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SPECIAL TAKAYAMA OSAKA WINTER 6D3N 
ทาคายาม่า-ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่-ฟุคุอิ-เกียวโต-โอซาก้า-ช้อปปิ้ง-ออนเซน 

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท 

ชิราคาวาโกะ   ลานสกี      สตอเบอร่ี   

 ขาปูยักษ์  ช้อปปิ้ง  ออนเซน 1 คืน  
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กําหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 8 –  

ไม่เกิน 12 ปี 

เสริมเตียง  

เด็กอายุ 2 – 

ไม่เกิน 7 ปี  

ไม่มีเตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

21 – 26 มกราคม 2561 39,900 36,900 32,900 7,900 24,900 

27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 61 39,900 36,900 32,900 7,900 24,900 

10 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 39,900 36,900 32,900 7,900 24,900 

25 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 61 39,900 36,900 32,900 7,900 24,900 

27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 61 40,900 37,900 33,900 7,900 25,900 

*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน *** 

 

วันแรกของการเดินทาง                 กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า 

21.00 น. 

 

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

เจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันท่ีสองของการเดินทาง        เมืองนาโกย่า – ทาคายาม่า – ท่ีว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – 

                                            ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – แช่น้ําแร่  

00.55 น. เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 

08.10 น.               เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

 

ทาคายาม่า จินยะ หรือ ท่ีว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่

ทํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล

กุกาวา ในสมัยเอโดะ  หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่

สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่น

ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

 

  
โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า     

2 เมืองนาโกย่า-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า    

ถนนสายซันมาจิ ซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-แช่นํ้าแร่ 
 √ √ 

AWARA ONSEN HOTEL OR 

SIMILAR [♨] 

3 เมืองฟุคุอิ- หน้าผาโทจินโบ-กิจกรรม ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ 

ช้อปปิ้ง EXPOCITY 
√ √ X 

NOVOTEL OSAKA HOTEL 

OR SIMILAR 

4 อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 
√ X X 

NOVOTEL OSAKA HOTEL 

OR SIMILAR 

5 เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

สนามบินคันไซ 
√ √ X 

 

6 สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ             
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บ่าย                                     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร [เซ็ตอาหารญี่ปุ่น] 

 

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแท้ด้ังเดิม และยังได้รับเลือกจาก

องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนัก

ในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า 

“กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 

ค่ํา 

                                       

เดินทางเข้าสู่ที่พัก AWARA HOTEL หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรม   

ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ีสามของการเดินทาง           เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ – กิจกรรม ณ ลานสกี                                  

                                               ฟาร์มสตอเบอร่ี – โอซาก้า - ช้อปปิ้ง EXPOCITY 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านเดินทางสู่จังหวัดฟุกุอิ นําท่านสู่หน้าผาโทจินโบ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดฟุ

กุอิและยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ จุดเด่นของผาน้ีคือมีความ

ยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน เป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกนํ้าทะเลและคล่ืนลมกัดเซาะโดย

ธรรมชาติและเน่ืองจากเป็นจุดชมวิวที่สวยงามทําให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย               

นําท่านเดินทางสัมผัสความสนุก สนานกับกิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระ

เพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ “น่ังเล่ือนหิมะ” อย่างเป็นประสบ การณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม 

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสําหรับเล่นสกี และ เคร่ืองเล่นทุกชนิด **                       
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร [เซ็ตอาหารญี่ปุ่น]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

นําท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอเบอร่ี ให้ท่านได้เพลิดเพลินการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ ไร่สตรอเบอรี่  

ของชาวญ่ีปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถันและได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกข้ันตอน ..ทําให้ผลของ

สตรอเบอร์รี่น้ันมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่าท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอ

เบอรี่และที่สําคัญคือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่น้ีได้ และท่านยังสามารถซืกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่

บ้านได้ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์รีสดๆ ขนมต่างๆ ที่แปรรูปจากสตรอเบอรี่ นําท่านเดินทางสู่ EXPOCITY 

คือศูนย์บันเทิงครบวงจรล่าสุดที่เปิดตัวข้ึน ณ นครโอซากา เป็นโครงการขนาดยักษ์ในความดูแลของบริษัท

มิตซุย ฟุโดซัง ที่นี่ไม่ใช่แค่ศูนย์การค้าหรือสวนสนุกธรรมดา แต่ได้รวมศูนย์การเรียนรู้และบันเทิงระดับโลก 8 

แห่ง และร้านค้าร้านอาหารอีก 305 ร้าน ที่นี่เป็นแหล่งเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้งและเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น 

และสาวกโปเกม่อนหรือกันด้ัมไม่ควรพลาดเพราะที่นี่มีคาเฟ่สําหรับรอรับเหล่าสาวกด้วย อีกหน่ึงไฮไลท์คือ

ร้าน KFC BUFFET แห่งเดียวในญ่ีปุ่นที่คุณสามารถเต็มอ่ิมกับเมนูโปรดของ KFC ได้อย่างจุใจ 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 เดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันท่ีส่ีของการเดินทาง           อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

เช้า                                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง เมืองโอซาก้า หรือเลือก ซ้ือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่

ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง] ท่านที่ซื้อทัวร์เสริมนําท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดต่ืนเต้น ระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ  เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”

ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิคพาร์ค” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ใน

เหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน(เฉพาะจอว์)  และสนุกสนานไปกับเครื่อง

เล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” 

เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญ่ีปุ่น Hello Kitty, 

Snoopy, Sesame Street หรือให้ท่านพบกับโซนใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัววันที่ 15 กรกฎาคมน้ี คือโซน

“HARRY POTTER” ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ

ของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ หรือท่านที่สนใจช้อปปิ้งนําท่านช้อปป้ิง ณ ย่านชินไซบาชิ 

ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
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เครื่องเล่น เกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นลํ้า

อนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา * 

ค่ํา เดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้าของการเดินทาง         เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ   

                                           สนามบินคันไซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี 

จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น คํ้า

ยัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังน้ันองค์การยูเนสโกได้ข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก

โลก และเชิญทุกท่านได้ด่ืมนํ้าศักด์ิสิทธิ์สามสายอันเกิดข้ึนจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย 

จากน้ันให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกานํ้าชา ซึ่งต้ังอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่ง

เลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้น เมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ(รองเท้าเก๊ียะแบบญ่ีปุ่น), ชุดยูกะตะ, 

ตุ๊กตานางระบําญ่ีปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหน่ึง

ของญ่ีปุ่น, ของที่ระลึกแบบญ่ีปุ่นด้ังเดิม เป็นต้น  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาล

เจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของ

เทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มี

ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร  

 

บ่าย                                     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร  

 

จากน้ันนําท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลาย

ชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น 

กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นลํ้าอนาคตสําหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสําอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่น

ไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ 
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วันท่ีหกของการเดินทาง            สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว  

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3. การชําระค่าบริการ 

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 48 ชม. 

3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิกการเดินทาง 

4.1 สายการบิน AIR ASIA ไม่สามารถยกเลิกหลังจากทําการจองได้ เน่ืองจากเป็นเงื่อนไขของสายการบิน 

4.2 สายการบิน THAI AIRWAY, JAPAN AIRLINE, ALL NIPPON 

4.2.1 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ามัดจําค่าทัวร์ทั้งหมด 

4.2.2 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด  

4.2.2 ยกเลิกน้อยกว่า 7 วันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด  

4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ

สายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและใน

ข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน

การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม

ไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน

เดินทาง เท่าน้ัน  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 

ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ

พํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน15 **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกําหนด) 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะ

จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่น** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญ่ีปุ่น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญ่ีปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 

3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ

ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง 

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาดําเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ

รบกวนให้ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่

ประเทศญ่ีปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญ่ีปุ่น(เอกสารชุดน้ีทางบริษัทเป็น

ผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 

60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น

การยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทํางาน ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม 

 

เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2  รูปถ่าย 2น้ิว 2 ใบขนาด 2 X 2 น้ิว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้ม

เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปร้ิน หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3  หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่าย

สําเนาพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4  ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6  ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทํางาน พร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7  สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่าน้ัน ถ่ายเอกสาร

ต้ังแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้

ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาต้ังแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 

 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะทําให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ทั้งน้ีเพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ 

   ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญ่ีปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 

 

 


