
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG) 

 
 
 
 
 
 
 

ศาลเจ้าคาโตริ – สตอร์เบอร์ร่ีฟาร์ม - นั่งรถไฟสายอซุิมิ – ชมดอกนาโนะฮานะ  
ชมงานประดบัไฟ Tokyo German Village - สวนซันเคเอน็ – ภูเขาไฟฟูจิ  

ชมซากรุะ - Hamamatsu Flower Park - NABANA NO SATO ชมงานประดบัไฟ  
วากายาม่า - ศาลเจ้าคุมาโนะ นาชิ – วดัเซงนัโตะ – คตัสึอุระ – พพิธิภณัฑ์ปลาวาฬ 
หน้าผาหินซันดนัเบก ิ– เกาะหินแว่นตา - ตลาดปลาคุโรชิโอะ - ปราสาทวาคายาม่า 

 
 
 
 
 
 

 
 
 อาบน ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญี่ปุ่ นแท้ๆ  
 ชมงานประดบัไฟจาก 2  เมือง TOKYO GERMAN VILLAGE และ  NABANA NO SATO 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG)  
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 

วันที่เดินทาง ราคาทัวร์ 

1 - 7  เม.ย. 2562 71,900.- 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  - นาริตะ   

19.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

22.10 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 640 

วนัที่สอง นาริตะ – ศาลเจ้าคาโทริ - สตอรว์เบอร์ร่ี ฟาร์ม – น่ังรถไฟสายอิซุมิ – ชมงานประดับไฟ Tokyo German Village  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว 
 น าท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าคาโทริ (Katori Shrine) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ(Narita) 

ภายในจงัหวดัชิบะ (Chiba) ศาลเจา้แห่งน้ีถือไดว้่าเป็นศาลเจา้ของศาสนาชินโต และเป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจา้คา
โทริกว่า 100 แห่งทัว่ทั้งญ่ีปุ่ นก็ว่าได ้ภายในศาลเจา้ประดบัประดาดว้ยโคมไฟหินอย่างงดงาม แถมยงัมีส่ิงท่ีผูค้น
ศรัทธาท่ีท าให้ผูค้นหลัง่ไหลไปสักการะอย่างไม่ขาดสาย ศาลเจ้าแห่งน้ียงัส่ิงท่ีผูค้นเคารพศรัทธาอย่างรูปป้ัน 
Futsunushi no Mikoto ผูซ่ึ้งเป็นทหารผูพิ้ทกัษ์ท่ีส าคญัในสมยัซามูไร จุดท่ีถือไดว้่าเป็นไฮไลท์ของท่ีน่ีนัน่ก็คือ 
อาคารสีด า และประตูสีแดงเขม้ อนัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของศาลเจ้าคาโทริ สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1700 
หลงัจากนั้นเดินทางสู่ สตรอว์เบอร์ร่ี ฟาร์ม ไร่สตรอเบอร์ร่ี ของชาวญ่ีปุ่ นมีการปลูกอย่างพิถีพิถนั และไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน
กว่าบา้นเราหลายเท่า ท่านจะไดช้มถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและท่ีส าคญั คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ี
ได ้โดยสามารถเดด็จากตน้ดว้ยตวัเอง และยงัซ้ือกลบัมาเป็นของฝากแก่คนท่ีบา้นได ้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากกนั้นน าท่านนัง่รถไฟสายอิซุมิ(Isumi) หรือขบวนมูมิน มีระยะทางทั้งหมด 26 กิโลเมตร ตดัผ่านบรรยายกาศ

ชนบทของญ่ีปุ่ น ท่ีมีทุ่งนา ทุ่งหญา้ ป่า เขา และธรรมชาติ โดยมีทุ่งดอกนาโนะฮานะซ่ึงจะบานช่วงปลายเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงประมาณตน้เดือนเมษายน บานสะพร่ังอยู ่2 ขา้งทางเป็นระยะทางเกือบคร่ึงของความยาวทางรถไฟ
ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 14 สถานีดว้ยกนั มีสถานีเร่ิมตน้อยู่ท่ี JR Ohara Station  รถไฟจะว่ิงผ่านท่ามกลาง
ธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ดว้ยระยะทางกว่า 26.8 กิโลเมตร ระหว่างสถานีโอฮาระกบัสถานีโอทาคิ  ซ่ึงเป็นรถไฟ
หน่ึงโบก้ีท่ีมีความน่ารักว่ิงไปบนทางรถไฟในชนบท ในช่วงกลางเมืองมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลา
ท่ีดอกนาโนะฮานะเหลืองบานสะพร่ังตลอดทาง จึงเหมาะแก่การเท่ียวมากท่ีสุด 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Tokyo German Village หรือ โตเกียวโดอิสึมูระ (Tokyo Doitsu Mura) เป็นธีมปาร์คใน
สไตล์หมู่บา้นเยอรมนั ตั้งอยูใ่นจงัหวดัชิบะ อยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปราวๆ 2 ชัว่โมงเท่านั้นเองค่ะ เป็นธีมปาร์ค
ขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีกว่า 60,000 ตารางเมตร ท่ีจ าลองบรรยายแบบคนัทรีฟาร์มในชนบทของประเทศเยอรมนัมาไว้
ไดอ้ย่างงดงามภายในธีมปาร์คแห่งน้ีรายลอ้มไปดว้ยสถานท่ีน่าสนใจต่างๆ ท่ีสามารถเพลิดเพลินไดท้ั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น ทุ่งดอกไมสี้สันสดใส ท่ีผลดักนัผลิดอกบานสะพร่ังตลอด 4 ฤดูกาล สวนสนุก สวน



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG) 

สตัว ์หรือการเก็บผลไมส้ดๆ ก็เป็นกิจกรรมท่ีครอบครัวสามารถมาสนุกกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และท่ีส าคญั ยงัมีอาคาร
สวยๆ ในสไตลย์โุรปให้เราถ่ายรูปกนัไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  
**ให้ท่านได้ชมงานประดับไฟ ที่จดัเป็นประจ าทุกปี โดยเราจะได้เห็นดวงไฟ LED หลากเฉดสีกว่า 3 ล้านดวงส่อง
สว่างระยิบระยับอยู่ทั่วพ้ืนที่ภายในปาร์ค ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยาย** 
เป็นงานประดบัไฟฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่อลงัการจนไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 10 งานประดบัไฟท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น  

 ไฮไลท์ของงานเช่น Rainbow Tunnel อุโมงคไ์ฟสายรุ้งท่ีมีความยาวกว่า 70 เมตร ส่องประกายระยิบระยบัไปดว้ย
ไฟ 7 เฉดสีแบบสายรุ้ง เป็นจุดถ่ายรูปท่ีใครมาก็ตอ้งถ่ายรูปกบัอุโมงคไ์ฟน้ี อีกหน่ึงจุดท่ีพลาดไม่ได ้และเป็นจุดท่ี
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดม้ากมายเลย  นัน่ก็คือ เวทีหลกัของงานท่ีเรียกว่า มาร์คพลทัซ์ (Marktplatz) เป็นโซนอาคาร
สถาปัตยกรรมแบบเยอรมนัประดบัไฟหลากสีระยิบระยบั บริเวณน้ีเป็นสถานท่ีจดัแสดงโชวแ์สง สี แสง แบบจดั
เตม็ให้เราไดต่ื้นตาต่ืนใจ นอกจากน้ี ถา้อยากจะชมวิว Tokyo German Village ในมุมสูง ก็มี ชิงชา้สวรรค ์ให้ข้ึนไป
นัง่ชิลชมบรรยากาศกนัดว้ย ถา้ใครมากบัแฟนนะรับรองว่าสวีทแน่นอน เพราะทัว่ทั้งบริเวณของหมู่บา้นเยอรมนั
ถูกปกคลุมไปดว้ยแสงไฟระยิบระยบัอยา่งสวยงามตระการตา 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HAMILTON KAZUSA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม สวนซันเคเอน็ – ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ชมซากุระ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ สวนซันเคเอ็น (SankeienGarden) ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองโยโกฮาม่า นบัว่าเป็นสวน
สวยสไตล์ญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิมแท้ๆท่ีให้กล่ินอายชนบทญ่ีปุ่ นเบาๆ เรียกไดว้่าสวนแห่งน้ีเต็มไปดว้ยดอกไม้นานา
พนัธ์ุท่ีตกแต่งอยา่งสวยงาม ซ่ึงจะท าให้คุณรู้สึกเหมือนอยูใ่นเกียวโตมากกว่าโยโกฮาม่า สวนซันเคเอ็นแห่งน้ีนั้น
ถูกสร้างข้ึนโดย Hara Sankei และไดท้ าการเปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้ชมเม่ือประมาณปี 1904 อาคารเก่าแก่ท่ีอยู่ใน
สวนแห่งน้ีก็ยงัคงอนุรักษไ์ว ้ภายในสวนน่ีเรียกไดว้่าจดัแต่งแบบองคป์ระกอบดั้งเดิมเนน้ๆมีทั้งสระน ้า ล  าธารสาย
เลก็ๆ และสวนดอกไมต้ามฤดูกาล  จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ  ภูเขาไฟอนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟอนัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นภูเขาไฟฟูจ ิชมความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ข้ึนอยู่

กบัสภาพอากาศ) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นภูเขาไฟศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงามท่ีสุดในโลก จนไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นภูเขาไฟท่ี
สวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได ้และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)จากระดบัทะเลปานกลาง 
จากนั้น เปล่ียนบรรยากาศน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) ชมซากุระบานสะพร่ัง ท่ีน่ีเป็น



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG) 

จุดท่องเท่ียวท่ีสร้างเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ ประกอบดว้ยบ่อน ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
(Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanakako) ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเก่าของทะเลสาบแห่งท่ี 6 ท่ี
แห้งขอดไปเม่ือ 200-300 ปีท่ีผ่านมา บ่อน ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นน ้าจากหิมะท่ีละลายในช่วงฤดูร้อน ท่ีไหลมาจากทางลาด
ใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาท่ีมีรูพรุนอายกุว่า 80 ปี ท าให้น ้าใสสะอาดเป็นพิเศษ 
ถดัไปอีกบ่อหน่ึง นกัท่องเท่ียวสามารถด่ืมน ้ าเยน็จากแหล่งน ้าไดโ้ดยตรง บ่อน้ีค่อนขา้งลึกและมีชีวิตทั้งพืช และ
ปลาน ้ าจืดขนาดใหญ่อาศยัอยู ่นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ท่ีขายทั้งผกั 
ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑ์ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานย่าง และแครกเกอร์ขา้วคัว่
(osenbei) บนเตาเลก็ๆกลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนให้ล้ิมรสอีกดว้ยอีกดา้นหน่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ฮนัโนกิบายาชิชิเรียว
กงั(Hannoki Bayashi Shiryokan) เป็นพิพิธภณัฑ์กลางแจ้งขนาดเล็ก ท่ีจัดแสดงเคร่ืองมือการเกษตร ของใช้ใน
ครัวเรือน เกราะซามูไร และอาวุธในบา้นมงัหลงัคาแบบดั้งเดิม ท่ีสามารถชมไดท้ั้งภายนอกและภายใน 

 ** (โดยปกตซิากุระจะบานช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่
กับสภาพอากาศ)** 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั SHINKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

***ให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็น
แลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมีสุขภาพดี และยงัช่วยผอ่น
คลายจากความเหน่ือยลา้ให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี  Hamamatsu Flower Park - ช้อปป้ิงย่าน Sakae – ชมงานประดับไฟ NABANA NO SATO 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนพฤษศาสตร์ “Hamamatsu Flower Park” ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนท่ีมี
ซากุระปลูกคู่กบัดอกทิวลิปท่ีสวยท่ีสุดในโลกกนัเลยทีเดียว ความสวยงามของดอกไมท้ั้ง 2 สามารถมาชมกนัได้
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม - กลางเดือนเมษายน ดอกทิวลิปกว่า 5 แสนตน้จะบานพร้อมกับดอกซากุระราว 
1,300  ตน้ ถือเป็นช่วงเวลาท่ีสวยท่ีสุดในปีของสวนแห่งน้ีช่วงปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายนจะเป็นช่วงชม
ดอกซากุระ และจะมีการจดังาน Night Sakura โดยจะเปิดไฟเพ่ิมความสวยงามให้กบัดอกซากุระในยามค ่าคืน
ตั้งแต่เวลา 18:00 - 21:00 และมีการแสดงโชวน์ ้าพุในตอนกลางคืน มีการแสดงแสงสีในเรือนกระจกเพาะพนัธ์ุพืช
อีกดว้ย เม่ือก้าวเขา้มาในสวนแห่งน้ี ก็จะไดพ้บกบัสีสันอนัสดใสของดอกทิวลิป และมวลดอกไมฤ้ดูใบไมผ้ลิ
ในทนัที เม่ือเขา้สู่ดา้นในเร่ือยๆความสวยงามของดอกไมต่้างๆจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ จนมาพบกบัไคลแมกซ์ก็คือ 
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บริเวณสวนทิวลิปท่ีปลูกอยูคู่่กบัเหล่าตน้ซากุระ ท่ีผลิดอกสวยงามเป็นสัญลกัษณ์ของฤดูใบไมผ้ลิท่ีประเทศญ่ีปุ่ น
ภายในสวนดอกทิวลิปนั้น ท่านสามารถเขา้ไปถ่ายรูปกบัดอกทิวลิปไดอ้ยา่งใกลชิ้ด จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง
นาโกยา่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่าน Sakae ถือเป็นย่านการค้าแห่งใหญ่และทนัสมยัท่ีสุดของนาโกย่า เป็นท่ีตั้ งของ

ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถึงสาขาของร้านแบรนดเ์นมมากมายท่ีมารวมตวักนัอยู่ท่ีน่ี ซ่ึงเป็นร้านขนาด
ใหญ่มีหลายชั้นให้คุณไดเ้ลือกสรรกนัอย่างเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลา เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, 
Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple 

 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ NABANA NO SATO (なばなの里) อยู่ในเมืองนางาชิมะ ตั้งอยู่ระหว่าง
แม่น ้าคิโสะกบัแม่น ้าอิบิ เขตคุวานะ จงัหวดัมิเอะ ท่ีน่ีเป็นสวนดอกไมท่ี้ มีดอกไมบ้านสะพร่ังบนเน้ือท่ีประมาณ 3 
แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไมข้นาดใหญ่ เร่ิม  จากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไมบ้าน
ตามฤดูกาลตั้งแต่ซากุระในฤดูใบไมผ้ลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลียและดอก 
คอสมอสในฤดูใบไมร่้วง เป็นทศันียภาพงดงามท่ีติดตาตรึงใจ  อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีท าให้ NABANA NO SATO 
เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ญ่ีปุ่ นก็คือการประดบัไฟในฤดูหนาว เดิมท่ีในฤดูหนาวชนิดของดอกไมจ้ะลดลง ดงันั้นจึงไดเ้ร่ิม
น าแสงสีของ LED เขา้มาประดบัประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน จนกระทัง่ความสวยงามของ Illumination เล่ืองลือ
โด่งดงัไปทัว่ประเทศถึงขนาดถูกแนะน าว่าเป็นสถานท่ีดูไฟประดบั “สวยระดบัโลกท่ีตอ้งไปก่อนตาย”  จะมีการ
ประดบัไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซน ซ่ึงในรอบปี 2018-19 น้ี จะน าเสนอความเป็นญ่ีปุ่ นในธีม 
JAPAN ผ่านหลอดไฟ LED นับล้านดวง ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก งานจะจัดข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายเดือน
ตุลาคม และจะจดังานจนถึงเดือนพฤษภาคมปีถดัไปเลย การประดบัไฟในฤดูหนาวเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2004 และมีมา
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงระดบัความอลงัการและผูม้าเท่ียวชมจะเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละปี เคลด็ลบัก็คือสเกลการใชพ้ื้นท่ี
ทั่วทั้ งสวนประดับประดาได้อย่างหรูหราอลังการและสามารถสะกดผู้มาเท่ียวชมได้อยู่หมัด โดยการจัด
องคป์ระกอบของลกัษณะภูมิประเทศกบัตน้ไมต่้างๆ ไดอ้ยา่งลงตวั และใชค้วามเด่นของแสงสีคลัเลอร์ฟูล ตน้ไม ้
และดอกไม้ในสวนมาเนรมิตโลกอนัสวยงาม ท่านจะพบกับอุโมงค์ทางเดินความยาว 200 เมตร ท่ีจัดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี 

 **อิสระอาหารค ่า ตามอัธยาศัย**  (แต่มีแจกเงินสดให้คนละ 2,000 เยน เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลาในการเดินดู
ไฟ จะได้เดินดูถ่ายรูปสวยๆกันได้อย่างจุใจ)  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วนัที่ห้า เมืองชินงู - KUMANO HAYATAMA TAISHA - ชมสวนโจฟุกุ - วดัพุทธ SEIGANTOJI 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านสู่ เมืองชินงู  SHINGU เมืองส าคญัน้ีตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจังหวดัวาคายาม่า น าท่านสู่ 
ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิอีกแห่งหน่ึง คือ KUMANO HAYATAMA TAISHA จากนั้นน าท่านเขา้ชมสวนโจฟุกุแบบจีน 
เล่ากนัว่าเป็นสถานท่ีท่ีโจฟุกุ เคยมาเยี่ยมเยือนญ่ีปุ่ น เพ่ือเสาะหายาอายุวฒันะ กบัเดก็ชายหญิง ประมาณ 3,000 คน 
ตามค าสัง่ของจกัรพรรดิฉินองคท่ี์ 1 เม่ือประมาณ 2,200 ปีก่อน เพ่ือเสาะหาเทน็ได อุยะกุ (ตน้การบูรชนิดหน่ึง) แต่
อยา่งไรก็ตาม โจฟุกุเขา้มาอาศยัอยู่และใชเ้วลาท่ีเหลือของเขาท่ีน่ี ชาวพ้ืนเมืองท่ีน่ีไดส้ร้างสวนแบบจีนเพ่ือเป็นท่ี
ระลึกให้ เม่ือเดินผา่นเขา้ประตูเขา้ไป ท่านจะไดพ้บรูปป้ันและศิลาจารึกหน้าหลุมศพของเขา ดงันั้นบ่อน ้ าอมตะ 
และตน้“เทน็ได อุยะกุ”  จึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของยาอายวุฒันะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ KUMANO NACHI TAISHA ซ่ึงเปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดินท่ีสมบูรณ์ทั้ง

ธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานท่ีเป็นแหล่งก าเนิดพุทธศาสนาในญ่ีปุ่ น เป็นหน่ึงในจุดหมายปลายทางของผู้
เดินทางแสวงบุญตามเส้นทางเดินท่ีสร้างดว้ยหินท่ามกลางป่าไมเ้ขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ข้ึนสู่ประตูศาลเจ้า 
ระหว่างทางน าท่านเขา้นมสัการวดัพุทธ SEIGANTOJI เชิญแวะถ่ายรูปดา้นนอกกบัเจดียแ์ดงสูง 3ชั้น พร้อมวิว
น ้าตก “นาจิ” (ขึน้อยู่กับภูมิอากาศและทัศนวสัิยของแต่ละวนั) 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั KATSUURA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที่หก เมืองไทจ ิ– พพิธิภณัฑ์ปลาวาฬ – โขดหิน HASHIGUI-IWA  - หน้าผาหินซันดันเบกิ - เกาะหินแว่นตา 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไทจ ิ เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งท่ีมีกระแสน ้าอุ่นไหลผา่น  จึงมกัจะมีวาฬมารวมตวักนั
อยู่มาก ซ่ึงชาวพ้ืนเมืองของท่ีน่ีมีอาชีพล่าปลาวาฬมากว่า 700 ปี  จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ  ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลกมีบ่อเล้ียงวาฬและโลมา ท่ีเช่ือมต่อกบัทะเล ภายในพิพิธภณัฑ์มีโครงกระดูกวาฬของจริงขนาด 
15 เมตร   รวมทั้งยงัมีแบบจ าลองวาฬ เคร่ืองมือท่ีใชล้่าวาฬตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จดัแสดงให้ชมอีกดว้ยท่ีน่ี และ
ท่ีพิเศษท่ีสุด ท่านสามารถสัมผสัความน่ารักของเหล่าปลาโลมาไดอ้ย่างใกลชิ้ด โดยท่านสามารถเดินเขา้มาใน
บริเวณบ่อเล้ียง และให้อาหารปลาโลมา ดว้ยการหยอ่นลงปาก เหล่าโลมาจะข้ึนมารับอาหารจากมือของท่าน เรียก
ไดว้่าใกลชิ้ดสุดๆ โดยท่านสามารถสัมผสัปลาโลมาไดด้ว้ยมือเปล่า และท่านยงัสามารถเก็บภาพประทบัใจกับ
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เหล่าโลมาไดอี้กดว้ย หลงัจากนั้นท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงของเหล่าวาฬ และโลมาอนัแสนฉลาด และ
น่ารัก บอกไดค้ าเดียวเลยว่า แสนรู้สุด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม โขดหิน HASHIGUI-IWA เป็นศิลปะแห่งโขดหินตามธรรมชาติ ท่ีมีรูปร่างแปลกตาเรียงรายคลา้ย

สะพานอยู่กลางทะเล ซ่ึงมีหินเล็กใหญ่มากกว่า 40 ก้อน เรียงเป็นแถวตรงยาวกว่า 850 เมตร น าท่านสู่หน้าผา
หินซันดันเบกิ (Sandanbeki Rock Cliff) จุดชมวิวแห่งน้ี ตั้งอยูริ่มชายทะเลของ เมืองชิระฮะมะ (Shirahama) ท่ีน่ี
ไม่เพียงมีความสวยงามในแง่มุมของธรรมชาติเท่านั้น ยงัมีเร่ืองราวและความลบัท่ีซ่อนอยู ่ภายในหนา้ผาหินแห่งน้ี 
ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก มาเยี่ยมเยือนเพ่ือชม ความลบัใตผ้าหินสูงชนักว่า 50เมตรแห่งน้ี มนัเคยเป็นฐาน
ลบัของโจรสลดัมาก่อน และจุดน่าสนใจของหน้าผาหินซนัดนัเบกิ นั้นมีหลกัๆท่ีไม่ควรพลาดเลย 2 แห่ง คือ จุด
ชมวิวหน้าผา และ ถ ้าซันดันเบกิ (Sandanbeki Cave) ซ่ึงอยู่ใตห้น้าผาแห่งน้ี หลงัจากนั้น น าท่านชมสถานท่ีอีก
แห่งหน่ึงท่ีถือเป็นเอกลกัษณ์ของวากายาม่า ก็คือ เกาะหินแว่นตา (ENGETSU-TO ISLAND) ธรรมชาติท่ีสวยงาม
ของวากายาม่า เป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองชิราฮามะ วดัจากเหนือถึงใตไ้ด ้130 เมตร และเกาะมี
ความสูง 25 เมตร ช่ือของเกาะหมายถึงวงพระจนัทร์เตม็เดือน ช่ือน้ีถูกตั้งหลงัจากเกิดการกดัเซาะของคล่ืนมาเป็น
เวลาชา้นาน ก่อเป็นช่อเปิดกวา้งเป็นศูนยก์ลางของเกาะ ท่ีน่ีจะสวยงามเป็นพิเศษเม่ือยามพระอาทิตยต์ก เพราะคุณ
จะไดเ้ห็นพระอาทิตยผ์า่นทางช่องท่ีเปิดกวา้งนั้น  น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีสวยงามมากจุดหน่ึงของญ่ีปุ่ น   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร     
  น าท่านเข้าสู่ที่พกั SHIRAHAMA SEASIDE  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัที่เจด็ ตลาดปลาคุโรชิโอะ -  ปราสาทวาคายาม่า – กรุงเทพ ฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ศูนย์กลางอาหารครบครันด้วยความอร่อยและความมีชีวิตชีวาของ
บรรยากาศพร้อมสมัผสัรสชาติสดอร่อยของปลามากุโระหรือปลาทูน่าไดท่ี้ตลาดปลาคุโระชิโอะหรือในอีกช่ือว่า 
"สวนสนุกปลามากุโระ" ดา้นหนา้ของตลาดปลา คุณจะพบกบัหมู่บา้นผลไม ้ท่ีมีผลไมท้ั้งในทอ้งถ่ินและน าเขา้  
และยงัมีน ้ าผลไมแ้ละสมูตต้ีอีกดว้ย เดินชมไปรอบๆ แลว้คุณจะพบกบัผลไมล้ดราคาดีๆ หลายร้านลดราคาผลไม้
ซ่ึงยงัดีอยู ่แต่คุณตอ้งทานในตอนนั้นเลย ถา้ให้ดีตอ้งหาองุ่นลดราคา มนัอร่อยมาก 

 จากนั้น น าท่านสู่ ปราสาทวาคายาม่า สร้างข้ึนเม่ือ 430 ปีก่อน และยงัคงเป็นสญัลกัษณ์กลางเมืองวากายาม่าจนถึง
ทุกวนัน้ี ประสาทวากายาม่าไดรั้บยกยอ่งเป็น 1 ในร้อย ประสาทท่ีงดงามท่ีสุด ตวัปราสาทวากายาม่าสร้างข้ึนเม่ือปี 
1585 ตามบญัชาของโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู ้เป็นโชกุนท่ีก าลังเรืองอ านาจเพ่ือใช้เป็นฐานปกครองพ้ืนท่ีรอบ  
คาบสมุทรคิอิ ปราสาทวากายาม่าเคยถูกท าลายถึง  2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจากฟ้าผา่และคร้ังท่ี 2 เกิดจากสงครามโลก



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG) 

คร้ังท่ีสอง ภายในปราสาทสร้างเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงทรัพยส์มบติัและซากเดิมของปราสาทเก่า ท่ีรอดพน้จาก
การถูกเผาท าลาย บนยอดปราสาทท่ีชั้น 3 สามารถชมวิวเมือง Wakayama ไดด้ว้ย   

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ 
17.35 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 673 
21.25 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ 71,900.- 47,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 71,900.- 47,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 71,900.- 47,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 69,900.- 45,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิม่ท่านละ 9,900.- 9,900.- 

 
 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) OSAKA - NAGOYA - WAKAYAMA 7D4N (TG) 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ท าการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวส าหรับ   

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 
**  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
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 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

การยกเลิกและการคืนเงนิ 
 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากท าการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการ
พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นนั้น และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผูย้ื่นประสงค์จะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน
15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต     
งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็น
การช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละ
สิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต า่กว่า 25 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

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


