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สัมผสัหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
นาโกย่า – ทาคายาม่า ( ลติเติล้เกยีวโต ) – ซันมาจิซูจ ิ– ทาคายามา จินยะ  

ตลาดเช้าทาคายาม่า – ลานสกบีนเนินเขาฮิรุกาโนะ – เพลดิเพลนิกบัถาดเล่ือนหิมะ 
โทค ิพรีเมี่ยม เอาท์เลต็ – ย่านซาคาเอะ – ศาลเจ้าอสึตะ – ปราสาทนาโกย่า – วดัโอสุ – ห้างออิอน  

   อาบนํา้แร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญีปุ่่นแท้ๆ 

  พกัโรงแรมระดับมาตรฐาน  
   บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) พร้อมสะสมไมล์ ROP 
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วนัเดินทาง วนัท่ี 18 – 22 ธ.ค. 58 

   วนัท่ี 15 – 19 / 22 – 26 / 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 59 

   วนัท่ี 19 – 23 / 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 59 

   วนัท่ี 4 – 8 มี.ค. 59  

วันแรก  กรุงเทพฯ – นาโกย่า  

07.30 น.  พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผูโ้ดยสารขาออก) ประตูทางเขา้ที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพือ่
เตรียมตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับเพือ่อาํนวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระในการเดินทางของท่าน 

10.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 646 (ใช้เวลาในการเดนิทาง 5.25 
ช่ัวโมง) 

18.10 น.  ถึงสนามบินนาโกย่า (เวลาท้องถิ่นญีปุ่่ นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) นาํท่านผา่นพธีิการศุลกากรและตรวจคนเขา้
เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั้น นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก COMFORT HOTEL หรือ
เทียบเท่า 

  อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศัย 

วันที่สอง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า ( ลิตเลิต้เกยีวโต ) – ซันมาชิซูจิ – อดีตจวนผู้ว่าราชการ – อาบนํ้าแร่ออน
เซ็น  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซ่ึงยงัคง
อนุรักษบ์า้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือน
ธนัวาคม ค.ศ.1995 บา้นในสไตล ์กัสโช – สึคุริ ซ่ึงรูปแบบบา้นจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคา
เหมือนกบัสองมือของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์วา่ “กสัโช” มีผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชม
ความงาม ณ ที่แห่งน้ีแต่ละปีไม่ตํ่ากวา่ 680,000 คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ที่น่ียงัเป็น
สถานที่ที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาชมใบเมเป้ิลเปล่ียนสีอีกดว้ย  

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอยา่งหน่ึงวา่ “ลิตเติล้ เกียวโต” ตั้งอยูใ่นจงัหวดักิฟุ เมืองซ่ึงมี

ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวติัศาสตร์
ที่เพยีบพร้อมไปดว้ยธรรมชาติและ ทศันียภาพ
ที่สวยงามมากมายซ่ึงก่อใหเ้กิดแหล่งวฒันธรรม
อนัลํ้าคา่ นาํท่านเที่ยวชมยา่นถนนเก่า ซันมาชิซู
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จิ เมืองที่ไดรั้บการดูแลรักษาความดั้งเดิมของเมืองที่มีคูเมืองลอ้มรอบและถนนที่ยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ โดยยงั
เห็นไดจ้ากร้านคา้ขายของบนถนน 3 สายแคบๆ ของตวัเมืองที่มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน รวมทั้งวดัวา
อาราม ศาลเจา้ และ รูปแบบของหมู่บา้นของชาวนา ชาวไร่ เม่ือคร้ังอดีตจึงถูกขนานามวา่เป็น Little Kyoto 
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พืน้เมืองและของที่ระลึก แบบดั้งเดิมของญี่ปุ่ นไดท้ี่น่ี โดยเฉพาะตุก๊ตา ซารุโบโบะ 
หรือตุก๊ตาลิงไม่มีหนา้ ซ่ึงถึงวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองทาคายาม่า จากนั้น นาํท่านชม ทาคายาม่าจินยะ อดีต
จวนผูว้า่ราชการของเมืองทาคายาม่า ปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์ใหบุ้คคลทัว่ไปไดเ้ขา้ชมซ่ึงภายในอาคาร
หลงัปัจจุบนัน้ีแบ่งเป็นหลายหอ้ง เช่น หอ้งพกั ห้องครัว หอ้งอาบนํ้ า หอ้งทาํงานและอีกมากมาย ในอดีตที่น่ี
เคยเป็นที่พาํนกัของท่านคานาโมริ ผูป้กครองเมืองทาคายาม่า ก่อนจะตกมาอยูภ่ายใตก้ารดูแลของโชกุน โทคุ
กาวา่ ในปี ค.ศ.1692 ไดใ้ชอ้าคารหลงัน้ีเป็นที่ทาํการรัฐบาลของตาํบลในสมยัเอโดะ ไม่วา่จะเป็นการป่าว
ประกาศของทางการและการเรียกเก็บภาษี จนเร่ิมตน้ในสมยัเมจิ จึงเปล่ียนมาเป็นที่ทาํการเขตแทน จากนั้น 
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  GIZAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่ น ใหท้่านไดล้ิ้มรส
อาหารญี่ปุ่ นหลากหลายแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุ่ น  
*** หลังรับประทานอาหารคํา่ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่ น ซ่ึงชาว
ญี่ปุ่ นเช่ือว่าเม่ือได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตได้ดีขึน้ และจะทําให้ผิวพรรณสวยงามเปล่ง
ปลั่งดูมสุีขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหน่ือยล้าให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตัว *** 
 

วันที่สาม ตลาดเช้า ทาคายาม่า – ลานสกีบนเนินเขาฮิรุกาโนะ – เพลิดเพลนิกับการถาดเล่ือนหิมะ – นาโกย่า – ย่านซา

คาเอะ   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พาท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเช้าของเมือง ทาคายาม่า เมืองที่
ยงัคงความเป็นเมืองเก่าไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์  ทั้งรูปแบบอาคารบา้นเรือนและร้านคา้ ตลาดเชา้เมืองทากายาม่า  
ตลาดซ่ึงยงัคงกล่ินอายความเป็นยา่นซ้ือขายจบัจ่ายของชาวเมืองเก่าไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ท่านจะไดเ้ห็นภาพของ
ชาวบา้นที่นาํสินคา้พื้นเมืองมาขาย  อาทิ ของสดต่าง 
ๆ  ผกัดองนานาชนิด   ผลไมน้านาประเภท เช่น  แอ
ปเป้ิลลูกใหญ่    สตอร์เบอร์ ร่ีแดงฉํ่ า   และขนม
หลากหลายแบบให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกหา โดย
พอ่คา้แม่คา้จะพากนัตั้งร้านคา้อยูริ่มสองขา้งทาง คอย
เตรียมต้อนรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ลานสกีฮิรุกาโนะ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่
เ มืองกุโจ ลานสกีแห่ง น้ีได้ช่ือที่ว่า มี หิมะที่ขาว
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ละเอียดที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ฟรี!!! ให้ท่านได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับกระดานถาดเล่ือน
หิมะ หรือจะเลือกสนุกสนานกับบ้านโดมนํ้าแข็ง ที่ผู้ใหญ่เล่นได้ และเด็กเล่นดี ท่านสามารถสนุกสนานกับได้
ทั้งครอบครัว นอกจากน้ียงัมี กิจกรรมหิมะอนัหลากหลาย อาทิเช่น การล่องแพหิมะ การเล่นสไลด์เดอร์ สกี 
สโนว ์บอร์ด ฯลฯ (ไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสกี และอุปกรณ์เล่นสกี เช่น ล่องแพหิมะ, สโนวบอร์ด, สกี เป็นต้น)   

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร  
จากนั้น นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองนาโกยา่ นาํท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ยา่นนการคา้ที่มีความสาํคญัที่สุดของ
เมืองนาโกยา่ เป็นสถานที่ตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั และร้านคา้ต่างๆ มากมาย ตั้งเรียงรายเตม็สองฟากฝ่ัง
ถนน อาท ิ หา้งมทัสึซากะ, ศูนยพ์ลาซ่า MEDIA PARK ที่รวมสินคา้แบรนดด์งักวา่ 300 ร้าน, เมืองใตดิ้น 
CENTRAL PARK ที่เพยีบพร้อมไปดว้ยร้านคา้สินคา้แฟชัน่ ของใชน่้ารักๆ และร้านซาลอน ฯลฯ เป็นตน้  

คํา่          รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  TRUSTY HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  ศาลเจ้าอสึตะ – ปราสาทนาโกย่า – วัดโอสุ – ห้างอิออน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอสึตะ ศาลเจา้อสึตะจิงกูเป็นศาลเจา้ใหญ่รองจากศาลเจา้อิเสะจิงกู และ
เป็นหน่ึงในศาลเจา้ที่สาํคญัที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบ
สถาปัตยกรรมสไตลญ์ี่ปุ่ นชินเมซูคุริ (Shinmei-zukuri) เป็นที่
ประดิษฐานของเทพแห่งพระอาทิตย ์ Amaterasu และหอ้งเก็บดาบ
ศกัด์ิสิทธ์ิ Kusanagi ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามของเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์
ศกัด์ิสิทธ์ิประจาํของจกัพรรดิญี่ปุ่ น (แต่ไม่จดัแสดงให้แก่สายตาผูเ้ขา้
ชม) และยงัมีกาํแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะถวายให้ศาลเจา้ตามที่เคย
ไดอ้ธิษฐานขอพรใหไ้ดรั้บชยัชนะในปีค.ศ 1560 อีกดว้ย จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า 
ปราสาทที่มีความสวยงามอนัดบัตน้ๆ ของญี่ปุ่ น ซ่ึงถูกสร้างขึ้นตามคาํสัง่ของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพือ่
เป็นฐานอาํนาจความมัน่คงและป้องกนัการโจมตีจากทางเมืองโอซากา้ ปัจจุบนัเป็นพพิิธภณัฑท์ี่จดัแสดงขา้ว
ของเคร่ืองใช ้ยทุโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมยัโบราณ ภายนอกมีสวนสวยสไตลญ์ี่ปุ่ นตั้งอยูบ่ริเวณรอบๆ 
ตวัปราสาท อิสระใหท้่านไดห้ามุมสวยๆ เก็บภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร  
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคนัน่อน วดัเจา้แม่กวนอิมที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองนาโงยา่ และเป็นวดัที่ไดรั้บ
ความนบัถือจากชาวญี่ปุ่ นเป็นจาํนวนมาก วดัเจา้แม่กวนอิมสร้างขึ้นคร้ังแรกเม่ือสมยัคามาคุระในจงัหวดักิฟุ 
จนเม่ือปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคาํสัง่ใหย้า้ยศาลเจา้จากกิฟุมาไวย้งัเมืองนาโงยา่ วหิารหลกัของวดัเป็นที่
ประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิม วดัแห่งน้ีแมจ้ะถูกทาํลายจากทั้งอุทกภยัและอคัคีภยัหลายคร้ังแต่ยงัอยูร่อดมา
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ได ้ หลงัจากนมสัการเจา้แม่กวนอิมเรียบร้อยแลว้ ณ ที่แห่งนี้ ยังเป็นแหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตของเมืองนาโกย่า 
ซ่ึงมีร้านรวงกว่า 1100 ร้าน ทั้งร้านขายเส้ือผา้ คอมพวิเตอร์ รองเทา้ เน่ืองจากเป็นยา่นการคา้ที่มีหลงัคา แมว้า่
ฝนตกท่านก็สามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสนุกสนาน นอกจากน้ี ยงัมี ร้านโคเมเฮียว ร้านขาย
สินคา้แบรนดเ์นมมือสอง สภาพดีของแท ้ 100% ที่มีทั้งเส้ือผา้ นาฬิกาขอ้มือ กระเป๋าทั้งของคุณสุภาพบุรุษ 
และคุณสุภาพสตรี อญัมณี เคร่ืองดนตรี และกลอ้ง ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นมไดอ้ยา่งไม่มีเบื่อ 
จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั ห้างอิออน ซ่ึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ แหล่งใหญ่
รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลือกซ้ือ อาท ิ เส้ือผา้แฟชัน่นาํสมยั กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองสาํอาง
ของที่ระลึก เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ นอกจากมียงัมีของกิน ของฝาก และขนมทีข่ึ้นช่ือของ
ญี่ปุ่ น ใหท้่านเลือกซ้ือกนัอยา่งจุใจ   

         อิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศัย จนไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเพือ่เดินทางกลบัสู่
กรุงเทพฯ 

วันที่ห้า  นาโกย่า – กรุงเทพฯ   

00.30 น.        ออกเดินทางจาก สนามบินนาโกยา่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย  แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ TG 647 
05.10 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ  
 
 
อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปีพักเสริมเตียง 34,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปีพักไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

32,900.- บาท 

ห้องพักเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900.- บาท 
 

*** ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน คือ สายการบินไทยที่บินระหว่างประเทศ ลด 16,000 บาท *** 
*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 30 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 30 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา *** 
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้ค่ะ *** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
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 ค่าโรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที่ 26 มิถุนายน 2556 และท่านตอ้งชาํระเพิม่เติม ในกรณีที่ทางสายการบินมี

การเรียกเก็บเพิม่  
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารที่สัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าทริปที่จะต้องให้ไกด์และคนขับรถ ท่านละ 2000  เยนต่อทริป ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (ยกเว็นทารกทีอ่ายุไม่เกนิ 2 ปี) 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศ ญี่ปุ่ น ** เน่ืองจากต้ังแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่ นได้ทาํการยกเว้นวซ่ีาท่องเทีย่ว

สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วัน 
**  สําหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพํานักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซ่ีาอยา่งน้อย 1 เดือน ดงันั้นตอ้ง
เปล่ียนเป็นหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที่กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาได ้ 
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ํ่ากวา่ 6 เดือน  (กรณีท่านทีมี่พาสปอร์ตเล่มเก่าใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จาํนวน 2 รูป (ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิม้, 
พื้นหลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพวิเตอร์)   
 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ที่ทาํงาน / ที่อยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซ่ีา 
 กรณีที่ผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวติ)ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
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 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั  
 กรณใีช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ย่ืนวีซ่าได้  
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัที่ท่านทาํงานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

 1.  กรณทีี่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 
2. กรณปีระกอบธุรกิจส่วนตัว ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณเีป็นเจ้าของและคดัไม่เกนิ 3 เดือน) หรือ สาํเนาใบทะเบียน

พาณิชย ์และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
3.  กรณทีําธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
4. กรณข้ีาราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้

สาํเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลกัฐานเดียวยืน่ต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีาของท่าน *** 

เง่ือนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจําเป็นจํานวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว ) 
 กรณีที่ลูกคา้ พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบต้ังแต่ทําการจอง หากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตัว๋
เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ
ทั้งส้ิน 
 ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ทางบริษัทฯต้องออกต๋ัวกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกต่ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ันทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ  

 
การยกเลิกและการคืนเงิน 

 กรณยีกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจํา 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัทาํการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากทําการออกต๋ัวกับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
 



 

8 

GLH_PROMOTION NAGOYA - SHIRAKAWAGO - TAKAYAMA - ENJOY SKI 

www.hijapantour.com 

 

หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่
การพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นนั้น และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศ
ญี่ปุ่ นเกิน15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยน้ี เพือ่เป็นการส่งเสริมความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศญี่ปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท้ี่จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผา่นการพจิารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เช่นเดียวกบัผูท้ี่ยืน่ขอวซ่ีากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้
ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จาํเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่ น 
2. ส่ิงที่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกิดขึ้นในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที่พาํนกัในประเทศญี่ปุ่ น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาํในประเทศญี่ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที่จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทท์ี่จะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกบัคณะจะใชห้นงัสือ
เดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มนาํเขา้
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคน
เขา้เมืองไดพ้จิารณาแลว้ 

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ ไม่วา่จาํนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่ทางสถาน
ฑูต    งดออกวซ่ีาใหก้บัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 
คนต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เน่ืองจากการ
ท่องเที่ยวนี้เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณทีี่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณ ี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีี่มีผู้เดนิทางต่ํากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน  

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

 


