
 

GH : SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW 5D4N (JAL)                              หนา้ 1 จาก 8 
      www.hijapan tour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เดนิเลน่ซือ้ของระลกึพรอ้มไหวพ้ระขอพรจากเจา้แม่กวนอมิ ณ วดัอาซากซุะ 

 เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัในโตเกยีว ยา่นชนิจกู ุ

 สมัผัสปุยขาวและความหนาวเย็นของหมิะพรอ้มสนุกสนานกบัการเลน่หมิะ ณ ลานสกแีถบฟจู ิ 

 ดืม่น้ําบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากการละลายของหมิะของภเูขาไฟฟจู ิณ บอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก 

 ไกดพ์านมัสการเจา้แม่กวนอมิชือ่ดงัในเมอืงนาโกย่าพรอ้มเดนิเลน่ยา่นชอ้ปป้ิงโอส ึ 

 อสิระวันฟรเีพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงย่านการคา้ใหญ่ใจกลางเมอืงนาโกย่า ยา่นซาคาเอะ 

 อาบนํา้แรแ่ชอ่อนเซ็น เพือ่สขุภาพและผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
  

กําหนดการเดนิทาง:  08 – 12, 11 – 15, 14 – 18, 15 – 19 มกราคม 59 29,900.- 

18 – 22, 21 – 25, 22 – 26, 25 – 29 มกราคม 59 
28 มกราคม – 01 กุมภาพนัธ,์ 29 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์59 

    
1. กรุงเทพฯ-สนามบนินารติะ-เมอืงนารติะ 

2. เมอืงนารติะ-โตเกยีว-วัดอาซะกซุา่-ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ 

แชน้ํ่าแร่ 

3. กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีบ่อน้ําศกัดิส์ทิธิโ์อชโินะฮักไก-

ทะเลสาบฮามานา-ชอ้ปป้ิงออิอน 

4. วัดเจา้แม่กวนอมิโอส-ึชอ้ปป้ิงย่านการคา้โอส-ึย่านซาคาเอะ  

[ไกดพ์าเทีย่วเดนิทางโดยรถไฟ-ไม่รวมคา่เดนิทาง-1000 เยน] 

5. สนามบนินาโกย่า-กรุงเทพฯ 

 

SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW  

5 DAYS 4 NIGHTS  
                   โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ – เมอืงนารติะ  

05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ที ่ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

08.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

JL 708 

 

16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําคณะเขา้สูท่ีพ่ัก  NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3*]  

วนัทีส่องของการเดนิทาง         เมอืงนารติะ – โตเกยีว – วดัอาซะกุซา่ –  ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ– แช่นํา้แร ่   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซะกซุา่ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีว นํา

ทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บกบัโคมไฟ

ขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้

เครือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวัด ฯลฯ  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูย่า่นชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 

กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชัน่สาํหรับวัยรุ่น เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่

ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย  

 

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่า้แรธ่รรมชาตเิพือ่ผอ่นคลายความเมือ่ยลา้

และจะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 
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วนัทีส่ามของการเดนิทาง         กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี– บอ่นํา้ศกัดิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮกัไก 

                                               ทะเลสาบฮามานา – ชอ้ปป้ิงออิอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นเดนิทางสมัผสัความสนกุ สนานกบักจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหท้กุทา่นได ้

อสิระเพลดิเพลนิกบัการสมัผัสเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” อย่างเป็นประสบ 

การณ์ทีส่นุกไม่รูล้มื ** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดสําหรบัเลน่สก ีและ เครือ่งเลน่ทกุ

ชนดิ ** จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่บอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธ ิโ์อชโินะฮคัไค บ่อน้ําทีเ่กดิจากการละลาย

ของหมิะบนภเูขาไฟฟจู ิทีใ่ชเ้วลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึซาบไปยังบ่อน้ําแต่

ละบ่อน้ํา ดงันัน้น้ําทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน้ําทีใ่สสะอาดและสดชืน่มาก ในปี 1985 สถานทีแ่ห่งนี้ยังได ้

ถกูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดบั แหลง่น้ําจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ นอกีดว้ย  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีเ่พาะพันธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 

อสิระใหท้า่นไดช้มทวิทศันข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนดิ เชน่ 

พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิว้ ทีข่ ึน้ชือ่เพือ่เป็นของฝาก จากนัน้นําทา่นเดนิทางชอ้ปป้ิงอยา่งจุ

ใจตอ่ ณ หา้งออิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนม ผลไมต้าม

ฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง             วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ– ชอ้ปป้ิงยา่นการคา้โอส ึ– ยา่นซาคาเอะ  

                                               [ไกดพ์าเทีย่วเดนิทางโดยรถไฟ – ไมร่วมคา่เดนิทาง ~ 1000 เยน ] 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูเ่ดนิทางโดยรถไฟสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ[ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง

โดยประมาณ 1,000 เยน] วัดเจา้แม่กวนอมิทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงนาโงย่าและเป็นวัดทีไ่ดร้ับ

ความนับถอืจากชาวญีปุ่่ นเป็นจํานวนมาก วัดเจา้แม่กวนอมิสรา้งขึน้ครัง้แรกเมือ่สมัยคามาครุะใน

จังหวัดกฟิ ุจนเมือ่ปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคีําสัง่ใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้ังเมอืงนาโงย่า 

วหิารหลกัของวัดเป็นทีป่ระดษิฐานองคเ์จา้แม่กวนอมิ วัดแห่งนี้แมจ้ะถกูทําลายจากทัง้อุทกภยั

และอัคคภียัหลายครัง้แตย่ังอยู่รอดมาได ้หลงัจากนมัสการเจา้แม่กวนอมิเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นได ้

อสิระเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ซาคาเอะ มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น ทัง้รา้นขาย
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เสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยังมรีา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 

 * เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ *  

คํา่ นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง            สนามบนินาโกยา่ – กรงุเทพฯ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกย่า เพือ่เดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพ ฯ  

10.25 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 737  

14.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 

SPECIAL GOOD MORNING TOKYO-NAGOYA SNOW 5 DAYS 4 NIGHTS BY JAL 

กําหนดการเดนิทาง  08 – 12, 11 – 15, 14 – 18, 15 – 19 มกราคม 59 
18 – 22, 21 – 25, 22 – 26, 25 – 29 มกราคม 59 
28 มกราคม – 01 กุมภาพนัธ,์ 29 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์59 

 
อตัราคา่บรกิาร             มกราคม 2559 

ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 26,900 .- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพ ิม่ทา่นละ 7,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัว๋ หกัคนืทา่นละ  8,000.-  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 
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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 บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจํา

ทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT 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 ทางมคัคุเทศก์

ไมส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั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 **  
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  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดีคา่

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 ทีจ่ะกระทําในประเทศญี่ปุ่ 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 

 


