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SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N  
เกยีวโต – ทาคายามา่ - ชริาคาวา่ - ฟารม์สตอเบอรี ่- โอซากา้ 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
 

  

กุมภาพนัธ ์: 17-21, 22-26, 24-28 ก.พ.60 29,900.- 
มนีาคม : 01-05, 03-07, 08-12, 10-14, 15-19, 17-21 ม.ีค. 60 

เมษายน : 18-22 ,19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 25-29, 26-30 เม.ย. 60 
31,900.- 

เมษายน : 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09 เม.ย.60 [วันหยุดจักร]ี 33,900.- 
มนีาคม : 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 ม.ีค.,28 ม.ีค.-01 เม.ย. 

29 ม.ีค.-02 เม.ย.,31 ม.ีค.-04 เม.ย.60  

เมษายน : 06-10, 07-11, 08-12, 09-13 เม.ย.60  

เมษายน : 27 เม.ย.-01พ.ค., 28 เม.ย.-02 พ.ค., 29 เม.ย.-03 พ.ค. 60 [วันหยุดแรงงาน] 

34,900.- 

เมษายน : 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 เม.ย. 60 [วันหยุดสงกรานต]์ 45,900.- 
 
  

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิคนัไซ  ✈ X 
KANSAI AIRPORT 
WASHINGTON HOTEL 

2 โอซากา้-เกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึวัดคนิคะคจุ-ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ินาโกย่า √ √ √ OGAKI FORUM  

3 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายาม่า-ทีว่่าการอําเภอเกา่เมอืงทาคา

ยาม่า-ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิเมอืงคานาซาว่า-สวนเคนโระคเุอ็น 
√ √ √ 

NOTO ROYAL  

HOTEL [♨ ] 

4 ฟารม์สตอเบอรี-่เมอืงโอซากา้-ชนิไซบาช-ิจัสโกอ้อิอน-สนามบนิคนัไซ √ X X  

5 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

11.30 น. 

14.15 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 610 

 

21.40 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

คํา่ 

 

อสิระรบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        โอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– วดัคนิคะคจุ ิ 

                                              ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– แช่นํา้แร ่

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้นําทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 

ปี จุดเดน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 

ตน้ คํ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันัน้องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น้ําศกัด ิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจาก

เทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกานํา้ชา ซ ึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึ

รา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้

เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบําญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชา

เขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้สดงดงาม  

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อน ปราสาท 

2 ชัน้บนถกูปิดโดยรอบดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัความงามของตวัปราสาทที่

สะทอ้นกบัสระน้ําทีใ่สสะอาด 
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บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

นําทา่นเดนิทางส ูศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนา

เพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโท

รอิจํิานวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

 

คํา่                                     
รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหาร 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OGAKI FORUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่  

                                               ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ – ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

                                               เมอืงคานาซาวา่ – สวนเคนโระคเุอ็น – แช่นํา้แร ่

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืก

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะที่

ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตลน์ี้ว่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ตํา่กว่า 

680,000 คน เลยทเีดยีว ชมดา้นนอกทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคา

ยามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ 

เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมัยเอโดะ 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 

ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกบั

ทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

 

บา่ย                                      รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GH)SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ (KIXXJ-6004)                           PAGE 4 

http://www.hijapantour.com/ 

 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคานาซาว่า สวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 วนทีส่วยทีส่ดุใน

ญีปุ่่ น ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในเมอืง ตรงขา้มกบัปราสาทคานาซาว่า สวนแห่งนี้สรา้งขึน้เมือ่ปี 

1676 โดยไดเมยีวมาเอดะ ซนึาโนร ิ(ไดเมยีวคนที ่5) ของตระกลูมาเอดะผูเ้รอืงอํานาจในยุคนัน้ สวน

เคนโระคเุอ็นเปิดใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1871 บรเิวณกลางสระน้ําขนาดใหญ่มศีาลาชงชา น้ําตก 

สะพาน ตะเกยีงหนิ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมเีชอืกทีเ่รยีกว่า “ยูกซิรึ”ิ 

ทําหนา้ทีด่งึก ิง่ไมเ้อาไวไ้ม่ใหห้ักจากการรองรับน้ําหนักหมิะในฤดหูนาวและเป็นสวนเดยีวทีม่วีธิกีารคดิ

และออกแบบในลกัษณะนี้ สวนเคนโระคเุอ็น แปลไดว้่า สวนแหง่ความประเสรฐิท ัง้หก 

 

 

คํา่                                       
เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOTO ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม ผ่อนคลายกบั

การแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           สวนผลไม ้ [ตามฤดกูาล] – เมอืงโอซากา้ – ชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนั

ไซ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนผลไม ้[ตามฤดกูาล] ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมชมิและซือ้ผลไมต้ามฤดกูาล

ในสวนผลไมข้องชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถินัและไดร้ับการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน..

ทา่นสามารถเด็ดแลว้ทานไดจ้ากตน้สดๆเพราะชาวสวนนัน้ปลกูโดยไม่ใชส้ารเคมใีหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

ผลไมต้ามอัธยาศยั  

บา่ย                                      อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูป

ดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม 

แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 
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คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง             สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 611 

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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SUPER PRO TAKAYAMA - OSAKA 5D3N BY XJ 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอายุ 8 – 
ไม่เกนิ 12 ปี 

พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอายุ 2 – 
ไม่เกนิ 7 ปี  
ไม่มเีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

17-21 กมุภาพันธ ์2560 29,900 29,900 26,900 7,900 22,900 

22-26 กมุภาพันธ ์2560 29,900 29,900 26,900 7,900 22,900 

24-28 กมุภาพันธ ์2560 29,900 29,900 26,900 7,900 22,900 

01-05 มนีาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

03-07 มนีาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

08-12 มนีาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

10-14 มนีาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

15-19 มนีาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

17-21 มนีาคม 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

21-25 มนีาคม 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

22-26 มนีาคม 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

23-27 มนีาคม 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

24-28 มนีาคม 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

25-29 มนีาคม 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

28 ม.ีค.-01 เม.ย. 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

29 ม.ีค.-02 เม.ย. 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

31 ม.ีค.-04 เม.ย. 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

01-05 เมษายน 2560 
[วันหยุดจักร]ี 33,900 33,900 30,900 7,900 25,900 

02-06 เมษายน 2560 
[วันหยุดจักร]ี 33,900 33,900 30,900 7,900 25,900 

03-07 เมษายน 2560 
[วันหยุดจักร]ี 33,900 33,900 30,900 7,900 25,900 

04-08 เมษายน 2560 
[วันหยุดจักร]ี 33,900 33,900 30,900 7,900 25,900 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GH)SUPER PRO TAKAYAMA OSAKA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอก็ซ์ (KIXXJ-6004)                           PAGE 7 

http://www.hijapantour.com/ 

05-09 เมษายน 2560 
[วันหยุดจักร]ี 33,900 33,900 30,900 7,900 25,900 

06-10 เมษายน 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

07-11 เมษายน 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

08-12 เมษายน 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

09-13 เมษายน 2560 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

10-14 เมษายน 2560 
[วันหยดุสงกรานต]์ 45,900 45,900 42,900 7,900 31,900 

11-15 เมษายน 2560 
[วันหยดุสงกรานต]์ 45,900 45,900 42,900 7,900 31,900 

12-16 เมษายน 2560 
[วันหยดุสงกรานต]์ 45,900 45,900 42,900 7,900 31,900 

13-17 เมษายน 2560 
[วันหยดุสงกรานต]์ 45,900 45,900 42,900 7,900 31,900 

14-18 เมษายน 2560 
[วันหยดุสงกรานต]์ 45,900 45,900 42,900 7,900 31,900 

18-22 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

19-23 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

20-24 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

21-25 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

22-26 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

24-28 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

25-29 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

26-30 เมษายน 2560 31,900 31,900 28,900 7,900 24,900 

27 เม.ย.-01 พ.ค. 2560 
[วันหยุดแรงงาน] 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

28 เม.ย.-02 พ.ค. 2560 
[วันหยุดแรงงาน] 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

29 เม.ย.-03 พ.ค. 2560 
[วันหยุดแรงงาน] 34,900 34,900 31,900 7,900 25,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท / ทา่น *** 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

** ลกูคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกัน

ไมไ่ดน่ั้งตดิกัน หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี้ 

 

 
 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 06/07/15] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
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นํา้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

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

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

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น้ําหนักเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจ่ายคา่สมัภาระ

เพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิกําหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น้ําหนักเกนิกว่ากําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คนัไซ น้ําหนักเกนิกว่ากําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 

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 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิท Go Holiday Tour ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น

โดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆ

ไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
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** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 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] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

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 รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 
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4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

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 ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ําเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่ยิม้

เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยสาํเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสาํเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ื่นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
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