
 

 

 
ชมความสวยงามของก าแพงหิมะและเข่ือนคุโรเบะ เดนิทางโดยสายการบินไทย 

เที่ยวเมืองมรดกโลกช่ือดงั ณ เมืองชิราคาว่าโกะ  
เดนิเล่นย่านเมืองเก่า ลติเติล้เกยีวโต พร้อมชมจวนผู้ว่าอนัเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า 

เที่ยวชมเมืองเก่า ณ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ชมความอศัจรรย์ของสวนหิน ณ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ 
เที่ยวชม ปราสาทมัทสึโมโต้ ซ่ึงมีความสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่น 
ช้อปป้ิงในแหล่งช้อปป้ิงช่ือดงั อาทิ ย่านชินจุก ุคารุยซาว่าเอ้าท์เลต็ ชินไชบาชิ 

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผสัวฒันธรรมญีปุ่่นแบบดั้งเดมิที่เกยีวโต 



 

 
19.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ คอยให้

การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 
22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 640 

* กรุ๊ปทีอ่อกเดินทางวนัที ่14-20 เมษายน 2559 ออกเดินทางด้วยไฟล์ TG 642 
กรุงเทพ-นาริตะ ออกเดินทางเวลา 23.50-08.10 น. นัดหมายเวลา 21.00 น. * 

 
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นน าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัไซตามะ เมืองแห่งปราสาทท่ีส าคญั
ทางประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในลกัษณะการก่อสร้างอาคารแบบท่ีเรียกวา่คุระซึคุริ-ร้านคา้หรือ
อาคารโกดงัไม ้2 ชั้นท่ีก าแพงก่อดว้ยดิน  ถือเป็นยา่นการคา้เก่าแก่มาตั้งแต่สมยัเอโดะสองขา้งทางเต็มไป
ดว้ยบา้นเรือนในสมยัก่อนเรียงรายติดกนั ซ่ึงไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ณ ปัจจุบนัไดถู้กปรับปรุงให้
เป็นร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก และพิพิธภณัฑ์ มี  หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ สร้างจากไมใ้ชเ้พื่อเตือน
เม่ือเกิดไฟไหม ้ท่ีถูกสร้างแทนของเดิมเน่ืองจากโดนไฟไหมเ้ม่ือปี 1892 อนัเป็นสัญลกัษณ์ส าคญัของพื้นท่ี 
ดว้ยลกัษณะส่ิงก่อสร้างและบรรยากาศโดยรอบท าให้ท่ีน่ีไดส้มญานามวา่ “ เมืองเอโดะนอ้ย ” ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการเดินเท่ียวชม และเลือกซ้ือของฝากพื้นเมืองมากมาย 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต เป็นช้อปป้ิงพลาซ่าขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูท่างดา้นใตข้องสถานี
รถไฟคารุยซาวา่ สร้างข้ึนเม่ือปี 1995 มีร้านคา้กวา่ 200 ร้าน เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ทั้งแบรนด์น าเขา้และแบ
รนด์ญ่ีปุ่น อาทิเช่น GUCCI, NEXT DOOR, HARRODS, TOMMY HILFIGER, JAYRO, SAMANTHA 
THAVASA NEXT PAGE, KIPLING, SAVOY, PAUL SMITH, BURBERRY,LEVI’S เป็นตน้ และอ่ืนๆ
อีกมากมาย 

   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดีอีกดว้ย 

 

วนัทีส่อง สนามบินนาริตะ – เมืองเก่าคาวาโกเอะ – คารุยซาว่าเอ้าท์เลต็ – แช่น า้แร่ 

วนัแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ 



 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

น าท่านเดินสู่ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอาซามะ ( ยงัเป็นภูเขาไฟท่ีครุกรุ่นอยูแ่ละมีโอกาส
เกิดการปะทุได ้มีความสูงถึง 2,565 เมตร และเป็นภูเขาไฟท่ีถูกรัฐบาลัง่หา้มปีนนบัตั้งแต่เกิดการระเบิดเม่ือ
หลายปีก่อน การระเบิดคร้ังล่าสุดเกิดข้ึนเม่ือปี 2004 ) เป็นลกัษณะสวนหินท่ีเกิดจากการแขง็ตวัของลาวาท่ี
ไหลออกมาจากภูเขาไฟอาซามะเม่ือคร้ังอดีต อยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 1,350 เมตร   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมัสซึโมโต้  เยี่ยมชม ปราสาทมัสซึโมโต้ หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า 
ปราสาทอีกา เน่ืองจากตวัอาคารของปราสาทนั้นมีสีด า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมือน
ปีกนก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1590 โดยท่าน อิชิคาวา่ คาสุมาซะ เพื่อใชเ้ป็นท่ีพ  าพกัของบรรดาเจา้เมืองในอดีต 
ปัจจุบนัหลงัจากไดรั้บการจดัตั้งเป็นสมบติัประจ าชาติญ่ีปุ่นไดป้รับใหเ้ป็นพิพิธภณัฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มูล
ประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่นและประวติัศาสตร์ของ จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 
ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่น  

 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความ เม่ือยล้าและจะท าให้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดี 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแจแปนแอลป์ น าท่านชม เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษก์ั้นน ้ าท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุดของ

วนัทีส่ี่ เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยาม่า – เข่ือนคุโรเบะ – เมืองทาคายาม่า        

วนัทีส่าม คารุยซาว่า – หุบเขาโอนิโอชิดาชิ – เมืองมสัซึโมโต้ – ปราสาทมสัซึโมโต้ – แช่น า้แร่                                               



 

ประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขา
หิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 
45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเทา้เพื่อขา้มเข่ือน 800 เมตร เดินทางบน
เส้นทางท่ีสองขา้งทางเป็นก าแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวา่สิบเมตร ยามเปิดเส้นทาง นบัเป็นอีก
ทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ จากนั้นน าท่านนัง่เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยงัสถานีคุโรเบะ-
ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้จนสุดเส้นทาง 
ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นน าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ท่ีไม่มีเสากลาง
ตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดคนัโบะ น าท่านเดินทางผา่นอุโมงคท่ี์ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าท่ีมีความ ยาว 
3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงคท่ี์อยูสู่งท่ีสุดในญ่ีปุ่น สู่ สถานีมูโรโดะ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็น
หน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงาม
น่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิ จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ สถานีบีโจดัยระ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของ
เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ใหท้่านไดเ้ก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั น าท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ 
สถานีทาเทยาม่า ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลายความเม่ือยล้าและจะท าให้
ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหิตดี 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซ่ึงเป็นจวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายาม่า 
เป็นท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ 
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ท่ียงัอนุรักษแ์ละคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอย่างดี อิสระให้ทุก
ท่านไดเ้ดินเท่ียวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และร้านคา้หลากหลาย 
เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหลา้สาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน 
เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุก๊ตาทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซ่ึงถือวา่เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของเมืองทาคายาม่า 
และเป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเช่ือเก่ียวกบัโชคลางของชาวญ่ีปุ่นอีกดว้ย และเก็บเก่ียว
บรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย ท่านยงัสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัทีห้่า  เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า  – ถนนซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า – 
ช้อปป้ิงออิอน 



 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ียงัคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดูหนาว
ไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตล์น้ีวา่ “กสัโช” และมี
ผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว จากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อไป ช้อปป้ิงยงัห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซ้ือของฝากมากมาย
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัร้าน 100 เยน ทีทุกอยา่งใน
ร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

   น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ NAGOYA HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ วัดกนิคะคุจิ (วดัเงิน) เป็นวดัในนิกายเซนถูกสร้างข้ึนโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ โดย
ท่านใชเ้วลาในป้ันปลายชีวิตหลงัเกษียณอายุอาศยัอยูท่ี่น่ี และตน้แบบของวดัแห่งน้ีไดอิ้ทธิพลมาจากวดัคิน
คะคุจิ หรือวดัทอง ซ่ึงเป็นท่ีพกัของปู่ของเขาในช่วงเกษียณอายุเช่นเดียวกนั หลงัจากท่ีท่านโชกุนอาชิคากะ
เสียชีวติของบา้นของท่านก็ไดถู้กเปล่ียนใหเ้ป็นวดักินคะคุจิหรือวดัเงินในปัจจุบนั วดักินคะคุจิถูกยกใหเ้ป็น
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อ
จิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนขัจ้ิงจอกท่ีเช่ือกนัว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้
แห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

วนัทีห่ก เมืองเกยีวโต – วดักนิคะคุจิ (วดัเงิน) – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 



 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลิน
กบัการชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายหลายชนิด ทั้งเคร่ืองไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือ
สินคา้แฟชั่นท่ีเอาใจคุณผูห้ญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เส้ือผา้แบรนด์เนม แฟชั่นล ้ าอนาคตส าหรับวยัทีน
ทั้งหลาย เคร่ืองส าอางยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีก
มากมาย  

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

   ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 
00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 673 
04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 14 – 20 เมษายน 2559 [สงกรานต์] 

อตัราค่าบริการ                เมษายน 2559 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 72,900 .- 

เดก็อาย ุ8 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 69,900 .- 
เดก็อาย ุ8 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 69,900 .- 
เดก็อาย ุ2 – 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 64,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 25,000.-  บาท / เด็กหักคืนท่านละ 22,000.-  บาท 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด  สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ 



 

ก าหนดการเดินทาง 18 – 24, 19 – 25, 20 – 26, 22 – 28 เมษายน 2559 

อตัราค่าบริการ                เมษายน 2559 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 59,900 .- 

เดก็อาย ุ8 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 56,900 .- 
เดก็อาย ุ8 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 56,900 .- 
เดก็อาย ุ2 – 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 51,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 17,000.-  บาท / เด็กหักคืนท่านละ 14,000.-  บาท 
 

ก าหนดการเดินทาง 30 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2559 

อตัราค่าบริการ                เมษายน 2559 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 60,900 .- 

เดก็อาย ุ8 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 57,900 .- 
เดก็อาย ุ8 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 57,900 .- 
เดก็อาย ุ2 – 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 52,900 .- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 7,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 17,000.-  บาท / เด็กหักคืนท่านละ 14,000.-  บาท 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ กรณีท่านมีความ

ประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้ง
ด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยช าระเงินท่านตอ้งการการท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ี

มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่เติมกบัทาง

บริษัทได้ **  



 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
- **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 

แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
- **ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 

แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า VAT 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จ ากดั 
เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ   ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง

บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่
กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่า
ทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 **ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเทีย่วเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญีปุ่่นโดยผดิกฎหมาย
และในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั  
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจ
คนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะ
จดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ  านกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นส าหรับพาสปอร์ตจีนแดง  
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั) 

***กรุณาถอดปก PASSPORT ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณสูีญหาย*** 
1. พาสปอร์ตจีนแดง  
 จะใช้เวลาด าเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงตอ้งขอ
รบกวนให้ส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางมาทางบริษทัล่วงหนา้ เพื่อท่ีจะส่งไป
ท่ีประเทศญ่ีปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญ่ีปุ่น(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็น
ผูด้  าเนินการให้) ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมือง
โดยแจง้ประเทศและวนัเดินทางท่ีจะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดินทางอายุไม่ถึง 
60 ปี ต้องมาแสดงตัวท่ีสถานทูต (PASSPORT CHINA ทางสถานทูตไม่
ยกเว้นการย่ืนวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผูท่ี้ท  างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างาน
เพิ่มเติม 
เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีา 
 1.1 PASSPORT CHINA 
 1.2 รูปถ่าย 2น้ิว 2 ใบขนาด 2 X 2 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ “พืน้หลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหนา้ตรง ไม่ยิม้
เห็นฟัน ไม่สวมแวน่ด า ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปร้ิน หรือ ถ่ายเอง ***  
 1.3 หนงัสือแจง้เขา้ออก โดยก่อนเดินทางผูเ้ดินทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกท่ีส านกังานตรวจคนเขา้เมืองพร้อมทั้งถ่าย
ส าเนาพร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.4 ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ถ่ายส าเนาทุกหนา้พร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.5 ทะเบียนบา้น ถ่ายส าเนาทุกหนา้พร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.6 ใบอนุญาตท างาน WORK PERMIT ถ่ายส าเนาหนา้ช่ือบริษทัท่ีท างาน พร้อมน าตวัจริงไปสถานทูต 
 1.7 สมุดบญัชีเงินฝาก ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือนหรือฝากประจ าเท่านั้น ถ่ายเอกสาร
ตั้งแต่ หนา้ช่ือ และ หนา้ 1 ถึงหนา้ท่ีปรับยอดบญัชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบนั) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบนัอายไุม่ถึง 6 เดือนให้
ถ่ายส าเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ย 
***   บัญชีกระแสรายวนั และบัญชีเดินสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กบัสถานกงสุลญีปุ่่น *** 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพ านกัระยะ
สั้นเท่านั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 



 

REMARK 
 ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั ทั้งน้ีเพื่อประโยขน์ของตวัท่านเองจึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 หากยืน่เอกสารปลอมหรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวซ่ีา โดยหลกัการทาง 

สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีา 
 ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวซ่ีา ทางสถานทูตขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถา้ตอ้งการยืน่วซ่ีาอีกคร้ังจะ 
 ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีถูกปฎิเสธวซ่ีา และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการ 

แผนกกงสุล สถานทูตญีปุ่่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 
 
 
 

 


