
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สัมผัสหมู�บ	านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
นาโกย�า  ทาคายาม�า ( ลิตเติล้เกียวโต )  ซันมาจิซูจิ – ทาคายามา จินยะ  

ตลาดเช	าทาคายาม�า  ลานสกีบนเนินเขาฮรุิกาโนะ  เพลิดเพลินกับถาดเล่ือนหมิะ 
โทค ิพรีเม่ียม เอาท*เล็ต  ย�านซาคาเอะ  ศาลเจ	าอสึตะ– ปราสาทนาโกย�า  วัดโอสุ – ห	างอิออน  

☺   อาบนํ้าแร
ธรรมชาติ “ออนเซน็” ตามแบบฉบบัญ่ีปุ�นแท�ๆ  
�  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 

�   บินโดยสายการบินไทย แอร*เวย* (TG) 
 

 

 

 

 

วนัเดินทาง  วนัที� � – �� ธ.ค. �� 

   วนัที� � – � / �� – �� / �� ม.ค. – � ก.พ. �� 

   วนัที� � – �� / �� ก.พ. –  มี.ค. 59 

   วนัที� � – � มี.ค. ��  



วนัแรก  กรุงเทพฯ – นาโกย่า  
��.�� น.  พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั�น 4 (ชั�นผูโ้ดยสารขาออก) ประตูทางเขา้ที� 3 เคาน์เตอร์ D เพื�อเตรียม

ตวัเดินทาง นาํท่านผา่นขั�นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับเพื�ออาํนวย
ความสะดวกในเรื�องของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระในการเดินทางของท่าน 

��.�� น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที%ยวบินที% TG (�( (ใช้เวลาในการเดนิทาง �..� ชั%วโมง) 
�0.�� น.  ถึงสนามบินนาโกย่า (เวลาท้องถิ%นญี%ปุ่นเร็วกว่าไทย . ช.ม.) นาํท่านผา่นพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อม

ตรวจเช็คสมัภาระเรียบร้อยแลว้ จากนั�น นําท่านเดนิทางเข้าสู่ที%พกั COMFORT HOTEL หรือเทียบเท่า 
  อสิระอาหารคํ%าตามอธัยาศัย 

วนัที%สอง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า ( ลติเลิFตเกยีวโต ) – ซันมาชิซูจ ิ– อดตีจวนผู้ว่าราชการ – อาบนํFาแร่ออนเซ็น  

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ� งยงัคงอนุรักษบ์า้น
สไตลญี์�ปุ่นขนานแทด้ั�งเดิม และยงัไดรั้บเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ.;<<= 
บา้นในสไตล ์กัสโช – สึคุริ ซึ� งรูปแบบบา้นจะมีความยาว ประมาณ ;> เมตร ความกวา้ง ;? เมตร โครงสร้างของ
บา้นสามารถรองรับหิมะที�ตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ จึง
เรียกหมู่บา้นสไตลนี์� ว่า “กสัโช” มีผูค้นจากทั�วทุกมุมโลกหลั�งไหลไปชมความงาม ณ ที�แห่งนี� แต่ละปีไม่ตํ�ากว่า 
D>?,??? คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ที�นี�ยงัเป็นสถานที�ที�ชาวญี�ปุ่นนิยมมาชมใบเมเปิ� ลเปลี�ยน
สีอีกดว้ย  

กลางวนั  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที�เรียกอย่างหนึ� งว่า “ลิตเติFล เกียวโต” ตั�งอยู่ในจงัหวดักิฟุ เมืองซึ� งมีป่าไม้

อุดมสมบูรณ์  มีกลิ�นไอของประวัติศาสตร์ ที�
เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและ ทัศนียภาพที�
สวยงามมากมายซึ� งก่อให้เกิดแหล่งวฒันธรรมอนั
ลํ� าค่า นําท่านเที�ยวชมย่านถนนเก่า ซันมาชิซูจ ิ
เมืองที�ไดรั้บการดูแลรักษาความดั�งเดิมของเมืองที�
มีคูเมืองลอ้มรอบและถนนที�ยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ 
โดยยงัเห็นไดจ้ากร้านค้าขายของบนถนน I สาย
แคบๆ ของตวัเมืองที�มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน รวมทั�งวดัวาอาราม ศาลเจา้ และ รูปแบบของหมู่บา้นของชาวนา 
ชาวไร่ เมื�อครั� งอดีตจึงถูกขนานามว่าเป็น Little Kyoto ให้ท่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้พื�นเมืองและของที�ระลึก แบบ
ดั�งเดิมของญี�ปุ่นไดที้�นี� โดยเฉพาะตุ๊กตา ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหนา้ ซึ� งถึงว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองทาคา
ยาม่า จากนั�น นาํท่านชม ทาคายาม่าจินยะ อดีตจวนผูว้่าราชการของเมืองทาคายาม่า ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์ห้
บุคคลทั�วไปไดเ้ขา้ชมซึ� งภายในอาคารหลงัปัจจุบนันี� แบ่งเป็นหลายห้อง เช่น ห้องพกั ห้องครัว ห้องอาบนํ� า ห้อง
ทาํงานและอีกมากมาย ในอดีตที�นี�เคยเป็นที�พาํนกัของท่านคานาโมริ ผูป้กครองเมืองทาคายาม่า ก่อนจะตกมาอยู่
ภายใตก้ารดูแลของโชกนุ โทคุกาวา่ ในปี ค.ศ.;D<V ไดใ้ชอ้าคารหลงันี� เป็นที�ทาํการรัฐบาลของตาํบลในสมยัเอโดะ 
ไม่วา่จะเป็นการป่าวประกาศของทางการและการเรียกเก็บภาษี จนเริ�มตน้ในสมยัเมจิ จึงเปลี�ยนมาเป็นที�ทาํการเขต
แทน จากนั�น นําท่านเข้าสู่ที%พกั  GIZAN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํ%า � รับประทานอาหารคํ%า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนูอาหารญี�ปุ่น ใหท่้านไดลิ้�มรสอาหาร
ญี�ปุ่นหลากหลายแบบดั�งเดิมในบรรยากาศญี�ปุ่น  



*** หลงัรับประทานอาหารคํ%าให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํFาแร่ธรรมชาต ิ “ออนเซ็น”แบบญี%ปุ่น ซึ%งชาวญี%ปุ่น
เชื%อว่าเมื%อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวยีนโลหิตได้ดขีึFน และจะทําให้ผวิพรรณสวยงามเปล่งปลั%งดูมี
สุขภาพด ีและยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื%อยล้าให้ความรู้สึกสดชื%นสบายตวั *** 

วนัที%สาม ตลาดเช้า ทาคายาม่า – ลานสกีบนเนินเขาฮิรุกาโนะ – เพลดิเพลนิกบัการถาดเลื%อนหิมะ – โทค ิพรีเมี%ยม เอาท์เลต็ – 
นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ   

เช้า � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พาท่านเดินเที�ยวชม ตลาดเช้าของเมือง ทาคายาม่า เมืองที�ยงัคง
ความเป็นเมืองเก่าไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์  ทั�งรูปแบบอาคารบา้นเรือนและร้านคา้ ตลาดเชา้เมืองทากายาม่า  ตลาดซึ� ง
ยงัคงกลิ�นอายความเป็นย่านซื�อขายจบัจ่ายของชาวเมืองเก่าไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ท่านจะไดเ้ห็นภาพของชาวบา้นที�นาํ
สินคา้พื�นเมืองมาขาย  อาทิ ของสดต่าง ๆ  ผกัดองนานาชนิด   ผลไมน้านาประเภท เช่น  แอปเปิ� ลลูกใหญ่   สตอร์
เบอร์รี�แดงฉํ�า  และขนมหลากหลายแบบใหท่้านไดเ้ลือก
ซื�อเลือกหา โดยพ่อคา้แม่คา้จะพากนัตั�งร้านคา้อยู่ริมสอง
ขา้งทาง คอยเตรียมตอ้นรับลูกคา้และนกัท่องเที�ยวที�มา
เยือน จากนั�น นําท่านเดินทางสู่ ลานสกีฮิรุกาโนะ ซึ� ง
ตั�งอยู่ที� เมืองกุโจ ลานสกีแห่งนี� ได้ชื�อที�ว่ามีหิมะที�ขาว
ละเอียดที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่น ฟรี!!! ให้ท่านได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับกระดานถาดเลื%อนหิมะ 
หรือจะเลือกสนุกสนานกับบ้านโดมนํFาแข็ง ที%ผู้ ใหญ่เล่นได้ และเด็กเล่นดี ท่านสามารถสนุกสนานกับได้ทัF ง
ครอบครัว นอกจากนี� ยงัมี กิจกรรมหิมะอนัหลากหลาย อาทิเช่น การล่องแพหิมะ การเล่นสไลด์เดอร์ สกี สโนว ์
บอร์ด ฯลฯ (ไม่รวมค่าเช่าชุดเล่นสก ีและอุปกรณ์เล่นสก ีเช่น ล่องแพหิมะ, สโนวบอร์ด, สก ีเป็นต้น)   

กลางวนั  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคาร  
นาํท่านสู่การชอ้ปปิ� งอย่างจุใจกบัสินคา้แบรนด์เนมที� โทคิ พรีเมี%ยม เอ้าท์เล็ต ซึ� งเป็นแหล่งรวมสินคา้นาํเขา้ และ
สินคา้แบรนดญี์�ปุ่น โกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชั�นเสื�อผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia 
Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื�อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ 
เลือกดูเครื�องประดบั และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื�อสินคา้สาํหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินคา้อื�นๆ อีกมากมาย จากนั�น นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองนาโกย่า นาํท่านสู่ ย่านซา
คาเอะ ยา่นนการคา้ที�มีความสาํคญัที�สุดของเมืองนาโกยา่ เป็นสถานที�ตั�งของหา้งสรรพสินคา้ชื�อดงั และร้านคา้ต่างๆ 
มากมาย ตั�งเรียงรายเต็มสองฟากฝั�งถนน อาทิ หา้งมทัสึซากะ, ศูนยพ์ลาซ่า MEDIA PARK ที�รวมสินคา้แบรนดด์งั
กว่า 300 ร้าน, เมืองใตดิ้น CENTRAL PARK ที�เพียบพร้อมไปดว้ยร้านคา้สินคา้แฟชั�น ของใชน่้ารักๆ และร้านซา
ลอน ฯลฯ เป็นตน้  

คํ%า         � รับประทานอาหารคํ%า ณ ภัตตาคาร 
  นําท่านเข้าสู่ที%พกั  TRUSTY HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 

วนัที%สี%  ศาลเจ้าอสึตะ – ปราสาทนาโกย่า – วดัโอสุ – ห้างออิอน  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอสึตะ ศาลเจา้อสึตะจิงกูเป็นศาลเจา้
ใหญ่รองจากศาลเจ้าอิเสะจิงกู และเป็นหนึ� งในศาลเจ้าที�สําคญัที�สุดของ



ศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตลญี์�ปุ่นชินเมซูคุริ (Shinmei-zukuri) เป็นที�ประดิษฐานของเทพแห่งพระ
อาทิตย ์Amaterasu และห้องเก็บดาบศกัดิ{ สิทธิ{  Kusanagi ซึ� งเป็นหนึ� งในสามของเครื�องราชกกุธภณัฑศ์กัดิ{ สิทธิ{
ประจาํของจกัพรรดิญี�ปุ่น (แต่ไม่จดัแสดงใหแ้ก่สายตาผูเ้ขา้ชม) และยงัมีกาํแพงที�โชกุนโอดะ โนบุนางะถวายให้
ศาลเจา้ตามที�เคยไดอ้ธิษฐานขอพรใหไ้ดรั้บชยัชนะในปีค.ศ ;=D? อีกดว้ย จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโก
ย่า ปราสาทที�มีความสวยงามอนัดบัตน้ๆ ของญี�ปุ่น ซึ�งถกูสร้างขึ�นตามคาํสั�งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื�อเป็น
ฐานอาํนาจความมั�นคงและป้องกนัการโจมตีจากทางเมืองโอซากา้ ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที�จดัแสดงขา้วของ
เครื� องใช้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรในสมยัโบราณ ภายนอกมีสวนสวยสไตล์ญี�ปุ่นตั�งอยู่บริเวณรอบๆ ตวั
ปราสาท อิสระใหท่้านไดห้ามุมสวยๆ เกบ็ภาพความประทบัใจกนัตามอธัยาศยั  

กลางวนั  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคาร  
จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ วดัโอสุคันน่อน วดัเจา้แม่กวนอิมที�ตั�งอยูใ่จกลางเมืองนาโงยา่ และเป็นวดัที�ไดรั้บความนบั
ถือจากชาวญี�ปุ่นเป็นจาํนวนมาก วดัเจา้แม่กวนอิมสร้างขึ�นครั� งแรกเมื�อสมยัคามาคุระในจงัหวดักิฟุ จนเมื�อปี 1612 
โทกงุาวะ อิเอยาสุมีคาํสั�งใหย้า้ยศาลเจา้จากกิฟุมาไวย้งัเมืองนาโงย่า วิหารหลกัของวดัเป็นที�ประดิษฐานองคเ์จา้แม่
กวนอิม วดัแห่งนี�แมจ้ะถูกทาํลายจากทั�งอุทกภยัและอคัคีภยัหลายครั� งแต่ยงัอยู่รอดมาได ้ หลงัจากนมสัการเจา้แม่
กวนอิมเรียบร้อยแลว้ ณ ที%แห่งนีF ยังเป็นแหล่งช้อปปิF งยอดฮิตของเมืองนาโกย่า ซึ%งมีร้านรวงกว่า ���� ร้าน ทั�งร้าน
ขายเสื�อผา้ คอมพิวเตอร์ รองเทา้ เนื�องจากเป็นย่านการคา้ที�มีหลงัคา แมว้่าฝนตกท่านก็สามารถเพลิดเพลินกบัการช้
อปปิ� งไดอ้ยา่งสนุกสนาน นอกจากนี�  ยงัมี ร้านโคเมเฮียว ร้านขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง สภาพดีของแท ้;??% ที�
มีทั�งเสื�อผา้ นาฬิกาขอ้มือ กระเป๋าทั�งของคุณสุภาพบุรุษ และคุณสุภาพสตรี อญัมณี เครื�องดนตรี และกลอ้ง ใหท่้าน
เลือกชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดเ์นมไดอ้ย่างไม่มีเบื�อ จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่หา้งสรรพสินคา้ชื�อดงั ห้างอิออน ซึ� งเป็น
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ แหล่งใหญ่รวบรวมสินคา้หลากหลายชนิดรอใหท่้านเลือกซื�อ อาทิ เสื�อผา้แฟชั�นนาํสมยั 
กระเป๋า รองเทา้ เครื�องสําอางของที�ระลึก เครื�องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ นอกจากมียงัมีของกิน ของฝาก 
และขนมที�ขึ�นชื�อของญี�ปุ่น ใหท่้านเลือกซื�อกนัอยา่งจุใจ   

         อสิระอาหารคํ%าตามอธัยาศัย จนไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

วนัที%ห้า  นาโกย่า – กรุงเทพฯ   

��.�� น.        ออกเดินทางจาก สนามบินนาโกยา่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย  แอร์เวย ์เที�ยวบินที� TG 6�� 
��.10 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ  

���������� 

 
 
 
อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั\วเครื%องบิน 
ผู้ใหญ่ และ เด็กอายุตํ%ากว่า �. ปีพกัเสริมเตียง 34,_��.- บาท 

เด็กอายุตํ%ากว่า �. ปีพกัไม่เสริมเตียง �.,_��.- บาท 



พกักบัผู้ใหญ่ . ท่าน 

ห้องพกัเดี%ยว เพิ%มท่านละ 7,900.- บาท 
 
 

*** ราคาไม่รวมตั\วเครื%องบิน คอื สายการบินไทยที%บินระหว่างประเทศ ลด 10,000 บาท *** 
*** ในการเดนิทางในแต่ละครัFง จะต้องมีจาํนวนผู้เดนิทาง �� ท่านขึFนไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมีไม่ถงึ �� ท่าน อาจมีการปรับเปลี%ยนราคา *** 
*** โปรแกรมนีFไม่มีแถมกระเป๋าเดนิทางให้ค่ะ *** 

อตัราค่าบริการนีFรวม 
 ค่าตั�วเครื�องบินไป – กลบั ชั�นประหยดั ตามสายการบินที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี  
 ค่าโรงแรมที�พกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการที�ระบุ 
 ค่าอาหาร และเครื�องดื�มตามรายการที�ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งนาํเที�ยวตามรายการที�ระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ที�คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ ;,???,??? บาท. 
 ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัที� .( มถุินายน .��( และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเติม ในกรณีที�ทางสายการบินมีการเรียก 

           เกบ็เพิ�ม  

อตัราค่าบริการนีFไม่รวม 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิ%ม �% และภาษีหัก ณ ที%จ่าย �% 
 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (V? กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าทริปที%จะต้องให้ไกด์และคนขับรถ ท่านละ .���  เยนต่อทริป ทัFงเดก็และผู้ใหญ่ (ยกเวน็ทารกที%อายุไม่เกนิ . ปี) 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี%ปุ่น ** เนื%องจากตัFงแต่ วนัที% � กรกฎาคม .��( ทางสถานทูตญี%ปุ่นได้ทําการยกเว้นวซ่ีาท่องเที%ยวสําหรับ

นักท่องเที%ยวชาวไทยที% เข้าไปท่องเที%ยวไม่เกนิ �� วัน 

**  สําหรับบุคลที%ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ%นพาํนักอยู่ในประเทศไทย ** 
 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั�นตอ้งเปลี�ยนเป็น

หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  
 ท่านตอ้งทาํการแจง้เขา้ – แจง้ออก ที�กองตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื�นวีซ่าได ้ 

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวีซ่าขึFนอยู่กบัทางสถานทูต) 
 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ตํ�ากวา่ ( เดือน  (กรณีท่านที�มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ใหแ้นบมาดว้ย)  



 รูปถ่ายสี  .” จาํนวน . รูป (ไม่สวมแวน่ตาดาํ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ�ม, พื�น
หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถ่ายที�สแกนจากคอมพิวเตอร์)   

 สาํเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มลูเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ที�ทาํงาน / ที�อยู ่เพื�อใชใ้นการยื�นขอวีซ่า 
 กรณีที�ผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพิ�มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีที�คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
 สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ, นามสกลุ (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน สาํเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ) ถ่ายทุกหนา้ตั�งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที%ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนํามาใช้ยื%นวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการทาํงาน (ฉบับจริง) จากบริษทัที�ท่านทาํงานอยู ่(ภาษาองักฤษเท่านัFน) 

 �.  กรณทีี%เป็นพนักงานบริษทัทั%วไป ใชห้นงัสือรับรองการทาํงานฉบบัจริง (ภาษาองักฤษ) 
.. กรณปีระกอบธุรกจิส่วนตวั ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกนิ � เดอืน) หรือ สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีชื�อกิจการ และชื�อผูเ้ดินทางเป็นหุน้ส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     
�.  กรณทีําธุรกจิส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ใหท้าํหนงัสือชี�แจงต่อสถานทูต (ภาษาองักฤษ)                               
�. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงานจากหน่วยงานนั�นๆ (ภาษาองักฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้าํเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื�นต่อสถานทูตได ้  

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที%ระบุเพื%อผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 
เงื%อนไขการจองทัวร์และการชําระเงนิ  

 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย �� วนั พร้อมมัดจําเป็นจํานวน ��,000.- บาท ต่อ � ท่าน  
 กรุณาจองทวัร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย �� วนั พร้อมมัดจําเป็นจํานวน ��,000.- บาท ต่อ � ท่าน   

 ( สําหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีที�ลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจังหวดัให้แจ้งกบัทางบริษทัให้ทราบตัFงแต่ทําการจอง หากลูกคา้มีความจาํเป็นตอ้งออกตั�วเครื�องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัทราบก่อนออกตั�ว มิฉะนั�นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั�งสิ�น 
 ค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัร์ทั�งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัทาํการ หรือก่อนออกตั�วเครื�องบิน มิฉะนั�น

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ{ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจาํ 
 ทางบริษทัฯต้องออกตั\วกบัทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทัFงหมดก่อนการออกตั%วเครื%องบิน มฉิะนัFนทางบริษทั

ขอสงวนสิทธิkในการยกเลกิการให้บริการ  

การยกเลกิและการคนืเงนิ 
 กรณียกเลกิ ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดอืนตุลาคม ต้องยกเลกิล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เกบ็ค่ามัดจํา 
 กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย I? วนัทาํการ มิฉะนั�น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ{ ในการคืนมดัจาํ 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง V; วนัทาํการ ทางบริษทั ฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั =? % ของอตัราค่าบริการทั�งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง ;� วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ{ ในการคืนเงินทั�งหมด 
  หากทําการออกตั\วกบัทางสายการบินไปแล้ว บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิkในการคืนเงินค่าทัวร์ทัFงหมด 

หมายเหตุ   
� ตั�งแต่วนัที� ; กรกฎาคม V==D ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อ
การพาํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นนั�น และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศ
ญี�ปุ่นเกิน15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวซ่ีาตามปรกติ) 



� การยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทยนี�  เพื�อเป็นการส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศญี�ปุ่นกบัประเทศไทย 
� ผูที้�จะเขา้ประเทศไดน้ั�น จะตอ้งผา่นการพิจารณาจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้
(เช่นเดียวกบัผูที้�ยื�นขอวซ่ีากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงคใ์นการเขา้
ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที�จาํเป็น เช่น ตั�วเครื�องบินขากลบั หรืออื�นๆ 
� จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั�นตอนการตรวจเขา้เมือง เพื�อยนืยนัการมี
คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี�ปุ่น* ดงัต่อไปนี�  

1. ตั�วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่น 
2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที�อาจเกิดขึ�นในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัร

เครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื�นๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่น 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี%ปุ่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญี%ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพาํนกัระยะสั�น 
3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูที้�ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัที�จะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 ในกรณีที�ท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํFาเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทที์�จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถกูปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที�ยวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลอืดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือสิ�งของหา้มนาํเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสียหรือดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามที�กองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่วา่จาํนวนทั�งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�ทางสถานฑูต    งด
ออกวีซ่าใหก้บัท่าน อนัสืบเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่าง
ดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั เนื%องจากการท่องเที%ยวนีFเป็นการ
ชําระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที%จะเรียกร้องเงนิคืน ในกรณีที%ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิkใน
การใช้บริการนัFนที%ทางทัวร์จดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณี บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที%เกดิขึFน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk
ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที%มผีู้เดนิทางตํ%ากว่า �� ท่าน โดยที%จะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าก่อน �� วนั  
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