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 พบกบัประสบการณ์สุดพเิศษสไตลญ์ีปุ่่ นกบัการพกัโฮมสเตยพ์รอ้มทํากจิกรรมรว่มกนั 

 เทีย่วชมปราสาทอนิยุามา่ หนึง่ในสบิสองปราสาททีม่คีวามเกา่แกแ่ละถอืเป็นมรดกประจําชาตญิีปุ่่ น 

 เทีย่วเมอืงมรดกโลกชือ่ดงั ณ เมอืงชริาคาวา่โกะ ทีจ่ะทําใหป้ระทบัใจไม่รูล้มื 

 ชมความสวยงามของผาหนิทีเ่กดิข ึน้จากการกดัเซาะของธรรมชาตขิองหนา้ผาโทจนิโบ  

 เทีย่วชมสวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในปะเทศญีปุ่่ น 

 ชมความสวยงามของธรรมชาต ิและ เขือ่นคโุรเบะ ณ เสน้ทางสายอัลไพน ์[Japan Alps] 

 ชมความงามของเสน้ทางชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุในภาคกลาง ณ หบุเขาโครงัเค 

 ชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั อาท ิโทกเิอา้ทเ์ล็ต ยา่นซาคาเอะ 

 อาบน้ําแร่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้สไตลญ์ีปุ่่ น [ออนเซน] 2 คนืเต็ม!!! 
  

   กําหนดการเดนิทาง:  20 – 26 ตลุาคม 2558 [วนัปิยะ]  59,900.-   
1. กรุงเทพฯ-สนามบนินาโกย่า 

2. สนามบนินาโกย่า-เมอืงอนุิยาม่า-ปราสาทอนุิยาม่า   

หมู่บา้นชริาคาว่าโกะ-เมอืงออนเซ็นคางะ  

3. เมอืงฟกุอุ-ิหนา้ผาโทจนิโบ-เมอืงคานาซาว่า 

สวนเคนโระคเุอ็น-พักโฮมสเตยโ์นโตะพรอ้มทํากจิกรรม 

4. เมอืงทากาโอกะ-พระใหญ่ทากะโอกะ-เมอืงโทยาม่า 

เสน้ทางสายอัลไพนท์าเทยาม่า-เขือ่นคโุรเบะทะเลสาบซวูะ 

5. ชอ้ปป้ิงโทกเิอา้ทเ์ลต-เมอืงนาโกย่า 

ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ โครังเค  

6. อสิระชอ้ปป้ิงย่านซาคาเอะตามอัธยาศยั 

7. สนามบนินาโกย่า – กรุงเทพฯ         

JAPAN ALPS & HOME STAY 
7 DAYS 4 NIGHTS [โตเกยีว-โอซากา้] 

                           โดยสายการบนิไทย  
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนินาโกยา่ 

21.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย  

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง           สนามบนินาโกยา่ – เมอืงอนิุยามา่ – ปราสาทอนิุยามา่   

                                                 หมูบ่า้นชริาคาวา่โกะ – เมอืงออนเซ็นคางะ  

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 644  

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิยุามา่ นําทา่นชม ปราสาทอนิยุามะ 

หนึง่ในสบิสองปราสาทในสมัยเอโดะทีย่ังคงอยู่รอดมาจนถงึปัจจุบันและมคีวามเกา่แกเ่ป็น

อันดบัสามของญีปุ่่ น ถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วสาํคญัของเมอืงอนุิยามะตัง้อยู่เหนือแม่น้ําคโิสะ 

ซึง่ในปี 1935 ปราสาทอนุิยามะไดร้ับการประกาศใหเ้ป็นสมบัตสิาํคญัของชาตขิองญีปุ่่ นอกีดว้ย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแท ้

ดัง้เดมิ และยังไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 บา้น

สไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้น

สามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนม

ของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทกุมุมโลกหลัง่ไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไม่ตํา่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูค่างะออนเซน 

 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก KAGA ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง           เมอืงฟุกุอ ิ– หนา้ผาโทจนิโบ – เมอืงคานาซาวา่ – สวนเคนโระคเุอ็น 

                                                พกัโฮมสเตยโ์นโตะพรอ้มทํากจิกรรม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
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 น่าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัฟกุอุ ินําทา่นเทีย่วชมความสวยงามของ หนา้ผาโทจนิโบ เป็นหนึง่

ในสถานทีท่อ่งเทีย่วยอดนยิมของจังหวัดฟกุอุแิละยังไดร้ับการจดทะเบยีนใหเ้ป็นสถานทีท่าง

ธรรมชาตทิีส่าํคญัของประเทศ จุดเดน่ของผานี้คอืมคีวามยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตร

ดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถ่กูน้ําทะเลและคลืน่ลมกดัเซาะโดยธรรมชาตแิละเนื่องจากเป็นจุด

ชมววิทีส่วยงามทําใหม้นัีกทอ่งเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอย่างไม่ขาดสาย 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนเคนโระคเุอ็น สวนทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 สวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น ตัง้อยู่

บรเิวณเนนิเขาทีส่งูทีส่ดุในเมอืง ตรงขา้มกบัปราสาทคานาซาว่า สวนแห่งนี้สรา้งขึน้เมือ่ปี 1676 

โดยไดเมยีวมาเอดะ ซนึาโนร ิ(ไดเมยีวคนที ่5) ของตระกลูมาเอดะผูเ้รอืงอํานาจในยุคนัน้ สวน

เคนโระคเุอ็นเปิดใหค้นทัว่ไปไดเ้ขา้ชมเมือ่ปี 1871 บรเิวณกลางสระน้ําขนาดใหญ่มศีาลาชงชา 

น้ําตก สะพาน ตะเกยีงหนิ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ ตน้ไมบ้างตน้จะมเีชอืกที่

เรยีกว่า “ยูกซิรึ”ิ ทําหนา้ทีด่งึก ิง่ไมเ้อาไวไ้ม่ใหห้ักจากการรองรับน้ําหนักหมิะในฤดหูนาวและ

เป็นสวนเดยีวทีม่วีธิกีารคดิและออกแบบในลกัษณะนี้ สวนเคนโระคเุอ็น ซึง่แปลไดว้่า สวนแหง่

ความประเสรฐิท ัง้หก ไดแ้นวคดิมาจากทฤษฎกีารจัดภมูทิศันส์วนของจนี ซึง่ตอ้งม ี๖ ลกัษณะ

จงึจะเป็นสวนทีส่มบูรณ์ไรท้ีต่ ิกลา่วคอื มพีืน้ทีก่วา้ง มคีวามสงบเงยีบ มกีารใชศ้ลิปะจําลอง

ธรรมชาต ิมคีวามดัง้เดมิเกา่แก ่มน้ํีาสมบูรณ์ และมทีวิทศันท์ีม่องเห็นกวา้งไกล นําทา่นเดนิ

ทางเขา้สู ่โฮมสเตยโ์นโตะ ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศการพักอาศยัแบบสไตลค์นญีปุ่่ นแท ้

พรอ้มใหท้า่นไดทํ้ากจิกรรมร่วมกนัภายในโฮมสเตยแ์บบอบอุ่น 

 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ โฮมสเตย ์  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOTO HOME STAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง              เมอืงทากาโอกะ – พระใหญท่ากะโอกะ – เมอืงโทยามา่ 

                                               เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – เข ือ่นคโุรเบะ – ทะเลสาบซูวะ         

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทากะโอกะ นําทา่นเทีย่วชม พระใหญท่ากะโอกะ พระใหญ่ทีม่คีวามสงู

ถงึ 16 เมตร และน้ําหนัก 65 ตนั ทําจากบรอนซท์ของเมอืงทากะโอกะทีม่ชีือ่เสยีง เมือ่ 800 ปี

กอ่นพระพุทธรูปองคน์ี้สรา้งจากไม ้แตถ่กูไฟไหมถ้งึ 2 ครัง้ จงึถกูสรา้งข ึน้ใหม่จากบรอนซเ์พือ่
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ไม่ใหเ้กดิความเสยีหายจากไฟไหมอ้กีโดยใชเ้วลาการสรา้งถงึ 30 ปีเลยทีเ่ดยีว ทา่นสามารถ

เขา้ไปในฐานไมข้องพระพุทธรูปได ้โดยภายในฐานไมนั้น้มกีารจัดแสดงภาพของนรกและ

สวรรค ์และใบหนา้ของพระพุทธรูปไมท้ีร่อดพน้จากไฟไหมใ้นปี 1990 และความสาํคญัของพระ

ใหญ่องคน์ี้ยังถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้อกีดว้ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโทยามา่ นํา

ทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุร

เบะ ซ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของเจแปนแอลป์ โดยการนําทา่นเดนิทางสู ่สถานทีาเทยามา่ จากนัน้นํา

ทา่นโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําทา่น

เดนิทางสู ่สถานมีโูรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศัน์

ของเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่วความประทบัใจตามอัธยาศยั จากนัน้นําทา่นชม 

ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยัง

เป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพ

ทวิทศันอ์ันสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่ง สามารถมอง 

เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภ้เูขาทาเทยาม่าทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็น

อุโมงคท์ีอ่ยู่สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น จากนัน้นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 

1,710 เมตร สู ่สถานคีโุรเบไดระ จากนัน้นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะได

ระไปยังสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นที่

ลอดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้

ชม เขือ่นคโุรเบะ ซ ึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น้ําทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาด

ผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 

186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้ประมาณ 45 ปี 

เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

 

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก LAKE SUWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความ 

 เม ือ่ยลา้และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติด ี
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง          ชอ้ปป้ิงโทกเิอา้ทเ์ลต – เมอืงนาโกยา่ – ชมใบไมเ้ปลีย่นส ีณ โครงัเค 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่โทกพิรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต เอา้ทเ์ลตทีจํ่าลองแบบจากเมอืงโคโรลาโดของ

สหรัฐอเมรกิา ทีน่ี่มรีา้นคา้มากกว่า 110 รา้นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกจับจ่ายกนัอย่างเพลดิเพลนิ 

เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ทัง้แบรนดนํ์าเขา้และแบรนดญ์ีปุ่่ น อาทเิชน่ GUCCI, NEXT DOOR, 

HARRODS, TOMMY HILFIGER, JAYRO, SAMANTHA และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่หบุเขาโครงัเค ตัง้อยู่ใกลก้บัเมอืงนาโงย่าและยังข ึน้ชือ่ว่าเป็นจุดทีด่ทีีส่ดุ

แห่งหนึง่สาํหรับชมใบไมเ้ปลีย่นสใีนฤดใูบไมร้่วงของภมูภิาคชบุุ ตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ดนิชม

ตน้เมเป้ิลและทวิทศันข์องใบไมเ้ปลีย่นสทีีผ่ลดัเปลีย่นเป็นสแีดงเหลอืงสม้ตามฤดกูาล และทา่น

จะไดพ้บกบัจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุคอืเสน้ทางรมิแม่น้ําโทโมเอะ ซึง่มสีะพานไมไ้ท

เกะสเึคยีวถอืสะพานสญัลกัษณ์ประจําหุบเขาโครังเค ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตแิละ

ถา่ยรูปตามอัธยาศยั  

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA SAKAE TOKYU INN  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีห่กของการเดนิทาง               อสิระชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะตามอธัยาศยั  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ซาคาเอะ มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น 

ยา่นทีม่รีา้นรวงจํานวนมาก ตัง้แตร่า้นเสือ้ผา้เทรนใหมล่า่สดุจนถงึรา้นแบรนดด์ังระดับโลก

ทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกทานอกีดว้ย  

 

 * เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ *  

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโอซากา้ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง          สนามบนินาโกยา่ – กรงุเทพฯ 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 647  

05.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 

JAPAN ALPS & HOME STAY 7 DAYS 4 NIGHTS BY TG 

กําหนดการเดนิทาง  20 – 26 ตลุาคม 2558 [วนัปิยะ]  
 
อตัราคา่บรกิาร                ตลุาคม 2558 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 59,900.- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 56,900 .- 

เด็กอายุ 8 – ไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 56,900 .- 

เด็กอายุ 2 – ไม่เกนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 51,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ  17,000.-  บาท  / เด็กหกัทา่นละ 14,000 บาท 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 4.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  
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 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 4.5 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT หรอืทวัรร์าคาพเิศษ 

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 ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้

ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง 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 และถา้โดยชาํระเงนิทา่นตอ้งการการทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 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 ์

 ** 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] 
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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 เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ 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 

 

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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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 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 
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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 ทางสถานทตูไมย่กเวน้การ

ยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

 

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 เดอืนให ้

ถา่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   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 

 


