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 เทีย่วเมอืงหลวงเกา่สมัผัสวัฒนธรรมญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิทีเ่กยีวโต [วดัคโิยมสิ,ึ ฟูจมิอินิาร]ิ 

 เพลดิเพลนิกบัความสวยงามของวดักนิคะคจุ ิ[วดัเงนิ] ทีไ่ดต้น้แบบมาจากวัดทองคนิคะคจุ ิ

 เทีย่วหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ พรอ้มบรรยากาศประทับใจไมรู่ล้มื 

 เดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ลติเต ิล้เกยีวโตพรอ้มชมจวนผูว้า่อนัเกา่แก ่ณ เมอืงทาคายามา่ 

 เทีย่วชมสวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

 ชมความสวยงามของผาหนิทีเ่กดิขึน้จากการกดัเซาะของธรรมชาตขิองหนา้ผาโทจนิโบ  

 ชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดังในโอซากา้ ยา่นชนิไซบาช ิ 

 อาบน า้แรแ่ชอ่อนเซ็น เพือ่สขุภาพและผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ // เมนขูาปยูกัษพ์รอ้มน ้าจิม้รสเด็ด 

 บนิสบายๆกบัแอรเ์อเชยีรวมน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิล พรอ้มเสรฟ์ิอาหารรอ้นบนเครือ่ง 

วนัเดนิทาง: 13 – 17, 14 – 18, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28 มกราคม  29,900.- 

 27 – 31 มกราคม, 28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ,์ 31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์59 / 

 01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 10 – 14, 11 – 15, 12 – 16, 16 – 20, 17 – 21 กมุภาพนัธ ์

 18 – 22, 24 – 28, 25 – 29 กมุภาพนัธ,์ 28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม,  

 29 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม / 02 – 06, 03 – 07, 04 – 08, 06 – 10,  09 – 13 มนีาคม 

 10 – 14, 11 – 15, 13 – 17 มนีาคม 2559    
1. กรงุเทพฯ-สนามบนิคันไซ 

2. โอซากา้-เมอืงเกยีวโต-วัดกนิคะคจุ ิ[วัดเงนิ]-วัดคโิยมสิ ึ 

ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร-ิเมอืงนาโงยา่ 

3. เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่       

ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิหมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-แชน่ ้าแร ่

4. เมอืงคานาซาวา่-สวนเคนโระคเุอ็น-เมอืงฟคุอุ-ิหนา้ผาโทจนิโบ  

เมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิโอซากา้ 

5. สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ 

 

 

SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 

5 วนั 3 คนื 
                        โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

12.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอร์

เอเชยีเอ็กซ ์เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและ

สมัภาระ 

 

15.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่ 

XJ 610  

 

22.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง           โอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดักนิคะคจุ ิ[วดัเงนิ] – วดัคโิยมสิ ึ 

                                                 ศาลเจา้ฟจูมิอินิาร ิ– เมอืงนาโงยา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [มือ้ที ่1]  
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต น าท่านเดนิทางสู่ วดักนิคะคุจ ิ[วดัเงนิ] เป็นวัดในนกิายเซน

ถูกสรา้งขึน้โดยโชกุนอาชคิากะ โยชมิาสะ โดยท่านใชเ้วลาในปั้นปลายชวีติหลังเกษียณ อายุ

อาศัยอยู่ที่นี่ และตน้แบบของวัดแห่งนี้ไดอ้ทิธพิลมาจากวัดคนิคะคุจ ิหรอืวัดทอง ซึง่เป็นที่พัก

ของปู่ ของเขาในชว่งเกษียณอายุเชน่เดยีวกัน หลังจากทีท่่านโชกุนอาชคิากะเสยีชวีติของบา้น

ของท่านก็ไดถู้กเปลีย่นใหเ้ป็นวัดกนิคะคุจหิรอืวัดเงนิในปัจจุบนั วัดกนิคะคุจถิูกยกใหเ้ป็นสถานที่

ส าคัญทางประวัตศิาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ไดรั้บการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในปี 1994 จากองคก์ารยเูนสโก 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  [มือ้ที ่2]  

 น าท่านเดนิทางสู่ วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 

1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไม ้

ขนาดใหญ่ 139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ที่น่าอัศจรรย ์คือ สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดังนัน้องค์การ

ยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก และเชญิทุกท่านไดด้ืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้

จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่

ตัง้อยูร่ะหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืง

นานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ ยะแบบญี่ปุ่ น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญี่ปุ่ น, ขมมชู

ครมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น,  
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ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้

พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทูตส่งสาสน์

ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกันจนกลายเป็นอโุมงค์

เสาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  [มือ้ที ่3]  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่       

                                               ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – แชน่ า้แร ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [มือ้ที ่4]  
 น าท่านสู่ เมอืงทาคายามา่ น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทา

คายาม่า ซึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผูว้่าราชการ

จังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ 

จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ ้าน LITTLE KYOTO หรอื เขตเมืองเก่า ซนัมาจซูิจ  ิซึง่เป็น

หมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระให ้

ทกุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทัศนียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย เช่น รา้นผลติและจ าหน่ายเหลา้สาเก รา้นท ามโิสะ ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของที่

ระลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็น

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกับ

โชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถ

ลองลิม้ชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร [มือ้ที ่5]  

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนาน

แทด้ัง้เดมิ และยังไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้น

สไตล์กัสโช-สคึุร ิจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลังคาเหมอืนกับสองมอืพนม

ของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ี้วา่ “กัสโช” และมผีูค้นจากทั่วทุกมมุโลกหลั่งไหลไปชมความ

งามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคานาซาวา่ 

 

ค า่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [มือ้ที ่6]  

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

เมนปูยูกัษต์ามฤดกูาล (เฉพาะเดอืน มกราคม ถงึ มนีาคม เทา่น ัน้ !!! ) 

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง          เมอืงคานาซาวา่ – สวนเคนโระคเุอ็น –เมอืงฟคุอุ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ  

                                                เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิโอซากา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [มือ้ที ่7]  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงคานาซาวา่ น าท่านเดนิทางชม สวนเคนโระคุเอ็น สวนทีไ่ดช้ ือ่ว่า

เป็น 1 ใน 3 วนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ น ตั ้งอยู่บรเิวณเนินเขาที่สูงที่สุดในเมือง ตรงขา้มกับ

ปราสาทคานาซาว่า สวนแห่งนี้สรา้งขึน้เมือ่ปี 1676 โดยไดเมยีวมาเอดะ ซนึาโนร ิ(ไดเมยีว

คนที ่5) ของตระกูลมาเอดะผูเ้รอืงอ านาจในยคุนัน้ สวนเคนโระคุเอ็นเปิดใหค้นทั่วไปไดเ้ขา้

ชมเมื่อปี 1871 บรเิวณกลางสระน ้ าขนาดใหญ่มีศาลาชงชา น ้ าตก สะพาน ตะเกียงหิน 

แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมเีชอืกทีเ่รยีกว่า “ยกูซิรึ”ิ ท าหนา้ทีด่งึ

ก ิง่ไมเ้อาไวไ้มใ่หห้ักจากการรองรับน ้าหนักหมิะในฤดหูนาวและเป็นสวนเดยีวทีม่วีธิกีารคดิและ

ออกแบบในลักษณะนี้ สวนเคนโระคุเอ็น ซึง่แปลไดว้่า สวนแหง่ความประเสรฐิท ัง้หก ได ้

แนวคดิมาจากทฤษฎกีารจัดภมูทิัศน์สวนของจนี ซึง่ตอ้งม ี๖ ลักษณะจงึจะเป็นสวนทีส่มบรูณ์

ไรท้ีต่ ิกล่าวคอื มพีืน้ทีก่วา้ง มคีวามสงบเงยีบ มกีารใชศ้ลิปะจ าลองธรรมชาต ิมคีวามดัง้เดมิ

เกา่แก ่มนี ้าสมบรูณ์ และมทีวิทัศนท์ีม่องเห็นกวา้งไกล จากนัน้น่าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัฟุกุอ ิ

น าท่านเทีย่วชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิม

ของจังหวัดฟกุอุแิละยงัไดรั้บการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคัญของประเทศ 

จดุเดน่ของผานี้คอืมคีวามยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตรดว้ยกัน เป็นหนา้ผาหนิลาวา

ทีถู่กน ้าทะเลและคลืน่ลมกัดเซาะโดยธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นจุดชมววิที่สวยงามท าใหม้ี

นักทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไมข่าดสาย 

 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ณ ย่านการคา้ ชนิไซบาช ิ

ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเล่นเกมส ์หรอืสนิคา้แฟชั่นที่เอาใจคุณผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นและ

อืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 611  

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ 

วนัเดนิทาง: 13 – 17, 14 – 18, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28 มกราคม 2559 

 27 – 31 มกราคม, 28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ,์ 31 มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์59 / 

 01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 10 – 14, 11 – 15, 12 – 16, 16 – 20, 17 – 21 กมุภาพนัธ ์

 18 – 22, 24 – 28, 25 – 29 กมุภาพนัธ,์ 28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม,  

 29 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม / 02 – 06, 03 – 07, 04 – 08, 06 – 10,  09 – 13 มนีาคม 

 10 – 14, 11 – 15, 13 – 17 มนีาคม 2559   
 

อตัราคา่บรกิาร       มกราคม – กมุภาพนัธ ์2559 

ผูใ้หญพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 26,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋หกัคนืทา่นละ  7,000.-  บาท 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะท าใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกนัไมไ่ดน่ั้ง

ตดิกนั หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกนัจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี ้
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2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี า้หนกักระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น า้หนกัเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วนัจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 06/07/15] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณท์ีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อุปกรณก์ฬีาเพิม่เตมิแยก

จากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

น า้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 500.- 750.- 1,110.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัซือ้น า้หนกัเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี า้หนกัเกนิก าหนดตอ้ง

จา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คนัไซ น า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 
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4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั

จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดั

จ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญี่ปุ่ น ข ึน้อยู่กบัการพิจารณาของ

เจา้หน้าทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้**  

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยช าระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 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] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดีคา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุเยน 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์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 านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง  

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

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 ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) 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 

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

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้ม

ทัง้ถา่ยส 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 ถา่ย

เอกสารตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 

6 เดอืนใหถ้า่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
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