


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ	สนามบินชูบุ	-	นาโกยา	-
หมูบานชิราคาวาโกะ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ
-	ออนเซ็น

พักที่
TAKAYAMA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 ชินโฮดากะ	/	กระเชาไฟฟาชินโฮทากะโรปเวย	-	สวนแอปเป้ิล	-	ปราสาท
มัตสึโมโตะ	-	ออนเซ็น

พักที่
SUWA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4 เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแดง	-	หุบเขาโครันเค	-	นาบานะ	โนะ	ซา
โตะ

พักที่
NAGOYA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 ศาลเจาโอสึคันนง	/	วัดเจาแมกวนอิมโอสึ	-	ยานการคาโอสึ	-	ยานซาคาเอะ
-	อิออนมอลลนาโกยา	-	สนามบินนาโงยา	หรือ	สนามบินชูบุเซ็นแทรร	หรือ
สนามบินชูบุ

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

23	พ.ย.	60	-	28	พ.ย.	60 ฿44,900 ฿41,900 ฿37,900 ฿7,900



21.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ประตูหมายเลข	2	เคานเตอร	C	สายการบินไทย	เจาหนาที	่GO
HOLIDAY	ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.05	น.	เดินทางสู	เมืองนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	644

07.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินนาโกยา	ประเทศญีป่ ุน	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว
หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม	และยังไดรับเลือกจากองค

การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในชวง
ฤดูหนาวไดดี	และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	“กัสโช”	และมี
ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน	เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย
ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา	เป็นที่

ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุ
กาวา	ในสมัยเอโดะ
หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	เขตเมืองเกา	ซันมาจิซูจิ	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา	300	ปีกอน

ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็ม
ไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย

ชวงคํ่า
เดินทางเขาสูที่พัก	TAKAYAMA	HOTEL	หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ



เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	TAKAYAMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นัง่กระเชาชินโฮตากะโรปเวย	เพื่อใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของเทือกเขาแอลปในวันที่ทองฟาแจมใส



จากสถานีชินโฮตากะที่ความสูง	1,117	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	เดินทางสูความสูงกวา	2,156	เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเล	กระเชากอนโดลา	2	ชั้นรายแรกในญี่ป ุนพรอมกระจกบานใหญของกระเชา	ที่น่ีจะทําใหทุกทานไดใกล
ชิดกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลปจนประทับใจไมรูลืม
สวนผลไม	ใหทานสนุกสนานกับการเก็บแอปเป้ิลสดๆ	จากตนให	เมืองอาโอโมริแหงน้ีเป็นแหลงปลูก

แอปเป้ิลที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	และวากันวาแอปเป้ิลน้ันดีตอสุขภาพ	หากทานวันละ	1	ผล	รางกายจะแข็ง
แรงหางไกลโรคภัยไขเจ็บ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
ปราสาทมัตซึโมโต	มีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา	ปราสาทอีกา	เน่ืองจากผนังปราสาทมีสีดํา	และปีกดาน

ตางๆ	ของปราสาทแผกางออกเหมือนปีกนก	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1590	โดย	อิชิคาวา	คาสุมาซะ	เพื่อใชเป็นที่พัก
ของบรรดาเจาเมืองในอดีต	ปัจจุบันหลังจากไดรับการจัดตั้งเป็นสมบัติประจําชาติญี่ป ุนไดปรับใหเป็นพิพิธภัณฑ
สําหรับรวบรวมขอมูลประวัติศาสตรของญี่ป ุนและประวัติศาสตรของ	จังหวัดนากาโน	และเป็นปราสาทที่มีความ
สวยงามติด	1	ใน	10	ของประเทศญี่ป ุน

ชวงคํ่า	
เดินทางเขาสูที่พัก	SUWA	HOTEL	หรือเทียบเทา	/	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ป ุน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาขึน้เขาแรก	ของประเทศญี่ป ุนที่สรางขึน้มาแบบสองชั้น	ที่ให
สามารถขนคนไดเยอะ	เพื่อขึน้ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสามของญี่ป ุน	เป็นกระ
เชาในทาคายามา	ซึ่งมีกระเชาแบบสองชั้น	ซึ่งตั้งอยูในเขตโรงแรม

สัมผัสแอปเป้ิลสดๆจากตน	ไดที่น่ี	ในชวงเดือนกันยายน	ถึง	พฤศจิกายน	เป็น
ชวงที่ผลแอปเป้ิลเต็มตน	เป็นสีแดงใหเราเก็บและลิ้มลองความสด	กรอบ
หวานอรอย	และความพิเศษของสวนน้ี	สามารถเก็บแอปเป้ิลไมจํากัดเวลา	คา
บริการก็ไมแพง	แถมถาทานที่สวนไมหมด	ก็เอามาใสถุงกลับบานไดดวย	คิด
ราคาเป็นกิโลกรัม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม
	พักที่	SUWA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เมืองโอบาระ	นําทานเดินทางชมความมหัศจรรยของธรรมชาติที่ซากุระจะเบงบานพรอมกับใบไม
เปลีย่นสี	ซากุระพันธุน้ีมีชื่อวา	Shikizakura	หรือ	ซากุระสี่ฤดูโดยมีความพิเศษที่แตกตางจากซากุระทั่ว	ๆ	ไปคือ
จะบาน	2	ครั้งตอปี	ดอก	Shikizakura	เริ่มบานในชวงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไมผลิและจะบานอีกครั้งตอน
ปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไมรวง	คุณสามารถชมซากุระที่ออกดอกพรอมกับใบไมแดงไดที่น่ี	
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย
หุบเขาโครังเค	ตั้งอยูใกลกับเมืองนาโงยาและยังขึน้ชื่อวาเป็นจุดที่ดีที่สุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปลี่ยนสีใน

ฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ	ตลอดเสนทางทานจะไดเดินชมตนเมเป้ิลและทิวทัศนของใบไมเปลี่ยนสีที่ผลัดเปลี่ยน
เป็นสีแดงเหลืองสมตามฤดูกาล	และทานจะไดพบกับจุดชมใบไมเปลี่ยนสีที่สวยที่สุดคือเสนทางริมแมน้ําโทโม
เอะ	ซึ่งมีสะพานไมไทเกะสึเคียวถือสะพานสัญลักษณประจําหุบเขาโครังเค	ใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติ
และถายรูปตามอัธยาศัย

NABANA	NO	SATO	น้ันเป็นธีมปารค	ขนาดใหญในเมืองนากาชิมา	ซึ่งทุกปีจะมีการจัดแสดงไฟ	LEDs	หลาย
ลานดวง	และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะดวย	โดยธีมงานสวนใหญจะเกี่ยวกับธรรมชาติ
สายน้ํา	อุโมงคแหงแสง	สวนดอกไมที่เนรมิตขึน้จากดวงไฟ	เป็นตน	โดยงานแสดงไฟแหงน้ีถือเป็นหน่ึงในงาน
เทศกาลที่ใหญที่สุดในญี่ป ุนอีกดวย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
เดินทางเขาสูที่พัก	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เทศกาลที่จัดขึน้ทุกปี	เน่ืองดวยตนซากุระในบริเวณน้ีเป็นสายพันธุที่ออกดอก
ได	2	ครั้งตอปี	จึงทําใหเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยว	ที่ชื่นชอบความงดงามของ
สีสันของใบไมเปลี่ยนสี

เป็นหุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ	สูง	254	เมตร	ใกลเมืองนาโงยา	ขึน้ชื่อวาเป็นจุดที่ดี
ที่สุดแหงหน่ึงสําหรับชมใบไมเปลี่ยนสีในฤดูใบไมรวงของภูมิภาคชุบุ	และเป็นที่
ตั้งของวัดโคจาคุจิ(Kojakuji	Temple)	รอบๆวัดจะเต็มไปดวยตนเมเป้ิล



อิสระรับประทานอาหารกลางวันอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

เป็นสวนสนุกที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา	5.8	ลานดวง
ซึ่งทําใหเป็นสถานที่ยอดนิยมของคูรักทั้งปี

	พักที่	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
วัดเจาแมกวนอิมโอสึ	วัดเจาแมกวนอิมที่ตั้งอยูใจกลางเมืองนาโงยาและเป็นวัดที่ไดรับความนับถือจากชาว

ญี่ป ุนเป็นจํานวนมาก	วัดเจาแมกวนอิมสรางขึน้ครั้งแรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ	จนเมื่อปี	1612	โทกุงา
วะ	อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา	วิหารหลักของวัดเป็นที่ประดิษฐานองคเจาแม
กวนอิม	วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได	หลังจากขอพรจากเจา
แมกวนอิมเรียบรอย
ใหทานเพลิดเพลินกับสินคาราคาสุดประหยัด	ณ	ยานการคาโอสึ	ซึ่งอยูบริเวณดานขางของวัดแหงน้ีน่ันเอง
ชอปป้ิงยานการคาซาคาเอะ	ใหทานไดอิสระเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง	มีรานรวงประมาณ	1100	ราน	โดย

ยานน้ีจะมีหางดังเชน	PARCO,	MITSUKOSHI,	DONGI,	LOFT,	BIG	CAMERA,	BOOK	OFF,	ราน	100	เยน
พรอมทั้งรานขายเสื้อผา	รองเทา	พรอมทั้งยังมี	รานอาหารหลากหลายชนิดใหไดเลือกซื้อเลือกทานอีกดวย
หางจัสโกอิออน	ใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด	อาทิเชน	ขนมโมจิ	เบนโตะ	ผลไมตาม

ฤดูกาล	และพิเศษสุดกับราน	100	เยน	ทีทุกอยางในรานราคาเพียง	100	เยนเทาน้ัน
เพื่อใหทานไดเพลิดเพลินอยางเต็มทีจ่ึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

ชวงคํ่า	
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาโกยา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดของนิกายชินงอน	ในโอสึ	ในนาโกยา	และยังเป็นสวยหน่ึงของกลุมวัด
ทั้ง39ของโอวาริ	วัดเจาแมกวนอิมที่ตั้งอยูใจกลางเมืองนาโงยาและเป็นวัดที่ได
รับความนับถือจากชาวญี่ป ุนเป็นจํานวนมาก	วัดเจาแมกวนอิมสรางขึน้ครั้ง
แรกเมื่อสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ	จนเมื่อปี	1612	โทกุงาวะ	อิเอยาสุมีคําสั่ง
ใหยายศาลเจาจากกิฟุมาไวยังเมืองนาโงยา	วิหารหลักของวัดเป็นที่
ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม	วัดแหงน้ีแมจะถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและ
อัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานชอปป้ิง	Osu	เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นที่นิยมที่มีกวา	1,200
รานคาและรานอาหาร	ทุกชนิดของรานคารวมทั้งรานคาเครื่องใชไฟฟา,	ราน
ขายเสื้อผามือสองรานอาหารและคาเฟที่เปิดอยู	หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอ
กับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน	หลายเหตุการณที่จะมีขึน้ตลอดทั้งปีรวมทั้ง
เทศกาลฤดูรอน	Osu	ในเดือนสิงหาคม	Osu	Daido-chonin	เทศกาลในเดือน
ตุลาคมและ	Osu	Setsubun	Takarabune	Gyoretsu



ไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ่า

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

เรียกสั้นๆวา	สนามบินจูบุ	ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา	เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี
2005	มี	1	เทอมินอล	สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวาง
ประเทศ

00.30	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	647

05.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท
2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้	

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**	
3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป

ปอน	2	ใบใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท
3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน
5.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถ	/	มัคคุเทศน	/	หัวหนาทัวร	ตอทานคนละ	2,000	เยน

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิม่เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริม่ตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริม่ตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]



รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน(เชน	เงินสด	บัตร

เครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก

ระยะสั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา

ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

เอกสารประกอบการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนสําหรับพาสปอรตจีนแดง
(กรุณาสงเอกสารกอนเดินทางอยางนอย	30	วัน)
***กรุณาถอดปก	Passport	กอนสงเอกสาร	บริษทัจะไมรับผิดชอบในกรณีสูญหาย***

1.	พาสปอรตจีนแดง
จะใชเวลาดําเนินการในการขอวีซาประมาณ	2-4	อาทิตย	จึงตองขอรบกวนใหสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางมาทาง
บริษทัลวงหนา	เพื่อที่จะสงไปที่ประเทศญี่ป ุนเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ป ุน(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูดําเนินการ
ให)	ผูเดินทางจะตองไปแจงเขาออก	ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองโดยแจงประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเขา
มา	ถาผูเดินทางอายุไมถึง	60	ปี	ตองมาแสดงตัวที่สถานทูต	(Passport	China	ทางสถานทูตไมยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศ)	สวนผูที่ทํางาน	ตองแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม
เอกสารทีใ่ชในการขอวีซา

1.1	Passport	China
1.2	รูปถาย	2น้ิว	2	ใบขนาด	2	X	2	น้ิว	ถายไวไมเกิน	6	เดือนและ	“พื้นหลังเป็นสีขาวเทานัน้”	ถายหนาตรง	ไมยิ้ม
เห็นฟัน	ไมสวมแวนดํา	ไมคาดผม	หรือสวมหมวก	แตงกายสุภาพ	***	หามใชรูปปริ้น	หรือ	ถายเอง	***	
1.3	หนังสือแจงเขาออก	โดยกอนเดินทางผูเดินทางตองไปแจงเขา-ออกที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองพรอมทั้งถาย
สําเนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.4	ใบสําคัญถิ่นที่อยู	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5	ทะเบียนบาน	ถายสําเนาทุกหนาพรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6	ใบอนุญาตทํางาน	Work	permit	ถายสําเนาหนาชื่อบริษทัที่ทํางาน	พรอมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7	สมุดบัญชีเงินฝาก	สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก	ออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือนหรือฝากประจําเทาน้ัน	ถายเอกสาร
ตั้งแต	หนาชื่อ	และ	หนา	1	ถึงหนาที่ปรับยอดบัญชีลาสุด	(ปรับยอด	ณ	ปัจจุบัน)	ในกรณีที่เลมปัจจุบันอายุไมถึง	6
เดือนใหถายสําเนาเลมเกามาตั้งแตหนาแรกถึงหนาสุดทาย
***	บัญชีกระแสรายวัน	และบัญชีเดินสะพัด	ไมสามารถใชไดกับสถานกงสุลญีป่ ุน	***

Remark
**ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจจะทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยขนของตัวทานเองจึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี**	
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือใหขอมูลอันเป็นเท็จ	ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา	โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไมมีการคืนเอกสารแกผูยื่นคํารองขอวีซา**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซา	ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมอธิบายเหตุผล	ถาตองการยื่นวีซาอีกครั้ง
จะไมสามารถยื่นไดภายใน	6	เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซา	และทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการ**
แผนกกงสุล	สถานทูตญีป่ ุน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	02-207-8503



ราคาทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	10,500	บาท	/	ทาน	

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถทานละ	2,000	เยน	/ทริป/ตอทาน
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

1.		การยกเลิกการเดินทางตัง้แตวันจองจนถึงกอนวันเดินทาง	30	วัน	ขอยึดมัดจําทานละ	5,000	บาท
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-29	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	50%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.		ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	7	วัน	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.		ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน

ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา				หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
6.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดย
ผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

7.		เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง		พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


