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SPECIAL TOTTORI HIROSHIMA 6D3N 
โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

  
 

กําหนดวนัเดนิทาง: 24-29 ตลุาคม 2559 49,900.- 
 
 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิคนัไซ  

2 
สนามบนิคนัไซ-เมอืงฮเิมจ-ิปราสาทฮเิมจ-ิเมอืงทตโตร ิ 

เนนิทรายทตโตร-ิโคนัน ทาวน ์-แชน้ํ่าแร ่
✈ √ √ YANAGO HOTEL 

3 
ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ-ถนนมซิกู ิชเิงรุ [เกะเกะโนะ คทิาโร่] 

เมอืงชมิาเนะ-ปราสาทมัตซเึอะ-ลอ่งเรอืคลองโฮรคิาวะ 
√ √ √ HIROSHIMA HOTEL 

4 
เมอืงฮโิรชมิ่า – อะตอมมคิบอมบโ์ดม – สวนสนัตภิาพและ 
พพิธิภณัฑส์งคราม - เฟอรร์ีสู่เ่กาะมยิาจมิ่า  

√ √ √ SHIMODEN HOTEL [♨]   

5 
เมอืงโอกายามา่-เมอืงเกา่ครุาชกิ-ิโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

สนามบนิคนัไซ 
√ X X  

6 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ - สนามบนิคนัไซ 

20.00 น. 

 

23.00 น. 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 

728 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        สนามบนิคนัไซ - เมอืงฮเิมจ ิ- ปราสาทฮเิมจ ิ- เมอืงทตโตร ิ 

                                             เนนิทรายทตโตร ิ- โคนนัทาวน ์- แชน่ํา้แร ่

06.30 น.               

  

เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร..

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 

ปราสาทฮเิมจ ิดว้ยลกัษณะของตวัปราสาททีม่สีขีาวราวกบัหมิะในฤดหูนาวจงึมชีือ่เรยีกอกีอยา่ง

หนึง่ว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื “ปราสาทนกกระสา” ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่โตทีส่ดุใน

บรรดาปราสาททีห่ลงเหลอืมาจากยุคกลางของญีปุ่่ นและถงึแมต้วัเมอืงจะถกูทิง้ระเบดิอยา่งหนัก

ในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 แตต่วัปราสาทกลบัไม่ไดร้ับความเสยีหายแตอ่ย่างใด  และไดร้ับการยก

ย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบัตปิระจําชาตญิีปุ่่ นเมือ่เดอืนธันวาคม ปี 1993 

 

 

เทีย่ง                                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร   
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เมอืงทตโตร ินําทา่นเดนิทางสู ่เนนิทรายทตโตร ิชมส ิง่มหัศจรรยท์ีม่มีานานกว่า 30,000 ปี ซึง่

เป็นทะเลทรายทีม่คีวามยาวตัง้แตด่า้นตะวันออกจรดดา้นตะวันตกของพืน้ทีย่าวกว่า 16 กโิลเมตร 

ความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งแนวคลืน่ทรายทีเ่กดิจากแรงลมทะเล เป็นอกีหนึง่ทวิทศันท์ี่

ไม่ควรพลาด 

โคนนัทาวน ์หรอื หมูบ่า้น Hokuei เป็นชนบทเล็กๆ ของจังหวัดทตโตร ิ(Tottori) แตเ่ดมิหมู่บา้น

นี้เป็นเพยีงพืน้ทีห่่างไกล แตห่ลงัจากการต์นูโคนันมชีือ่เสยีงโดง่ดงัเป็นพลแุตก ซึง่เป็นบา้นเกดิ

ของอาจารยโ์กโชผูเ้ขยีนการต์นูโคนัน มกีารปรบัปรุงภมูทิศันข์องหมู่บา้นใหก้ลายเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่ว ตลอดสองขา้งทางมหีุ่นปัน้โคนัน และสถานีรถไฟ รวมถงึ พพิธิภณัฑ ์Gosho Aoyama 

Manga Factory ขึน้มาในปี พ.ศ. 2550 จงึเป็นทีน่ยิมทําใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาทอ่งเทีย่วกนัอย่าง

ตอ่เนื่อง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

 

 

 
 
 

 

 

คํา่ 
รับประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  YANAGO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง       ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ - ถนนมซูิก ิชเิงร ุ[เกะเกะโนะ คทิาโร]่ 

                                            เมอืงมตัซเึอะ - ปราสาทมตัซเึอะ - ลอ่งเรอืคลองโฮรคิาวะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ ซึง่เป็นตลาดปลาทีใ่หญ่ทีส่ดุของจังหวัดโทตโตะร ิเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่

จัดจําหน่ายผลติภณัฑจ์ากทอ้งทะเลทัง้ปลาสดและผลติภณัฑแ์ปรรปูตา่ง ๆ ใหป้ระชาชนในราคา

ยุตธิรรมใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัอาหารทะเลสดๆ ราคาย่อมเยาวต์ามอัธยาศยั  

ถนนมซูิก ิชเิงร ุซึง่เป็นถนนทีส่รา้งข ึน้โดยมรีปูปั้นของสตัวป์ระหลาดจากการต์นูญีปุ่่ น “เกะเกะเกะ 

โนะ คทิาโร”่ เป็นเรือ่งราวของปีศาจเด็กผูช้ายตนนงึทีช่ ือ่ "คทิาโร่" ทีม่พี่อเป็นปีศาจลกูกะตาเดยีว

ชอบนอนแชน้ํ่าในชามกบัผองเพือ่นเหลา่ "โยไก" หรอืผปีีศาจน่ันเองอาศยัอยู่ในป่าชือ่ เกะเกะเกะ, 

คทิาโร่ มหีนา้ทีค่อยปราบปรามเหลา่โยไกทีน่สิยัไม่ด ีชอบหลอกชอบหลอน สรา้งความรังควาญให ้

มนุษย ์การต์นูเรือ่งนี้เขยีนโดยนาย “ชเิงรุ มซิกู”ิ นักเขยีนทีม่บีา้นเกดิในจังหวัดทตโตะรแิละถอืเป็น

บุคคลสาํคญัของจังหวดัใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

 

 

เทีย่ง                                  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

ปราสาทมตัซเึอะ เมอืงมัตซเึอะในสมัยเอโดะถอืว่าเป็นหนึง่ในหัวเมอืงสาํคญัแห่งหนึง่แมว้า่จะเป็น

เมอืงเล็ก ๆ แตก่็มคีวามงดงามจนกระทัง่โชกนุโทคงุาวะยังตอ้งสรา้งปราสาทหลงันี้ไวเ้พือ่ใชเ้ป็นที่

พักผ่อน บรเิวณปราสาทยังมกีารขดุคลองโฮรคิาวะเพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางการขนสง่และเป็นจุด

ยุทธศาสตรใ์นการป้องกนัเมอืงแห่งนี้ ในปัจจุบนัคลองนี้ใชเ้ป็นทีแ่หลง่เพาะพันธุป์ลาโดยจะนําทา่น

ลอ่งเรอืคลองโฮรคิาวะ เพือ่เทีย่วชมชวีติของผูค้นในเมอืงมัตซเุอะ (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 

นาท)ี 
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คํา่ 

      

รับประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HIROSHIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว] 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง        เมอืงฮโิรชมิา่ - อะตอมมคิบอมบโ์ดม - สวนสนัตภิาพและ 

                                         พพิธิภณัฑส์งคราม - น ัง่เรอืเฟอรร์ ีสู่เ่กาะมยิาจมิะ - ศาลเจา้อทิซกึุชมิา่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เมอืงฮโิรชมิา่ เมอืงทีถ่กูทําลายในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 เทีย่วชม อะตอมมคิบอมบโ์ดม สวน

สนัตภิาพ และ พพิธิภณัฑส์งคราม ซ ึง่เป็นสถานทีแ่สดงซากคอนกรตีทีเ่หลอืจากการถกูระเบดิ 

โจมตทีางอากาศ เป็นสถานทีเ่ป็นจุดศนูยก์ลางระเบดิ ทีโ่ดนถลม่ ณ วันที ่6 สงิหาคม 1945 ซึง่

สถานทีแ่ห่งนี้ ไดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก 

 

 

เทีย่ง                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

น ัง่เรอืเฟอรร์ ีเ่พือ่ขา้มสู ่เกาะมยิาจมิา่ สถานทีท่ีไ่ดร้ับยกย่องว่ามทีวิทศันส์วยทีส่ดุ 1 ใน 3 ของ

ญีปุ่่ น และประตสูแีดงกลางน้ํา “โอโทรอิ”ิ อันเลือ่งชือ่ จากนัน้นําทา่นสกัการะ  

ศาลเจา้อทิซกึชุมิา่ ศาลเจา้ศกัด ิส์ทิธิท์ีส่รา้งคร่อมทัง้บนบกและในทะเล สนันษิฐานว่าสรา้งขึน้ใน

ปี พ.ศ. 1136 เพือ่บูชาเทวแีห่งทอ้งทะเลซึง่เป็นธดิาสามองคข์องอะมะเทระสเุทว ีในขณะทีน้ํ่าข ึน้
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เต็มทีนั่น้ศาลเจา้จะเหมอืนเรอืขนาดยกัษ์ทีล่อยน้ําอยู่ ศาลเจา้แห่งนี้ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก

โลกในปี พ.ศ. 2539 และรฐับาลญีปุ่่ นไดย้กฐานะใหเ้ป็นสมบัตปิระจําชาต ิ

 

คํา่ 

 

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SHIMODEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม  

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        เมอืงโอกายามา่ - เมอืงเกา่ครุาชกิ ิ- โอซากา้  

                                           ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เมอืงครุาชกิ ิเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของโอกายามะ เขตเมอืงเกา่ๆ ทีอ่นุรักษ์ไว ้เป็น

ชมุชนรมิคลองโบราณทีม่น้ํีาตลอดเวลาไม่เคยแหง้ สองฝ่ังคลองมแีตต่น้หลวิแผ่ก ิง่กา้นหอ้ยระยา้ 

สลบักบัสะพานหนิทอดขา้มคลองอกี 2-3 แห่ง กบัฝูงปลาคารฟ์ และเรอืพายแบบโบราณทีต่ัง้ใจนํา

ออกมาแจวใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ม รมิถนนสายแคบรมิคลองทัง้สองฝ่ัง มอีาคารมุงกระเบือ้งสลบักบั

ฉางขา้วอายุเกา่แกนั่บ 300 ปี ซ ึง่ปัจจุบันไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่

ระลกึและพพิธิภณัฑน่์าชมอกีหลายแห่ง 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั  

 

เมอืงโอซากา้ นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ย่านการคา้  ชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่

ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรับวัยทนีทัง้หลาย 

เครือ่งสาํอาง ยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกี

มากมาย 

 

คํา่ สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง            สนามบนิโอซากา้ – กรงุเทพฯ 

00.55 น. 

04.40 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 

SPECIAL TOTTORI HIROSHIMA 6D3NBY JL  
กําหนดการเดนิทาง    24 – 29 ตลุาคม 2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2559  

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 49,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 46,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 46,900.- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 42,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 18,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 15,000  บาท 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัแรกของการเดนิทางเทา่น ัน้ ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมัดจําทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีัดจําที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สําคญั!! บรษิทั Go Holiday Tour ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
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5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

     5. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 6. คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถ / มัคคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่า

จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้

เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวน

ใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปทีป่ระเทศญีปุ่่ น

เพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางที่

จะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู 

(Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี่

ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิม้เหน็ฟัน 

ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใชรู้ปปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีสํ่านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้ถา่ยสําเนา

พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ยเอกสารตัง้แต ่หนา้

ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจุบนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนใหถ้า่ยสําเนาเลม่เกา่มา

ตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสุลญีปุ่่น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลงั ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
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