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GRAND KYOTO 6D3N 
โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

 
 

กําหนดวนัเดนิทาง:  13-18 ตลุาคม 2559  45,900.- 

ตลุาคม : 28 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2559 47,900.- 
 
 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิคนัไซ     

2 
สนามบนิคนัไซ-เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึวัดคนิคะคจุ-ิ 

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิย่านกอิอน 
✈ O O 

KYOTO ONSEN HOTEL 

[♨]   

3 
เมอืงอาราชยิามา่-สะพานโคเทะส-ึป่าไผ-่วัดเทนรวิจ ิ

วัดเรยีวอนัจ-ิเมอืงโอซากา้ 
O O X OSAKA HOTEL 

4 
เมอืงนารา-วัดโทไดจ(ิหลวงพอ่โตไดบุตส)ึ-ปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปป้งชนิไซบาช ิ
O O X OSAKA HOTEL 

5 
เมอืงโกเบ-โกเบพอรต์ทาวเวอร-์ชอ้ปป้ิงฮารเ์บอรแ์ลนด-์ 

ชอ้ปป้ิงซนัดะเอา้ทเ์ล็ต-ออิอน-สนามบนิคนัไซ 
O X X  

6 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ   ✈ 
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

21.00 น. 

 

23.00 น. 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ JL 728 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– วดัคนิคะคจุ ิ 

                                             ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ยา่นกอิอน 

06.30 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร...

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเดน่อนั

เป็นเอกลกัษณข์องวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ คํ้า

ยัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ชอ้ปป้ิง ณ ถนนกานํา้ชา ซ ึง่ตัง้อยู่

ระหวา่งทางเขา้วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานา

ชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบําญีปุ่่ น 

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อน 

ปราสาท 2 ชัน้บนถกูปิดโดยรอบดว้ยทองคาํเปลวอย่างสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัความงามของ

ตวัปราสาททีส่ะทอ้นกบัสระน้ําทีใ่สสะอาด 

 

 

เทีย่ง                                  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   
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ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนาเพือ่บูชาสนัุข

จิง้จอกทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวน

มากเรยีงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

ยา่นกอิอน เป็นย่านราตรแีห่งเกยีวโต ทีจ่ะสามารถเห็นเกอชิาเดนิไปมาในบรเิวณนี้ไดถ้นนเสน้หลกั

จะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดืม่ชาและรา้นอาหารมากมาย ซึง่แตล่ะรา้นกจ็ะการแสดงโชวจ์ากเกอโิกะ

และ ไมโกะ ซึง่สวยงามและเป็นทีช่ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมดีนตรแีละ

เพลงญีปุ่่ นดงัเดมิบรรเลงใหฟั้งอกีดว้ย ใหท้า่นทกุทา่นไดเ้ดนิเลน่สมัผัสบรรยากาศเกา่ๆและเกบ็

ภาพความประทบัใจ 

 

  

คํา่ 

 

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก KYOTO ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารคํา่ ณ โรงแรม 

ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง        เมอืงอาราชยิามา่ – สะพานโคเทะส ึ– ป่าไผ ่– วดัเทนรวิจ ิ 

                                             วดัเรยีวอนัจ ิ– เมอืงโอซากา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

อาราชยิามา่ สถานทีส่ดุโรแมนตกิทีแ่มแ้ตช่าวญีปุ่่ นเองยังมักจะไปเทีย่วพักผ่อนในวันหยุดเพือ่ชืน่

ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิการไดม้าชืน่ชมความ

สวยงามของดอกซากรุะทีไ่ดร้ับการคดัเลอืกใหเ้ป็นหนึง่ในสถานทีแ่นะนําสาํหรับชมซากรุะในเมอืง

เกยีวโต ทนัททีีเ่ดนิทางถงึนําทา่นเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร ซึง่ชือ่ของ

สะพานนี้มคีวามหมายว่าสะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหนา้ เบือ้งลา่งของสะพานคอืแม่น้ําโออิ

ทีไ่หลมาจากตาน้ําในภเูขาอาราชยิามะทีย่ังคงความใสสะอาดมานับตัง้แตอ่ดตี ชาวญีปุ่่ นสว่นใหญ่

ทีม่า ณ ทีแ่ห่งนี้จงึเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิารเรอืพายโดยมคีนคดัทา้ยชืน่ชมความสวยงามโดยรอบสอง

ขา้ง เมือ่ขา้มสะพานนําทกุทา่นเดนิทางชมป่าไผ ่ ไผ่ทีข่ ึน้อยู่สองขา้งทา้งเสมอืนหนึง่เป็นอุโมงค์

ใหเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มัยเฮอนัหรอืกว่าพันปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชม

ความสวยงามและใชใ้นการบําบดัจติใจมาแตค่รัง้โบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผ่านไปไผ่เหลา่นีก้ย็ัง

ไดร้ับการดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผแ่ลว้ จะไดส้มัผัสถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ 

ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง แมว้่าจะเป็นเพยีงเสน้ทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กีร่อ้ย
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เมตรทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งศาลเจา้โนมยิะหรอืฝ่ังทศิเหนือของวดัเทนรวิจจินถงึโอโคจซิงัโซหรอื

หมู่บา้นเชงิเขาตดิแม่น้ํา นอกจากนี้ยังมรีา้นคา้เล็ก ๆ จําหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผแ่ละอืน่ ๆ 

 

เทีย่ง                                  รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

วดัเทนรวิจ ิเป็นวัดนกิายเซนสาขารนิไซ วัดนี้สรา้งขึน้ในปี 1339 เพือ่อุทศิแดจ่กัรพรรดโิกะไดโกะ

ภายในวัดมสีวนชือ่ซ ึง่ยังคงสภาพเดมิเหมอืนทีเ่จา้อาวาสองคแ์รกของวัดไดส้รา้งไว ้วัดนี้ยังไดข้ ึน้

ทะเบยีนเป็นมรดกโลก เมือ่ ค.ศ.1994   

วดัเรยีวอนัจ ิเป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากในศตวรรษที ่16 มสีวนทีง่ดงามมากๆ ในพุทธนกิายเซน สวน

แห่งนี้เป็นสถานทีใ่นการทําสมาธซิ ึง่นําไปสูก่ารรูแ้จง้ เมือ่มองดเูผนิๆอาจจะไม่คอ่ยมคีวามสวยงาม

มากนัก แตถ่า้เพ่งจติมองใหล้กึซึง้จะเห็นว่ากอ้นกรวดเหมอืนกบัการแสวงหาสจัธรรมทีเ่รยีกกนัว่า

การรูแ้จง้ ซ ึง่เป็นความเชือ่ของนกิายเซนทีส่บืทอดกนั มาจติทีก่าํลงัเพ่งอยู่นีจ้นิตนาการกลายเป็น

ภาพในลกัษณะเชงิเปรยีบเทยีบ ซึง่บางทอีาจจะจนิตนาการเป็นววิทวิทศันว์า่นี่คอืหมู่เกาะ กอ้น

กรวดพวกนี้เหมอืนทะเล ลายคราดเหมอืนกบัคลืน่ในมหาสมุทร สว่นกําแพงคณุอาจจะมองเห็นเป็น

ภาพอาทติยอ์ัศดงหรอืเป็นภาพทวิทศันก์็ไดเ้ป็นความเพลดิเพลนิอย่างหนึง่ทีจ่ติของเราจนิตนาการ

ออกมา 
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 อสิระรบัประทานอาการเย็น ตามอธัยาศยั  

คํา่ เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง            เมอืงนารา – วดัโทไดจ(ิหลวงพอ่โตไดบุตส)ึ – เมอืงโอซากา้                                                               

                                             ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 นําทา่นชม วดัโทไดจ ิเป็น

วัดทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลงัคา เป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมัย

คามาครุะ สรา้งข ึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 ส ิง่สาํคญัทีล่ํ้าคา่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงพอ่โตไดบสุส ึสรา้ง

ดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ประดษิฐานอยู่ในวหิารหลวงพอ่โต ซึง่หลงัเดมิถกูไฟไหม ้

และสรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 ครัง้ ซ ึง่วหิารหลงัปัจจุบนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลงัเดมิ และยังไดช้ือ่ว่า

เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกบักวางน่ารักและแสนเชือ่ง

ทีอ่ยู่บรเิวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก 
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เทีย่ง                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

ปราสาทโอซากา้ ซ ึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจ่ัด

แสดงอยู่ภายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประ วัตแิละขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ

ของโชกนุ “ฮเิดโยชโิตโยโตม”ิ ผูม้คีําสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี ้  

อสิระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้

เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ 

เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรบัวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งสาํอางยีห่อ้

ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 

คํา่ 

 

อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก  OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว] 
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            เมอืงโกเบ – โกเบพอรต์ทาวเวอร ์– ชอ้ปป้ิงฮารเ์บอรแ์ลนด ์

                                               ชอ้ปป้ิงซนัดะเอา้ทเ์ล็ต – ออิอน – สนามบนิคนัไซ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

โกเบพอรต์ทาวเวอร ์จุดชมววิหอคอยชมววิทีต่ัง้อยู่บรเิวณทา่เรอืโกเบ มคีวามสงู 108 เมตร ให ้

ทา่นเพลดิเพลนิกบัการชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามของเมอืงโกเบ ทา่นจะไดเ้ห็นถงึความเปลีย่นแปลง

ของเมอืงโกเบหลงัจากทีเ่มอืงประสบภยัพบิัตจิากเหตแุผน่ดนิไหวครัง้ใหญ่ทีส่ดุในปี 1995 ที่

สามารถฟ้ืนฟแูละกลบัมาเจรญิรุ่งเรอืงไดภ้ายในระยะเวลาเพยีง 12 ปี เทา่นัน้เอง  

ชอ้ปป้ิง ณ โกเบฮารเ์บอรแ์ลนดเ์ป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใหญ่ ศนูยร์วมความบนัเทงิทีส่รา้งสสีนัใหก้บั

เมอืงโกเบใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 
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เทีย่ง                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

 

ชอ้ปป้ิงซนัดะเอา้ทเ์ล็ต เมอืงโกเบ เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญแ่หลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมดงัทัว่โลก 

อาทเิชน่กระเป๋า Barneys N.Y., Cole Haan, Prada, Miu Miu, Gucci, Diesel รองเทา้ Jimmy 

Choo, Hugo Boss, Katharine Hamnett Shoes Collection ฯลฯ เครอืง่ประดบั นาฬกิาC.K. , 

Tag Heuer, Longines ฯลฯ สนิคา้สาํหรับเด็ก และสนิคา้อืน่ๆ รวมถงึรา้นอาหารนานาชนดิ ใหท้า่น

ไดเ้พลดิเพลนิ นําทา่นเดนิทางสู ่ออิอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้ทีร่ะลกึ ผลไมส้ดตาม

ฤดกูาล และอิม่อรอ่ยกบัรา้นอาหารนานาชนดิ  

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ  

วนัทีห่กของการเดนิทาง           สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
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GRAND KYOTO 6D3N BY JAL  
กําหนดการเดนิทาง     13-18 ตลุาคม 2559 
 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2559  

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 45,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 42,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 42,900.- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 38,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 12,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 9,000  บาท 

 

 

กําหนดการเดนิทาง     28 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2559 
 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2559  

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 47,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 44,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 44,900.- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 40,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 16,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 13,000  บาท 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** แจกนํา้ดืม่ 1 ขวด เฉพาะวนัแรกของการเดนิทางเทา่น ัน้ ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น GH_GRAND KYOTO 6 D3 N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์                                                                                          9 

http://www.hijapantour.com/ 

 

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 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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 ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ําเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไม่

ยกเวน้การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางาน

เพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

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

ยิม้เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดาํ 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 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุันอายุไม่ถงึ 6 เดอืน

ใหถ้า่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
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