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 เท่ียวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมท่ีเกียวโต [วัดคิโยมิสึ, ฟูจิมิอินาริ] 

 เพลิดเพลินกับความสวยงามของวัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] ท่ีได้ต้นแบบมาจากวัดทองคินคะคุจิ 

 เท่ียวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม 

 เดินเล่นย่านเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอันเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า 

 เท่ียวชมสวนเคนโระคุเอ็น สวนท่ีได้ช่ือว่าเป็น 1 ใน 3 สวนท่ีสวยท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น 

 ชมความสวยงามของผาหินท่ีเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของธรรมชาติของหน้าผาโทจินโบ  

 ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งช่ือดังในโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ  

 อาบน้้าแร่แช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเมื่อยล้า // เมนูขาปูยักษ์พร้อมน้้าจิ้มรสเด็ด 

 บินสบายๆกับแอร์เอเชียรวมน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโล พร้อมเสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง 

วันเดินทาง: 13 – 17, 14 – 18, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28 มกราคม  29,900.- 

 27 – 31 มกราคม, 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์, 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 59 / 

 01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 10 – 14, 11 – 15, 12 – 16, 16 – 20, 17 – 21 กุมภาพันธ์ 

 18 – 22, 24 – 28, 25 – 29 กุมภาพันธ์, 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม,  

 29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม / 02 – 06, 03 – 07, 04 – 08, 06 – 10,  09 – 13 มีนาคม 

 10 – 14, 11 – 15, 13 – 17 มีนาคม 2559    
1. กรุงเทพฯ-สนามบินคันไซ 

2. โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน]-วัดคิโยมิสึ  

ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า 

3. เมืองทาคายาม่า-ท่ีว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า       

ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่น้้าแร่ 

4. เมืองคานาซาว่า-สวนเคนโระคุเอ็น-เมืองฟุคุอิ-หน้าผาโทจินโบ  

เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินโอซาก้า 

5. สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ 

SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 

5 วัน 3 คืน 
                        โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ 



 
 

GH : SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5D3N (AIR ASIA X)                                          หน้า 2 จาก 11 
      www.hijapantour.com 

วันแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 

12.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 

15.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี  

XJ 610  

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น น้าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 

ค้่า อิสระรับประทานอาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัย  

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สองของการเดินทาง           โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] – วัดคิโยมิสึ  

                                                 ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ – เมืองนาโงย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 1]  
 น้าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต น้าท่านเดินทางสู่ วัดกินคะคุจิ [วัดเงิน] เป็นวัดในนิกายเซนถูก

สร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ โดยท่านใช้เวลาในปั้นปลายชีวิตหลังเกษียณ อายุอาศัย

อยู่ท่ีนี่ และต้นแบบของวัดแห่งนี้ได้อิทธิพลมาจากวัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง ซึ่งเป็นท่ีพักของปู่

ของเขาในช่วงเกษียณอายุเช่นเดียวกัน หลังจากท่ีท่านโชกุนอาชิคากะเสียชีวิตของบ้านของท่าน

ก็ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นวัดกินคะคุจิหรือวัดเงินในปัจจุบัน วัดกินคะคุจิถูกยกให้เป็นสถานท่ีส้าคัญ

ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  [มื้อที่ 2]  

 น้าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 

1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้

ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้้ายัน และส่ิงท่ีน่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การ

ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้้าศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้น

จากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้้าชา ซึ่ง

ตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมือง

นานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบ้าญี่ปุ่น, ขมมชู
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ครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ท่ีขึ้นช่ืออีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น, ของท่ี

ระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นต้น  จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อ

จิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกท่ีเช่ือกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของ

เทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ้านวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสา

โทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

ค้่า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร  [มื้อที่ 3]  

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สามของการเดินทาง         เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า       

                                               ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – แช่น้้าแร่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 4]  
 น้าท่านสู่ เมืองทาคายาม่า น้าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ้าเภอเก่าเมืองทาคา

ยาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท้างานและท่ีอยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิ

ดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นน้า

ท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจซูิจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่

สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ท่ียังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดิน

เท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

เช่น ร้านผลิตและจ้าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท้ามิโสะ ฯลฯ พร้อมท้ังเลือกซื้อของท่ีระลึกพื้นเมือง

เฉพาะถ่ิน เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง

ของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของ

ชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรส

ขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 5]  

บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนาน

แท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้าน

สไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน

สามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนม

ของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากท่ัวทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความ

งามในแต่ละปีไม่ต่้ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า 

 

ค้่า น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [มื้อที่ 6]  
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 รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

เมนูปูยักษ์ตามฤดูกาล (เฉพาะเดือน มกราคม ถึง มีนาคม เท่าน้ัน !!! ) 

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

และจะท้าให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 

 

วันทีสี่ของการเดินทาง          เมืองคานาซาว่า – สวนเคนโระคุเอ็น –เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ  

                                                เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 7]  

 น้าท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า น้าท่านเดินทางชม สวนเคนโระคุเอ็น สวนท่ีได้ช่ือว่าเป็น 

1 ใน 3 วนท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาท่ีสูงท่ีสุดในเมือง ตรงข้ามกับปราสาทคา

นาซาว่า สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1676 โดยไดเมียวมาเอดะ ซึนาโนริ (ไดเมียวคนท่ี 5) ของ

ตระกูลมาเอดะผู้เรืองอ้านาจในยุคนั้น สวนเคนโระคุเอ็นเปิดให้คนท่ัวไปได้เข้าชมเมื่อปี 1871 

บริเวณกลางสระน้้าขนาดใหญ่มีศาลาชงชา น้้าตก สะพาน ตะเกียงหิน แวดล้อมด้วยธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้บางต้นจะมีเชือกท่ีเรียกว่า “ยูกิซึริ” ท้าหน้าท่ีดึงกิ่งไม้เอาไว้ไม่ให้หัก

จากการรองรับน้้าหนักหิมะในฤดูหนาวและเป็นสวนเดียวท่ีมีวิธีการคิดและออกแบบในลักษณะ

นี้ สวนเคนโระคุเอ็น ซึ่งแปลได้ว่า สวนแห่งความประเสริฐทั้งหก ได้แนวคิดมาจากทฤษฎี

การจัดภูมิทัศน์สวนของจีน ซึ่งต้องมี ๖ ลักษณะจึงจะเป็นสวนท่ีสมบูรณ์ไร้ท่ีติ กล่าวคือ มี

พื้นท่ีกว้าง มีความสงบเงียบ มีการใช้ศิลปะจ้าลองธรรมชาติ มีความดั้งเดิมเก่าแก่ มีน้้าสมบูรณ์ 

และมีทิวทัศน์ท่ีมองเห็นกว้างไกล จากนั้นน่าท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุกุอิ น้าท่านเท่ียวชม

ความสวยงามของ หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของจังหวัดฟุกุอิ

และยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีส้าคัญของประเทศ จุดเด่นของผานี้

คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาท่ีถูกน้้าทะเล

และคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่องจากเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามท้าให้มีนักท่องเท่ียว

แวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย 

 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

บ่าย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ 

ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ท้ังเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป

ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟช่ันท่ีเอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า 

เส้ือผ้าแบรนด์เนม แฟช่ันล้้าอนาคตส้าหรับวัยทีนท้ังหลาย เครื่องส้าอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นและ

อื่นๆอีกมากมาย 
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ค้่า อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย  

 ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ  

วันที่ห้าของการเดินทาง        สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

00.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 611  

04.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
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SUPER PRO TAKAYAMA-OSAKA 5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ 

วันเดินทาง: 13 – 17, 14 – 18, 17 – 21, 20 – 24, 21 – 25, 24 – 28 มกราคม 2559 

 27 – 31 มกราคม, 28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์, 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 59 / 

 01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 10 – 14, 11 – 15, 12 – 16, 16 – 20, 17 – 21 กุมภาพันธ์ 

 18 – 22, 24 – 28, 25 – 29 กุมภาพันธ์, 28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม,  

 29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม / 02 – 06, 03 – 07, 04 – 08, 06 – 10,  09 – 13 มีนาคม 

 10 – 14, 11 – 15, 13 – 17 มีนาคม 2559   
 

อัตราค่าบริการ       มกราคม – มีนาคม 2559 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋วหักคืนท่านละ  7,000.-  บาท 

 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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** ลูกค้าท่ีบินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเง่ือนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง ** 

 

1. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง อาจจะท้าให้

ครอบครัวท่ีมาด้วยกันไม่ได้นั่งติดกัน หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมี

รายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นั่งเพิ่ม…ดังนี้ 

 

2.  ทางแอร์เอเชียมีน้้าหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซ้ือน้้าหนักเพิ่ม

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง.. [แก้ไขราคา 06/07/15] 

3.  ส่วนลูกค้าที่จะซ้ืออุปกรณ์ที่เก่ียวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซ้ือค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา

เพิ่มเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง  

น้้าหนักขาไป /กลับ 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

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

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

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซ้ือน้้าหนักเพิ่มหลังจากท้าการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้้าหนักเกินก้าหนดต้อง

จ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินก้าหนดคือ... 
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- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เที่ยว 

- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เที่ยว 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  

    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

     ก่อนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การช้าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000. – บาท  

    3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจ้าท้ังหมด  

 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มัดจ้าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

มัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ

ที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

**ส้าคัญ!! บริษัท Go Holiday Tour ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า

ประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการ

พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง

มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก

บัตรสะสมไมล์ จะต้องด้าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยช้าระเงินท่านต้องการการท่ีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

 2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 5. ค่าน้้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 

     สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า  

 รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
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 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

  เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัท

จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านัก

ระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของ

เงินสกุลเยน 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นส้าหรับ
พาสปอร์ตจีนแดง  

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาด้าเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ

รบกวนให้ส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อท่ีจะส่งไปท่ี

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็น

ผู้ด้าเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ท่ีส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางท่ีจะไป

และกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวท่ีสถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น

การยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ท่ีท้างาน ต้องแสดงใบอนุญาตท้างานเพิ่มเติม 

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง 

ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นด้า ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกท่ีส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อม

ท้ังถ่ายส้าเนาพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบส้าคัญถ่ินท่ีอยู่ ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตท้างาน Work permit ถ่ายส้าเนาหน้าช่ือบริษัทท่ีท้างาน พร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจ้าเท่านั้น ถ่าย

เอกสารตั้งแต่ หน้าช่ือ และ หน้า 1 ถึงหน้าท่ีปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 

6 เดือนให้ถ่ายส้าเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะท้าให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ท้ังนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ 

   ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 


