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 ชมความสวยงามของผาหนิทีเ่กดิข ึน้จากการกดัเซาะของธรรมชาตขิองหนา้ผาโทจนิโบ  

 ชมความสวยงามของหมู่บา้นทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนมรดก หมุบ่า้นชริาคาวาโกะ 

 เทีย่วเมอืงทาคายา่มา เดนิเลน่ย่านเขตเมอืงเกา่ซนัมาจ ิซูจ ิ

 เทีย่วชมสวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในปะเทศญีปุ่่ น 

 ผ่อนคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาต ิ(ออนเซ็น) 

 วดันติไทยจ ิวัดทีเ่กดิจากความร่วมมอืระหว่างไทยกบัญีปุ่่ น 

 
 
 
 

 กําหนดการเดนิทาง: 29 ธนัวาคม 2558 – 03 มกราคม 2559  43,900.-   
1. กรุงเทพฯ-สนามบนิโคมัตส ึ

2. สนามบนิโคมัตส-ึหมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายาม่า 

-ถนนซนัมาจซิจู-ิเมอืงนาโงย่า  

3. เมอืงนาโงย่า-วัดนติไทยจ-ิ วัดเจา้แม่กวนอมิโอส ึ

-อสิระชอ้ปป้ิง 

4. อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงนาโกย่า  

5. เมอืงคานาซาว่า-ลานสกทีาคนัโบะ-สวนเคนโระคเุอ็น-ชอ้ปป้ิง

หา้งออิอน 

6. สนามบนิโคมัตส-ึกรุงเทพฯ  

 
 
 

เหมาลํา KOMATSU FREE NAGOYA 
6 วนั 4 คนื  

                     โดยสายการบนิไทย 
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิโคมตัส ึ

22.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง          สนามบนิโคมตัส ึ– หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – 

                                               ถนนซนัมาจซูิจ ิ– เมอืงนาโงยา่  

01.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8072   

08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์

บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ใน

เดอืนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 

เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของ

หลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่

ทกุมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ตํา่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ นําทา่นชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืง

เกา่ซนัมาชซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิ

ไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะ 

ฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสี

แดงไม่มหีนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายาม่า  ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงนาโงย่า  

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง         เมอืงนาโกยา่ – วดันติไทยจ ิ– วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ –  

                                               อสิระชอ้ปป้ิง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 นําทา่นเดนิทางสู ่วดันติไทยจ ิ เกดิจากความสมัพันธร์ะหว่างประเทศไทยกบัญีปุ่่ น สรา้งขึน้

เมือ่ปี คศ.1904  ในสมัยรัชกาลที ่5 ไวเ้พือ่ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุละพระพุทธรูปที่

ไดร้ับพระราชทางจากพระมหากษัตรยิไ์ทย  ภายในจะมรีูปปั้นขององคร์ัชกาลที ่5 อยู่ในวัดอกี

ดว้ย   และปัจจุบันมคีนไทยนยิมไปสกัการะกนัอย่างมากมาย  นําทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางโดย

รถไฟสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ วัดเจา้แม่กวนอมิทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงนาโงย่าและเป็นวัดที่

ไดร้ับความนับถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจํานวนมาก วัดเจา้แม่กวนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่สมัยคามา

ครุะในจังหวัดกฟิ ุจนเมือ่ปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคีําสัง่ใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้ังเมอืง

นาโงย่า วหิารหลกัของวัดเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ วัดแห่งนี้แมจ้ะถกูทําลายจากทัง้

อุทกภยัและอัคคภียัหลายครัง้แตย่ังอยู่รอดมาได ้

 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

บ่าย ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั กบัย่านชอ้ปป้ิงในเมอืงนาโงย่า เชน่สถานีเจอารน์าโงย่า 

หรอืจะเป็นย่านซาคาเอะ ฯลฯ  
 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

วนัสีข่องการเดนิทาง              อสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงนาโกยา่ตามอธัยาศยั      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ใหท้า่นอสิระตามอัธยาศยั ชอ้ปป้ิงกบัย่านชอ้ปป้ิงตา่งๆ ในเมอืงนาโงย่า เชน่ย่านเจอาร ์ย่าน

สถานีรถไฟหลกัของเมอืงนาโงย่า  ซึง่มหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ อยู่มากมาย  รวมถงึแหลง่สนิคา้

แบนดเ์นมยีห่อ้ตา่งๆ อกีดว้ย ,  ย่านซาคาเอะ  ย่านกนิดืม่เวลากลางคนื ในเวลากลางวันจะเต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆ  หา้งสรรพสนิคา้  รวมถงึแบนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้เชน่กนั   ซึง่ย่านนี้จะตัง้

ใกลก้บัหอคอยนาโงย่าทาวเวอร ์อกีดว้ย  ,  ย่านโอส ึ ย่านเกา่แก ่ทีท่กุทา่นสามารถจะหาซือ้

สนิคา้ตา่งๆ  แบบราคาพเิศษ รวมไปถงึสนิคา้พืน้เมอืงทอ้งถิน่ของเมอืงนาโงย่าอกีดว้ย   

***ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนั และอาหารคํา่*** 

 

 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 



 

GH : เหมาลํา KOMATSU FREE NAGOYA 6D4N (TG)                                      หนา้ 4 จาก 8 
      www.hijapantour.com 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง           เมอืงทาคนัโบะ – ลานสก ี– เมอืงคานาซาวา่ – สวนเคนโระคเุอน –  

                                              ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ออิอน   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ลานสกทีาคนัโบะ  ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่หมิะกบัสเลดถาดเลือ่น 

หรอืทา่นจะเชา่ชดุเลน่สก ีเพือ่ทดลองการเลน่สกแีบบเต็มคอรสก์็ไดเ้ชน่กนั....   
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคานาซาว่า เดนิทางสู ่สวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 

สวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในเมอืง ตรงขา้มกบัปราสาทคานาซาว่า 

สวนแห่งนี้สรา้งข ึน้เมือ่ปี 1676 โดยไดเมยีวมาเอดะ ซนึาโนร ิ(ไดเมยีวคนที ่5) ของตระกลูมา

เอดะผูเ้รอืงอํานาจในยุคนัน้ สวนเคนโระคเุอ็นเปิดใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1871 บรเิวณ

กลางสระน้ําขนาดใหญ่มศีาลาชงชา น้ําตก สะพาน ตะเกยีงหนิ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันอุดม

สมบูรณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมเีชอืกทีเ่รยีกว่า “ยูกซิรึ”ิ ทําหนา้ทีด่งึก ิง่ไมเ้อาไวไ้ม่ใหห้ักจากการ

รองรับน้ําหนักหมิะในฤดหูนาวและเป็นสวนเดยีวทีม่วีธิกีารคดิและออกแบบในลกัษณะนี้ สวน

เคนโระคเุอ็น ซึง่แปลไดว้่า สวนแห่งความประเสรฐิทัง้หก ไดแ้นวคดิมาจากทฤษฎกีารจัดภมูิ

ทศันส์วนของจนี ซึง่ตอ้งม ี๖ ลกัษณะจงึจะเป็นสวนทีส่มบูรณ์ไรท้ีต่ ิกลา่วคอื มพีืน้ทีก่วา้ง มี

ความสงบเงยีบ มกีารใชศ้ลิปะจําลองธรรมชาต ิมคีวามดัง้เดมิเกา่แก ่มน้ํีาสมบูรณ์ และมทีวิทศัน์

ทีม่องเห็นกวา้งไกล.....   จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยังหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งจสัโกอ้ ิ

ออน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้าม

ฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KANAZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่กของการเดนิทาง           สนามบนิโคมตัส ึ– กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นสู ่สนามบนิโคมตัส ึเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG8075  

14.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
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เหมาลํา KOMATSU FREE NAGOYA 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG 

กําหนดการเดนิทาง          29 ธนัวาคม 2558 – 03 มกราคม 2559 

 

อตัราคา่บรกิาร ธนัวาคม 2558 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 43,900 .- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 43,900 .- 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 43,900 .- 

เด็กอายุตํา่กว่า 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 40,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900 .- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวน    ดงักลา่ว 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  

  กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

4.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําทา่นละ 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 บางสายการบนิมกีารการันตี

มัดจําทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนื

เงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

    4.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 4.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
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- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยชาํระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

 2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่น้ําหนักสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดีคา่

โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน  

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยืนยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์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 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของ

เงนิสกลุเยน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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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 ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

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

ไม่ยิม้เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้ม

ทัง้ถา่ยสาํเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสาํเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ย

เอกสารตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 

6 เดอืนใหถ้า่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   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 ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 


