท้ำงบรษัิทเป็น

ผูด้ ำเนนิกำรให)้ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแจง้เขำ้ออก ทีส่ ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทำงทีจ่ะไปและกลับเขำ้มำ ถำ้ผูเ้ดนิทำงอำยไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมำแสดงตัวทีส่ถำนทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ ำงำน ตอ้งแสดงใบอนุญำตท ำงำนเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถำ่ย 2นิว้ 2 ใบขนำด 2 X 2 นิว้ ถำ่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถำ่ยหนำ้ตรง ไมย่ิม้

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด ำ ไมค่ำดผม หรอืสวมหมวก แตง่กำยสภุำพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขำ้ออก โดยกอ่นเดนิทำงผูเ้ดนิทำงตอ้งไปแจง้เขำ้-ออกทีส่ ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมอืงพรอ้มทัง้ถำ่ย

ส ำเนำพรอ้มน ำตวัจรงิไปสถำนทตู 

 1.4 ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู ่ถำ่ยส ำเนำทกุหนำ้พรอ้มน ำตวัจรงิไปสถำนทตู 

 1.5 ทะเบยีนบำ้น ถำ่ยส ำเนำทกุหนำ้พรอ้มน ำตวัจรงิไปสถำนทตู 

 1.6 ใบอนุญำตท ำงำน Work permit ถำ่ยส ำเนำหนำ้ชือ่บรษัิททีท่ ำงำน พรอ้มน ำตวัจรงิไปสถำนทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝำก ส ำเนำสมดุบญัชเีงนิฝำก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝำกประจ ำเทำ่นัน้ ถำ่ยเอกสำร

ตัง้แต ่หนำ้ชือ่ และ หนำ้ 1 ถงึหนำ้ทีป่รับยอดบญัชลีำ่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอำยไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถำ่ยส ำเนำเลม่เกำ่มำตัง้แตห่นำ้แรกถงึหนำ้สดุทำ้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทำงบรษัิทอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจจะท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่ 

    สะดวกภำยหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทำ่นเองจงึขออภยัมำ ณ ทีน่ี*้*  

**หำกยืน่เอกสำรปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทำงสถำนทตูจะปฎเิสธกำรพจิำรณำออกวซีำ่ โดยหลักกำรทำง  

   สถำนทตูจะไมม่กีำรคนืเอกสำรแกผู่ย้ ืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่** 

**ในกรณีทีม่กีำรถกูปฎเิสธกำรออกวซีำ่ ทำงสถำนทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิำยเหตผุล ถำ้ตอ้งกำรยืน่วซีำ่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ำมำรถยืน่ไดภ้ำยใน 6 เดอืนนับจำกวันทีถ่กูปฎเิสธวซีำ่ และทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถำนทตูญีปุ่่ น สำมำรถสอบถำมได ้หมำยเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 


