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UNSEEN WAKAYAMA-OSAKA 6D3Nโดย
สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

  
ตลุาคม : 06-11 ตลุาคม 2559 42,900.- 

ตลุาคม : 25-30 ตลุาคม 2559 46,900.- 
 
  

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิคนัไซ  

2 

สนามบนิคนัไซ-เมอืงวากายาม่า-ปราสาทวากายาม่า 

ตลาดคโุรชโิอะ-แผ่นหนิเซนโจจกิ-ิหนา้ผาซนัดมัเบก ิ

เกาะหนิเอนเกะซ-ึแชน้ํ่าแร่ 

✈ √  √  SHIRAHAMA HOTEL [♨ ] 

3 
ศาลเจา้คมุาโนะนาจ-ิวัดเซงันโทจ-ิน้ําตกนาจ ิ 

จุดชมววิฮาชกิยุอวิะร็อค-เมอืงโอซากา้ 
√  √  X OSAKA HOTEL 

4 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ √  X X OSAKA HOTEL 

5 
เมอืงโอซากา้-ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิ 

ชอ้ปป้ิงออิอน 
√  √  X  

6 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ - สนามบนิคนัไซ  

20.00 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระออก 
 

23.00 น.  
เดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่  

JL 728 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       สนามบนิคนัไซ – เมอืงวากายามา่ – ปราสาทวากายามา่ 

                                            ตลาดคโุรชโิอะ – แผน่หนิเซนโจจกิ ิ– หนา้ผาซนัดมัเบก ิ

                                            เกาะหนิเอนเกะซ ึ– แช่นํา้แร ่

06.30 น.               

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงวากายามา่ เดนิทางสู ่ปราสาทวากายามา่ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1585 ดว้ย

คําสัง่ของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิปราสาทแห่งนี้รุ่งเรอืงในยุคเอโดะปราสาทไดถ้กูสรา้งข ึน้ใหม่ในปี 

1958 หลงัจากทีถ่กูทําลายลงในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2  ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นสญัลกัษณ์

ของวากายาม่า อาคารหลกัมคีวามสงู 3 ชัน้ภายในปราสาท สรา้งเป็นพพิธิภณัฑจ์ัดแสดงทรัพย์

สมบัตแิละซากเดมิของปราสาทเกา่ ทีร่อดพน้จากการถกูเผาทําลาย ปราสาททีช่ัน้ 3 สามารถ 

มองเห็นทวิทศันอ์ันยิง่ใหญ่ของทัง้เมอืงพรอ้มชมบรรยากาศของใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงาม 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดคโุระชโิอะ เป็นตลาดปลาชือ่ดงัทีใ่หญ่ทีส่ดุในแถบคนัไซ ในเมอืง

วากายาม่ามารน่ีาซติี ้ตืน่ตากบัการแสดงแลป่ลาทนู่าโชว ์(สามครัง้ตอ่วัน)ใหท้า่นสามารถเลอืกลิม้

รสอาหารทะเลสดๆ ใหม่ๆไดห้ลากหลายประเภททีต่ลาดนี้ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

บ่าย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชริาฮามา่ เมือ่ชายฝ่ังทีม่ชี ือ่เสยีงดา้นหาดทรายขาวและออนเซ็น ซึง่

จักรพรรดขิองญีปุ่่ นในอดตีเคยมาแชอ่อนเซ็นทีน่ี่เชน่กนั นําทา่นชม หนา้ผาซนัดมัเบก ิหนา้ผาทีม่ี

ความสงูชนั 50 เมตร ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมความสวยงามของหนิทีม่รีูปร่างตา่งๆ ทีเ่กดิจาก
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การกดัเซาะของหนิเป็นเวลานาน เมือ่กอ่นเคยเป็นทีส่งัเกตการณ์ของชาวประมงเวลาทีม่เีรอืเขา้มา

ในเขตน่านน้ําหรอืมองหาฝูงปลากอ่นออกเรอื นําทา่นเดนิทาง แผน่หนิเซนโจจกิ ิลานหนิกวา้ง

ใหญ่ราวกบัเสือ่ทาตามขินาด 1,000 ผนือันเกดิจากการรังสรรคข์องธรรมชาตทิีเ่กดิจากกระแสลม

และกระแสน้ําใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทศันต์ามอัธยาศยั นําทา่นผ่านชมเกาะหนิเอนเกะซ ึ

เกาะหนิทีม่รีูปร่างคลา้ยรูปหัวใจมรีูอยู่ตรงกลางไฮไลทอ์ยู่ทีใ่นเวลาชว่งเย็นของบางวันสามารถ

มองเห็นดวงอาทติยท์ะลผุ่านชอ่งกลางของเกาะเป็นภาพทีห่าชมไดย้าก 

 

คํา่ 

                           

เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SHIRAHAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว] / รับประทานอาหารคํา่ ณ 

โรงแรม ผ่อนคลายกบัการแชน้ํ่าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         ศาลเจา้คมุาโนะนาจ ิ– วดัเซงนัโทจ ิ– นํา้ตกนาจ ิ 

                                             จดุชมววิฮาชกิุยอวิะร็อค – เมอืงโอซากา้ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสูด่นิแดนศกัดิส์ทิธิท์ีน่่าสนใจอกีแห่งหนึง่ทีต่อ้งแวะชมใหไ้ดเ้พราะสวยงามราวกบั

แดนสวรรคบ์นดนิทีส่มบูรณ์ทัง้ธรรมชาตแิละศาสนสถานทีเ่ป็นแหลง่กําเนดิพุทธศาสนาในญีปุ่่ น

ตัง้แตค่รัง้โบราณกาล มศีาลเจา้ชือ่ว่า คมุาโนะนาจไิทฉะ เป็นหนึง่ในจุดหมายปลายทางของผู ้

เดนิทางแสวงบุญไปตามเสน้ทางเดนิหนิในป่าไมเ้ขยีวขจ ีระยะทาง 600 เมตร ข ึน้สูป่ระตศูาลเจา้ 

ระหว่างทางยังม ีวดัเซงนัโทจ ิและเจดยีแ์ดงสงู 4 ชัน้ทีถ่กูสรา้งตะหง่านหนา้นํา้ตกนาจ ิเป็น

น้ําตกทีส่วยตดิ 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น ตกลงมาตรงๆโดยไม่ผ่านชัน้หนิทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น สงูถงึ 133 

เมตร และกวา้ง 13 เมตร มคีวามสงูทีส่ดุในญีปุ่่ น เป็นทศันียภาพทีง่ามสง่าหาชมไดย้าก 
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสุ ่จดุชมววิ ฮาชกิยุ อวิะ ร็อค ลกัษณะภายนอกของหนิแปลกๆนัน้มาจากเรือ่งราว

ในตํานานของผูก้อ่ตัง้พุธศาสนาโคยะซงัชนิกอน,โคโบะไดช ิ(คไูค) เขาพยายามทีจ่ะสรา้งสะพาน

ไปยังเกาะโอชมิ่าขา้มวันขา้มคนื แตถ่กูปีศาจขดัขวาง ผลเลยออกมาเป็นโขดหนิ 1แทง่ทีมุ่่งไปสู่

ทะเล เนื่องจากการจัดเรยีงของหนิลกัษณะคลา้ยเสาของสะพาน จงึถกูตัง้ชือ่ว่าชือ่ฮาชกิยุอวิะ 

นอกจากจุดชมววิแลว้ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึพืน้เมอืงอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพความประทบัใจ 

และซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SUNNY STONE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           อสิระชอ้ปป้ิง หรอืเลอืกทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 

บาท / เด็กทา่นละ 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง] จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่
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หลากหลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด

ราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิ พารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่า

สะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะ

จอว)์  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์

พรอ้มทัง้พบกบัโซนตวัการต์นูสาํหรับเด็กโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัว

ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 

หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหม่ลา่สดุทีจ่ะเปิดตวัวันที ่15 กรกฎาคมนี้ คอืโซน“HARRY POTTER” ให ้

ทา่นไดด้ืม่ดํา่กบับรรยากาศทีจํ่าลองมาจากในเรือ่งแฮรรีพ่อรต์เอรก์นัเลยทเีดยีว หรอื เลอืก

อสิระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้

เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ 

เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งสาํอางยีห่อ้

ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย  

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SUNNY STONE HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง              เมอืงโอซากา้ – ปราสาทโอซสกา้ – อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ  

                                                ขอ้ปป้ิงออิอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ปราสาทโอซากา้ ซ ึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง สมัผัสความยิง่ใหญ่และชมนทิรรศการทีจ่ัด

แสดงอยู่ภายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประ วัตแิละขา้วของเครือ่งใชต้า่งๆ

ของโชกนุ “ฮเิดโยชโิตโยโตม”ิ ผูม้คีําสัง่ใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี้  

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลาย

ชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุ

ผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรับวัยทนีทัง้หลาย 

เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกี

มากมาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลาย
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ชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอย่างใน

รา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ  

วนัทีห่กของการเดนิทาง     สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727  

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

UNSEEN WAKAYAMA-OSAKA 6D3N BY JAL  
กําหนดการเดนิทาง     06-11 ตลุาคม 2559 
 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2559  

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 42,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 39,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 39,900.- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 35,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 6,900.- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 12,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 9,000  บาท 
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กําหนดการเดนิทาง     25-30 ตลุาคม 2559 
 

อตัราคา่บรกิาร ตลุาคม 2559  

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 46,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 43,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 43,900.- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 39,900.- 

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 ** 

 
 

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 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตัง้แตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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

ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** 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] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
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 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ  

     5. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

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

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ 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 รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะ

สัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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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 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น GH_UNSEEN WAKAYAMA-OSAKA 6D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์                                                               11 

http://www.hijapantour.com/ 

เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ําเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้

เมอืงโดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุ

ไม่ถงึ 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 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 เดอืน

ใหถ้า่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
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