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YAMAGATA SHOCK PRICE # 2 6D3N 
เสน้ทางธรรมชาต-ิท าแยมบลเูบอรี-่ฟารม์สตอเบอรี-่ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

โดยสายการบนิออลนปิปอน 

 
 

  
  

** สนบัสนนุการเดนิทางโดยการทอ่งเทีย่วยามากาตะ ** 
 

มนีาคม : 04 – 09 มนีาคม 2560 29,900.- 
 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนินารติะ  

2 สนามบนินารติะ-สนามบนิเซนได-เมอืงยามากาตะ-ชอ้ปป้ิงออิอน ✈ X √ YAMAGATA KOKUSAI  

3 
วัด GYOKUSENJI-น่ังสมาธชิมธรรมชาต-ิเมอืงซรึุโอกะ 

ชม เจดยี ์5 ชัน้-แชน่ ้าแร่ 
√ √ √ HAGURO ONSEN  [♨]   

4 
ภเูขากสัซนั-กจิกรรมเดนิบนหมิะชมธรรมชาต-ิท าแยมบลเูบอรี ่

ศาลเจา้เดวะซงัซนั-แชน่ ้าแร่ 
√ √ √ HAGURO ONSEN  [♨]   

5 
ฟารม์สตอเบอรี-่น่ังชนิคนัเซนสูโ่ตเกยีว 

เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจูก-ุสนามบนิฮาเนดะ 
√ √ X  

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ ✈    
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ  

21.00 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิออลนปิปอน 

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง           สนามบนินารติะ – สนามบนิเซนได – เมอืงยามากาตะ – ชอ้ปป้ิงออิอน 

00.30 น.               ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 808  

08.25 น.               เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร..  

10.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเซนได โดยสายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 3231  

11.00 น. 

เดนิทางถงึ สนามบนิเซนได เป็นทีเ่รยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยามากาตะ เป็นจังหวัดทีม่พีืน้ที่

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในแถบชายฝ่ังทะเลญีปุ่่ นตัง้อยู่ทศิใตข้องภมูภิาคโทโฮค ุจังหวัดนี้มชีือ่เสยีงของผลผลติ

ทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอรร์ี ่แหลง่น ้าพุรอ้น ความเป็นชนบท และความงามของธรรมชาต  ิ

 

เทีย่ง                                รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั   

 

น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนม

โมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยน

เทา่นัน้ 

 

ค า่                    รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก YAMAGATA KOKUSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         วดั GYOKUSENJI – น ัง่สมาธชิมธรรมชาต ิ– เมอืงซรึโุอกะ 

                                               ชม เจดยี ์5 ช ัน้ – แช่น า้แร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูว่ัด วดั GYOKUSENJI ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ น ัง่สมาธชิมธรรมชาต ิหรอื

ทีค่นญีปุ่่ นเรยีกว่า “ซาเซ็น” ซาเซ็น หมายถงึ การน่ังสมาธอิันเป็นพืน้ฐานในการเตรยีมจติเพือ่การขบ

คดิพจิารณาสภาวะธรรมและปรศินาธรรมตา่ง ๆ เพือ่การบรรลซุาโตร ิเพราะหากไม่มกีารฝึกซาเซ็นเพือ่

พัฒนาจติใหแ้ข็งแกร่งแลว้ก็จะเป็นการยากยิง่ ในการขบคดิปรศินาธรรมใหก้ระจ่างแจง้ไดแ้ละเมือ่ไม่

สามารถขบคดิปรศินาธรรมได ้สภาวะซาโตรกิ็จะเกดิข ึน้ไดย้าก ในการบรรลซุาโตรนัิน้มักตอ้งอาศยัการ

ขบคดิปรศินาธรรมอย่างตอ่เนื่องเพือ่ให ้เกดิความงุนงงสงสยัคกุรุ่นเต็มเป่ียมอยู่ในจติแลว้ “ระเบดิ

ออก” สูก่ารรูแ้จง้อย่างทนัททีนัใด ในการปฏบิัตซิาเซ็นนี้ ไดอ้ธบิายไวด้งันี้ ณ ทีน่ั่งประจ าของทา่น ปู

เสือ่หนา ๆ แลว้วางหมอนลงบนเสือ่ น่ังขดัสมาธเิพชร หรอืสมาธดิอกบัว ในทา่สมาธเิพชร ใหว้างเทา้

ขวาบนขาซา้ยและเทา้ซา้ยบนขาขวา ในทา่สมาธดิอกบัว ทา่นเพยีงวางเทา้ซา้ยบนขาขวาเทา่นัน้ ทา่น

ควรห่มจวีรและคาดรัดประคดแตห่ลวม ๆ แตเ่ขา้ทีใ่หเ้รยีบรอ้ย แลว้วางมอืขวาบนขาซา้ยและวางฝ่ามอื

ซา้ยในทา่หงายขึน้บนฝ่ามอืขวาโดยใหป้ลายนิว้โป้งจรดกนั น่ังตรงในทา่ทีถ่กูตอ้ง อย่าเอยีงไป
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ทางซา้ยหรอืขวา อย่าเอยีงไปขา้งหนา้หรอืขา้งหลงั…เมือ่ทา่น่ังเรยีบรอ้ยแลว้ สดูลมหายใจลกึ ๆ 

หายใจเขา้ออก โคลงร่างไปทางซา้ยทขีวาทแีลว้ปลอ่ยใหห้ยุดนิง่สมดลุในทา่น่ัง คดิถงึการไม่คดิ  

จะคดิถงึการไม่คดิไดอ้ย่างไร โดยปราศจากการคดิ ส ิง่นี้เองคอื หัวใจแห่งศลิปะการน่ังซาเซ็น 

บา่ย                                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม เจดยี ์5 ช ัน้ [เจา้หนา้ทีเ่ตรยีมรองเทา้ทีใ่ชส้ าหรบัเดนิให]้ เจดยี ์5 ชัน้ 

สงู 30 เมตร ไดข้ ึน้ทะเบยีนว่าเป็นสมบัตลิ ้าคา่ของชาต ิเป็นเจดยีเ์กา่แกส่รา้งขึน้มาเมือ่ 2000 ปีทีแ่ลว้ 

ทีน่ี่เป็นเจดยี ์1 ใน 9 องคท์ีห่ลงเหลอือยู่ในประเทศญีปุ่่ น  

 

ค า่    

                                    

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HAGURO ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง              ภูเขากสัซนั – กจิกรรมเดนิบนหมิะชมธรรมชาต ิ– ท าแยมบลูเบอรี ่

                                                ศาลเจา้เดวะซงัซนั – แช่น า้แร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขากสัซงั (Gas-san) เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในบรรดา 3 ภเูขาของเดวะซงัซนั  

ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์เดนิบนหมิะชมธรรมชาตโิดยจะมเีจา้หนา้ทีข่องภเูขาแห่งนี้คอย 

ดแูลอย่างใกลช้ดิใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกบัไดร้ับความรูอ้กีดว้ย  

 

บา่ย                                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  
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จากนัน้ใหท้า่นไดส้นุกสนามกบัการท าแยมบลเูบอรี ่ บลเูบอรร์ีเ่ป็น "อาหารทีม่คีณุสมบัตยิอดเยีย่มใน

การบ ารุงสายตา"อกีทัง้จังหวัดยามากาตะนัน้มกีารเพาะปลกูบลเูบอรร์ีก่นักว่า 10 ชนดิ ใหท้กุทา่นได ้

เพลนิเพลนิกบักจิกรรมตามอัธยาศยั จากนัน้ศาลเจา้เดวะซงัซนั ซ ึง่เป็นศาลเจา้หลกัของหุบเขาฮากุ

โระซึง่ศาลเจา้แห่งนี้ ภายในรวมเทพของทัง้ 3 ภเูขาแห่งเทอืกเขาแห่งนี้ เพือ่ใหค้นทีม่าสกัการะเทพ 

สามารถมาสกัการะไดค้รบทัง้ 3 องค ์และมาไดท้กุตลอดทัง้ปี 

 

ค า่    

                                    

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HIJIORI ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง              ฟารม์สตอเบอรี ่– น ัง่ชนิคนัเซนสูโ่ตเกยีว 

                                                  เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ – สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางส ูฟารม์สตอเบอรี ่ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิการเลอืกชมและซือ้สตรอเบอรร์ี ่ไร่สตรอ

เบอรี ่ของชาวญีปุ่่ นทีม่กีารปลกูอย่างพถิพีถิันและไดร้ับการดแูลเอาใจใสท่กุกระบวนการทกุขัน้ตอน ..

ท าใหผ้ลของสตรอเบอรร์ีนั่น้มขีนาดใหญ่ สแีดงสด และรสชาตหิวานกว่าบา้นเราหลายเทา่ทา่นจะได ้

ชมถงึวธิกีารเก็บสตรอเบอรรีแ่ละทีส่ าคญัคอืทา่นสามารถชมิสตรอเบอรร์ีใ่นไร่นี้ได ้และทา่นยังสามารถ

ซือ้กลบัมาเป็นของฝากแกค่นทีบ่า้นไดไ้ม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอรร์สีดๆ ขนมตา่งๆ ทีแ่ปรรูปจากสตรอ

เบอรี ่

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร  

  เดนิทางดว้ยรถไฟชนิคนัเซนสูเ่มอืงโตเกยีว [**ลกูคา้ดแูลสมัภาระดว้ยตนเอง]  

 

 

 

 

เดนิทางถงึเมอืงโตเกยีว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิ เพลนิ

กบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เครือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอื

สนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่ส าหรับวัยรุ่น 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  
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                                      ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นสูส่นามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  

วนัทีห่กของการเดนิทาง            สนามบนิฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิออลนปิปอน เทีย่วบนิที ่NH 849  

05.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 
YAMAGATA SHOCK PRICE # 2 6D3N BY NH 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอายุ 8 – 
ไม่เกนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอายุ 2 – 
ไม่เกนิ 7 ปี  
ไม่มเีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

04 – 09 มนีาคม 2560 29,900 29,900 26,900 8,900 - 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 

 

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

 เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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 กรุณาช าระยอดเต็มจ านวน ตามราคาขาย  

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัด 

 จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า    

 หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ื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% 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
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 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มัคคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน  

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้

เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ 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  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

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

เห็นฟัน ไม่สวมแว่นด า ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก ส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

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

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวีซา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
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