
 

   
   

    
 

 
 

 

 

ราคาเพยีง 54,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 PRO TAKAYAMA NAGOYA 6D4N  

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

  เที�ยวเมอืงมรดกโลกชื�อดัง ณ เมอืงชริาคาวา่โกะ ที�จะทําใหป้ระทับใจไมรู่ล้มื 
  สวนเคนโระคเุอ็น สวนที�ไดช้ื�อวา่เป็น 1 ใน 3 สวนที�สวยที�สดุในญี�ปุ่ น 
  ชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ หนา้ผาหนิลาวาที�ถกูนํ�าทะเลและคลื�นลมกดัเซาะโดยธรรมชาต ิ
  การชอ้ปปิ�งรา้นคา้แบรนดเ์นมชั �นนํา MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA 
  ชอ้ปปิ�งในแหลง่ชอ้ปปิ�งชื�อดัง อาท ิยา่นโอส ึยา่นซาคาเอะ 
  อาบนํ�าแรผ่อ่นคลายความเมื�อยลา้สไตลญ์ี�ปุ่ น 2 คนื [ออนเซน] 



 

   
   

    
 

กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  18-23 ตลุาคม 61 54,900.- 

วนัที�  06-11 ธันวาคม 61 54,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – สนามบนินาโกยา่ 

21.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที� ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระออก 

วนัที�2 
เมอืงนาโกยา่ – เมอืงทาคายามา่ – ที�วา่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – แชน่ํ �าแร ่ 

00.25 น. เดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที�  JL 738 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

 ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที�วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นที�

ทํางานและที�อยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกุ

กาวา ในสมยัเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอ

โดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกบั

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนินาโกยา่     

2 
เมอืงนาโกยา่-ทาคายามา่-ที�วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคา
ยามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-แชนํ่�าแร่ ✈ � � 

TAKAYAMA 

HOTEL [♨] 

หรอืเทยีบเทา่  

3 
เมอืงคานาซาวา่-ตลาดเชา้โอมโิจ-สวนเคนโระคเุอน็- 

หนา้ผาโทจนิโบ �  � � 
AWARA ONSEN 

[♨] หรอืเทยีบเทา่ 

4 
วัดเอเฮจ-ิพพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร-์ MITSUI OUTLET JAZZ 
DREAM �  � อสิระ 

NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
วัดนติไทยจ ิ-วัดเจา้แมก่วนอมิโอส-ึชอ้ปปิ�งยา่นโอส-ึ 
ชอ้ปปิ�ง-ยา่นซาคาเอะ � � อสิระ NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 สนามบนินาโกยา่ - กรงุเทพฯ ✈   
 



 

   
   

    
 

ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั �งเดมิ และยงัไดร้ับเลอืกจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที�ตกหนัก

ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี�วา่ 

“กสัโช” และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

  เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่�าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

วนัที�3 เมอืงคานาซาวา่ – ตลาดเชา้โอมโิจ – สวนเคนโระคเุอ็น – เมอืงฟคุอุ ิ- หนา้ผาโทจนิโบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง คานาซาวา่ นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเชา้โอมโิจ คอืตลาดชื�อดังกลางใจเมอืงคานาซา

วา่ ภายในตลาดมรีา้นรวงประมาณ 170 รา้นกวา่รา้น จําหน่ายอาหารทะเล ผักสด ผลไมต้ามฤดกูาลแบบสด

ใหมจ่ากสวนถงึมอืผูบ้รโิภค ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศที�แสนครื�นเครงของตลาดพรอ้มเลอืกซื�อเลอืกทาน

อาหารเมนูแบบสดใหม ่อาทเิชน่ ปลาดบิ ซชู ิหอยเซลล ์หอยนางรม หรอืจะเป็นปลาไหลยา่งแบบญี�ปุ่ นอยา่ง

เพลดิเพลนิใจ นําทา่นเดนิทางชม สวนเคนโระคเุอ็น สวนที�ไดช้ื�อวา่เป็น 1 ใน 3 สวนที�สวยที�สดุในญี�ปุ่ น 

ตั �งอยูบ่รเิวณเนนิเขาที�สงูที�สดุในเมอืงตรงขา้มกบัปราสาทคานาซาวา่ สวนแหง่นี�สรา้งขึ�นเมื�อปี 1676 โดยได

เมยีวมาเอดะ ซนึาโนร ิ(ไดเมยีวคนที� 5) ของตระกลูมาเอดะผูเ้รอืงอํานาจในยคุนั�น สวนเคนโระคเุอ็นเปิดใหค้น

ทั�วไปไดเ้ขา้ชมเมื�อปี 1871 บรเิวณกลางสระนํ�าขนาดใหญม่ศีาลาชงชา นํ�าตก สะพาน ตะเกยีงหนิ แวดลอ้ม

ดว้ยธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมเีชอืกที�เรยีกวา่ “ยกูซิรึ”ิ ทําหนา้ที�ดงึก ิ�งไมเ้อาไวไ้มใ่หห้ักจาก

การรองรับนํ�าหนักหมิะในฤดหูนาวและเป็นสวนเดยีวที�มวีธิกีารคดิและออกแบบในลักษณะนี� สวนเคนโระคเุอ็น 

ซึ�งแปลไดว้า่ สวนแหง่ความประเสรฐิทั �งหก ไดแ้นวคดิมาจากทฤษฎกีารจัดภมูทิัศนส์วนของจนี ซึ�งตอ้งม ี๖ 

ลักษณะจงึจะเป็นสวนที�สมบรูณ์ไรท้ี�ต ิกลา่วคอื มพีื�นที�กวา้ง มคีวามสงบเงยีบ มกีารใชศ้ลิปะจําลองธรรมชาต ิ

มคีวามดั �งเดมิเกา่แก ่มนํี�าสมบรูณ์ และมทีวิทัศนท์ี�มองเห็นกวา้งไกล จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูจ่ังหวดัฟกุอุ ิ

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 



 

   
   

    
 

 
บา่ย นําทา่นเที�ยวชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึ�งในสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมของจังหวดัฟกุอุ ิ

และยงัไดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานที�ทางธรรมชาตทิี�สําคญัของประเทศ จดุเดน่ของผานี�คอืมคีวามยาวถงึ 

1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาที�ถกูนํ�าทะเลและคลื�นลมกดัเซาะโดยธรรมชาตแิละ

เนื�องจากเป็นจดุชมววิที�สวยงามทําใหม้นัีกทอ่งเที�ยวแวะมาเยี�ยมเยอืนอยา่งไมข่าดสาย 

คํ�า   รบัประทานอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร  

 
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก AWARA ONSEN หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่�าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ี�ปุ่ น 

วนัที�4 วดัเอเฮจ-ิพพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร-์ MITSUI OUTLET JAZZ DREAM 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางชม วดัเอเฮจ ิEiheiji วดันกิายเซนเกา่แกท่ี�กอ่ตั �งขึ�นตั �งแต ่ค.ศ. 1244 วัดแหง่นี�มชี ื�อเสยีงมา

ยาวนานในเรื�องของการฝึกสมาธแิบบเซน ประกอบดว้ยอาคารนอ้ยใหญร่วมกนักวา่ 70 หลัง (ไมส่ามารถเขา้

ชมไดท้กุหลัง) และดว้ยธรรมชาตแิวดลอ้มอนัรม่รื�นบวกกบัการเดนิทางที�ไมย่ากลําบากนัก ทําใหท้ี�นี�เป็น

สถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนยิมอนัดับตน้ ๆ อกีแหง่หนึ�งของจังหวดันี�อกีดว้ย จากนั�นนําทา่นชม พพิธิภณัฑ์

ไดโนเสารแ์หง่จงัหวดัฟุคอุ ิพพิธิภณัฑแ์หง่นี�เป็นหนึ�งในพพิธิภณัฑไ์ดโนเสารท์ี�ใหญท่ี�สดุในโลกควบคูก่บั

ประเทศแคนาดาและประเทศจนี เนื�องจากจังหวัดฟคุอุเิป็นหนึ�งในจังหวดัที�มกีารขดุพบฟอสซลิไดโนเสารเ์ป็น

จํานวนมากเป็นอนัดับตน้ ๆ ของประเทศญี�ปุ่ น ภายในมกีารจัดแสดงเกี�ยวซากฟอสซลิของในไดโนเสารท์ี�

น่าสนใจในรปูแบบตา่งๆใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิจนลมืเวลา 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้า่นอสิระเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปปิ�งรา้นคา้แบรนด์

เนมชั �นนําและรา้นอาหารญี�ปุ่ นและอาหารนานาชาตกิวา่ 240 รา้นเลยทเีดยีว ที�นี�ถอืเอา้ทเ์ลตที�มขีนาดใหญอ่กี

แหง่หนึ�งในญี�ปุ่ นมคีวามมคีวามใหญป่ระมาณ 39,000 ตารางเมตร และถกูออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบัเมอืง

นวิออรล์นีสซ์ ึ�งเป็นเมอืงทา่ทางตะวันตกของอเมรกิาอกีดว้ย 

คํ�า  อสิระรบัประทานอาหารคํ�าตามอธัยาศยั 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�5 วดันติไทยจ ิ- วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปปิ� งยา่นการคา้โอส ึ– ชอ้ปปิ� งยา่นซาคาเอะ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันติไทยจ ิเกดิจากความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศไทยกบัญี�ปุ่ น สรา้งขึ�นเมื�อปี คศ.1904  

ในสมยัรัชกาลที� 5 ไวเ้พื�อประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุละพระพทุธรปูที�ไดร้ับพระราชทางจาก

พระมหากษัตรยิไ์ทย  ภายในจะมรีปูปั�นขององคร์ัชกาลที� 5 อยูใ่นวดัอกีดว้ย   และปัจจบุนัมคีนไทยนยิมไป

สกัการะกนัอยา่งมากมาย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวัดเจา้แมก่วนอมิที�ตั �งอยูใ่จกลาง



 

   
   

    
 

เมอืงนาโงยา่และเป็นวดัที�ไดร้ับความนับถอืจากชาวญี�ปุ่ นเป็นจํานวนมาก วัดเจา้แมก่วนอมิสรา้งขึ�นครั �งแรกเมื�อ

สมยัคามาครุะในจังหวัดกฟิ ุจนเมื�อปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคํีาสั�งใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้งัเมอืงนาโง

ยา่ วหิารหลกัของวดัเป็นที�ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัแหง่นี�แมจ้ะถกูทําลายจากทั �งอทุกภยัและอคัคภียั

หลายครั �งแตย่งัอยูร่อดมาได ้หลังจากขอพรจากเจา้แมก่วนอมิเรยีบรอ้ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัสนิคา้ราคาสดุ

ประหยดั ณ ยา่นการคา้โอส ึซ ึ�งอยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวัดแหง่นี�นั�นเอง นําทา่นเดนิทางสูย่า่นการคา้ซาคา

เอะ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ� ง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนี�จะมหีา้งดังเชน่ 

PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทั �งรา้นขาย

เสื�อผา้ รองเทา้ พรอ้มทั �งยงัมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซื�อเลอืกทานอกีดว้ย  

* เพื�อใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า * 

 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสูย่า่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ� ง มรีา้นรวงประมาณ 1100 

รา้น โดยยา่นนี�จะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 

100 เยน พรอ้มทั �งรา้นขายเสื�อผา้ รองเทา้ พรอ้มทั �งยงัมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซื�อเลอืกทาน

อกีดว้ย * เพื�อใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิอยา่งเต็มที�จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ�า 

   นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 6 สนามบนินาโกยา่– กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ เพื�อเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

10.30 น.  นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ เจแปนแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� JL 737 

14.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

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

  



 

   
   

    
 

 

โปรแกรม :  PRO TAKAYAMA NGOYA 6D4N BY JL  

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

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

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

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

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�นั�ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ   หรอื คา่ทวัร ์

ท ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 



 

   
   

    
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหารหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ

ใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกําหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 



 

   
   

    
 

เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 



 

   
   

    
 

เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�

ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางที�จะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยื�นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 



 

   
   

    
 

 


