TAKAYAMA KORANKEI SAKURA & AUTUMN 6D4N

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

52,900.-

กําหนดว ันเดินทาง:
พฤศจิกายน: 14-19 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน- 04 ธันวาคม 2559
โปรแกรมการเดินทาง
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NAGOYA HOTEL

X

NAGOYA HOTEL

โรงแรมทีพ ัก

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า
เมืองนาโกย่า-หมูบ
่ ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า
ทีว่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า-ถนนสายซันมาจิ ซูจ-ิ แช่นําแร่
นังกระเช ้าชินโฮตากะโรปเวย์- เมืองมัสซึโมโต ้
ปราสาทมัสซึโมโต ้-เมืองยามานาชิ-แช่นําแร่
เมืองโอบาระ-ชมซากุระพร ้อมใบไม ้เปลียนสี [ตามสภาพอากาศ]
ชมใบไม ้เปลียนสี ณ โครังเค-NABANA NO SATO [ชมไฟ]

5

วัดเจ ้าแม่กวนอิมโอสึ-ช ้อปปิ งย่านโอสึ-ช ้อปปิ งย่านซาคาเอะ

√

√

6

สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพฯ

√

✈

ว ันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เมืองนาโกย่า

21.00 น. พร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เจ้าหน้าที GO HOLIDAY ให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกด ้านเอกสารและสัมภาระ

เมืองนาโกย่า – หมูบ
่ า้ นชริ าคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า

ว ันทีสองของการเดินทาง

ั
ทีว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ถนนสายซนมาจิ
ซูจ ิ
00.40 น. เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที JL738
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญีปุ่น นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร ้อยแล ้ว
หมูบ
่ า้ นมรดกโลกชริ าคาวาโกะ ทียังคงอนุรักษ์ บ ้านสไตล์ญปุ่ี นขนานแท ้ดังเดิม และยังได ้รับเลือก
จากองค์การยูเนสโกให ้เป็ นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร ้างของบ ้านสามารถรองรับหิมะ
ทีตกหนักในช่วงฤดูหนาวได ้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ ้า จึงเรียก
หมูบ
่ ้านสไตล์นว่ี า “กัสโช” และมีผู ้คนจากทัวทุกมุมโลกหลังไหลไปชมความงามในแต่ละปี ไม่ตํากว่า
680,000 คน เลยทีเดียว

บ่าย

รับประทานอาหาร ณ ร ้านอาหาร
ทาคายาม่า จินยะ หรือ ทีว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึงเป็ นจวนผู ้ว่าแห่งเมืองทาคา
ยาม่า เป็ นทีทํางานและทีอยูอ
่ าศัยของผู ้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้การ
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ
ั
หมูบ
่ า้ น LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซนมาจิ
ซูจ ิ ซึงเป็ นหมูบ
่ ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า
300 ปี กอ
่ น ทียังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได ้เป็ นอย่างดี อิสระให ้ทุกท่านได ้เดินเทียวและชืนชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซึงเต็มไปด ้วยบ ้านเรือนโบราณ และร ้านค ้าหลากหลาย

คํา

่ พั
เดินทางเข ้าสูท
ี ก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า / รับประทานอาหารคํา ณ โรงแรม
ผ่อนคลายกับการแช่นําจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญปุ่ี น

ว ันทีสามของการเดินทาง

ิ โฮตากะโรปเวย์ – เมืองม ัสซโึ มโต้
นงกระเช
ั
า้ ชน
ปราสาทม ัสซโึ มโต้ – เมืองยามานาช ิ

เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
นงกระเช
ั
า้ ชินโฮตากะโรปเวย์ เพือให ้ท่านได ้ดืมดํากับความงามของเทือกเขาแอลป์ ในวันที
ิ โฮตากะทีความสูง 1,117 เมตรเหนือระดับนํ าทะเล เดินทางสูค
่ วามสูง
ท ้องฟ้ าแจ่มใส จากสถานีชน
กว่า 2,156 เมตรเหนือระดับนํ าทะเล กระเช ้ากอนโดล่า 2 ชันรายแรกในญีปุ่ นพร ้อมกระจกบานใหญ่
ของกระเช ้า ทีนีจะทําให ้ทุกท่านได ้ใกล ้ชิดกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป์จนประทับใจไม่รู ้ลืม

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ื ยกอีกอย่างหนึงว่า ปราสาทอีกา เนืองจากผนังปราสาทมีสด
ี ํา และปี ก
ปราสาทม ัตซึโมโต้ มีชอเรี
ิ าว่า คาสุมาซะ
ด ้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก สร ้างขึนในปี ค.ศ.1590 โดย อิชค
เพือใช ้เป็ นทีพักของบรรดาเจ ้าเมืองในอดีต ปั จจุบน
ั หลังจากได ้รับการจัดตังเป็ นสมบัตป
ิ ระจําชาติ
ญีปุ่ นได ้ปรับให ้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สําหรับรวบรวมข ้อมูลประวัตศ
ิ าสตร์ของญีปุ่ นและประวัตศ
ิ าสตร์ของ
จังหวัดนากาโน่ และเป็ นปราสาททีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่ น

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหาร
่ พั
เดินทางเข ้าสูท
ี ก SUWA HOTEL หรือเทียบเท่า / ผ่อนคลายกับการแช่นําจากแร่ธรรมชาติ

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง

เมืองโอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลียนส ี [ตามสภาพอากาศ]
ชมใบไม้เปลียนสี ณ โคร ังเค – NABANA NO SATO [ชมไฟ]

เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
เมืองโอบาระ นํ าท่านเดินทางชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติทซากุ
ี
ระจะเบ่งบานพร้อมก ับใบไม้
ื า Shikizakura หรือ ซากุระสีฤดูโดยมีความพิเศษทีแตกต่างจากซากุระ
เปลียนส ี ซากุระพันธุน
์ มี
ี ชอว่
ทัว ๆ ไปคือจะบาน 2 ครังต่อปี ดอก Shikizakura เริมบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไม ้ผลิ
และจะบานอีกครังตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม ้ร่วง คุณสามารถชมซากุระทีออกดอกพร ้อม
กับใบไม ้แดงได ้ทีนี ใครทีพลาดชมซากุระในช่วงเดือนมีนาคมทีผ่านมายังสามารถมาดูดอกซากุระได ้
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนียังมีต ้น Shikizakura ทีมีอายุมากกว่า 100 ปี ซึงถือเป็ นสมบัต ิ
ทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิให ้ชมอีกด ้วย ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติ
ตามอัธยาศัย

เทียง

ั
อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย
หุบเขาโคร ังเค ตังอยูใ่ กล ้กับเมืองนาโงย่าและยังขึนชือว่าเป็ นจุดทีดีทสุ
ี ดแห่งหนึงสําหรับชมใบไม ้
เปลียนสีในฤดูใบไม ้ร่วงของภูมภ
ิ าคชุบุ ตลอดเส ้นทางท่านจะได ้เดินชมต ้นเมเปิ ลและทิวทัศน์ของ
ใบไม ้เปลียนสีทผลั
ี ดเปลียนเป็ นสีแดงเหลืองส ้มตามฤดูกาล และท่านจะได ้พบกับจุดชมใบไม ้เปลียน
สีทสวยที
ี
สุดคือเส ้นทางริมแม่นําโทโมเอะ ซึงมีสะพานไม ้ไทเกะสึเคียวถือสะพานสัญลักษณ์ประจํา
หุบเขาโครังเค ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับธรรมชาติและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
NABANA NO SATO นันเป็ นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิมา่ ซึงทุกปี จะมีการจัดแสดงไฟ
LEDs หลายล ้านดวง และบางจุดก็มก
ี ารจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงซะด ้วย โดยธีมงานส่วน
ใหญ่จะเกียวกับธรรมชาติ สายนํ า อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม ้ทีเนรมิตขึนจากดวงไฟ เป็ นต ้น โดย
งานแสดงไฟแห่งนีถือเป็ นหนึงในงานเทศกาลทีใหญ่ทสุ
ี ดในญีปุ่ นอีกด ้วย

ั
อิสระร ับประทานอาหารคําอิสระตามอ ัธยาศย
คํา

่ พั
เดินทางเข ้าสูท
ี ก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันทีห้าของการเดินทาง

้ ปปิ ง ณ ย่านโอส ึ
ว ัดเจ้าแม่กวนอิมโอส ึ – ชอ
้ ปปิ ง ณ ย่านการค้าซาคาเอะ [เดินทางโดยรถไฟ]
ชอ

เชา้

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
ว ัดเจ้าแม่กวนอิมโอส ึ [ไกด์พาเดินทางโดยรถไฟ-ไม่รวมค่ารถไฟ] วัดเจ ้าแม่กวนอิมทีตังอยูใ่ จ
กลางเมืองนาโงย่าและเป็ นวัดทีได ้รับความนับถือจากชาวญีปุ่ นเป็ นจํานวนมาก วัดเจ ้าแม่กวนอิมสร ้าง
ขึนครังแรกเมือสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมือปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมค
ี ําสังให ้ย ้ายศาลเจ ้า
จากกิฟม
ุ าไว ้ยังเมืองนาโงย่า วิหารหลักของวัดเป็ นทีประดิษฐานองค์เจ ้าแม่กวนอิม วัดแห่งนีแม ้จะถูก
ทําลายจากทังอุทกภัยและอัคคีภย
ั หลายครังแต่ยังอยูร่ อดมาได ้ หลังจากขอพรจากเจ ้าแม่กวนอิม
เรียบร ้อยให ้ท่านเพลิดเพลินกับสินค ้าราคาสุดประหยัด ณ ย่านการค้าโอส ึ ซึงอยูบ
่ ริเวณด ้านข ้าง
ของวัดแห่งนีนันเอง

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร
้ ปปิ งย่านการค้าซาคาเอะ ให ้ท่านได ้อิสระเพลิดเพลินกับการช ้อปปิ ง มีร ้านรวงประมาณ 1100
ชอ
ร ้าน โดยย่านนีจะมีห ้างดังเช่น PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, BIG CAMERA, BOOK
OFF, ร ้าน 100 เยน พร ้อมทังร ้านขายเสือผ ้า รองเท ้า พร ้อมทังยังมีร ้านอาหารหลากหลายชนิดให ้ได ้
เลือกซือเลือกทานอีกด ้วย
ั
ร ับประทานอาหารคําอิสระตามอ ัธยาศย

่ พั
เดินทางเข ้าสูท
ี ก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

คํา

ว ันทีหกของการเดินทาง
เชา้

สนามบินนาโกย่า– กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช ้า ณ ห ้องอาหารของโรงแรม
่ นามบินนาโกย่า
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสูส

10.25 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เทียวบินที JL737

04.50 น.

เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ

TAKAYAMA KORANKEI SAKURA& AUTUMN 6D4N BY JL
กําหนดการเดินทาง

14-19 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-04 ธ ันวาคม 2559

อ ัตราค่าบริการ

พฤศจิกายน 2559

ผู ้ใหญ่พักห ้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

52,900.-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู ้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

49,900.-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู ้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

49,900.-

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู ้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม ราคาท่านละ

45,900.-

พ ักห้องเดียว เพิมท่านละ

8,900.-

ราคาไม่รวมตวั ผูใ้ หญ่ห ักคืนท่านละ 17,000.- / เด็กห ักคืนท่านละ 14,000 บาท

***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์
ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** แจกนําดืม 1 ขวด เฉพาะว ันแรกของการเดินทางเท่านน
ั **
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงือนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนด ังกล่าว
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลู
ี กค้าต้องออกตวโดยสารภายในประเทศ
ั
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษ ัทฯเพือเช็ คว่ากรุป
๊ มีการ
ิ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครงั มิฉะนนทางบริ
ั
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
่ นทีเหลือ 15-20 ว ันก่อนออกเดินทาง
3.2 กรุณาชําระค่าท ัวร์สว
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์หล ังจากมีการจ่ายเงินม ัดจํา
4.1 การยกเลิกการเดินทางตังแต่วันจองจนถึงก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขอยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมัด
4.5 ยกเว้นกรุป
๊ ทีออกเดินทางชว
จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา
หรือ ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทงกรุ
ั
งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที
ิ ธิทีจะไม่คน
ิ
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าท ัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทงส
ั น
**สําค ัญ!! บริษ ัท Go Holiday Tour ทําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านน
ั ไม่สน ับสนุนให้ลก
ู ค้าเดินทางเข้า
ประเทศญีปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขนตอนการผ่
ั
านการตรวจคนเข้าเมือง ทงไทยและญี
ั
ปุ่น ขึนอยูก
่ ับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าทีเท่านน
ั ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยต ัวของท่านเอง ทาง
ม ัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงสิ
ั น**
4.7 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต ้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช ้คะแนนจากบัตรสะสม
ไมล์ จะต ้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน ้า และถ ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต ้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านัน
2. ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

** ในกรณีทท่
ี านจองห้องพ ักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจ ัดหาร
ห้องพ ักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษ ัทอาจมีการจ ัดห้องพ ักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนักสัมภาระรวมในตัวเครืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2
ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
ื
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซอประก
ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมก ับทางบริษ ัทได้ **
-

เบียประก ันเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 ว ัน]

-

เบียประก ันเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 ว ัน]

**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
ี ชวี ต
ี อว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสย
ิ หรือเสย
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมล
ู ค่าเพิม 7 % และหัก ณ ทีจ่าย 3%
อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน

5. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศน์ / หัวหน ้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน

่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย
รายละเอียดเกียวก ับมาตรการยกเว้นวีซา
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทย ผู ้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน
ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคน
เข ้าเมือง เพือเป็ นการยืนยันว่ามีคุณสมบัตใิ นการเข ้า ประเทศญีปุ่ น
**เอกสารทีอาจจะต ้องใช ้ในการพิจารณาการอนุญาตให ้เข ้าประเทศ – ตัวเครืองบินและเอกสารเรืองทีพักทางบริษัทจะ
จัดเตรียมให ้กับลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ขึนอยูก
่ บ
ั การพิจารณาของกองตรวจคนเข ้าเมืองของญีปุ่ น**
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทติ
ี ดต่อได ้ระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู ้จัก โรงแรม และอืนๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น

่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซา
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทยั
ี งมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตเิ พือการพํานักระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น หรือมิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ
ไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ อาจจะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
ิ ธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิตอ
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน

่ เข้าประเทศญีปุ่นสําหร ับพาสปอร์ตจีนแดง
เอกสารประกอบการยืนวีซา
่ เอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 ว ัน)
(กรุณาสง
่ เอกสาร บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในกรณีสญ
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนสง
ู หาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
จะใช ้เวลาดําเนินการในการขอวีซา่ ประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต ้องขอ
รบกวนให ้ส่งสําเนาหน ้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน ้า เพือทีจะส่งไปที
ประเทศญีปุ่ นเพือขอเอกสารรับรองจากญีปุ่ น(เอกสารชุดนีทางบริษัทเป็ น
ผู ้ดําเนินการให ้) ผู ้เดินทางจะต ้องไปแจ ้งเข ้าออก ทีสํานักงานตรวจคนเข ้าเมือง
โดยแจ ้งประเทศและวันเดินทางทีจะไปและกลับเข ้ามา ถ ้าผู ้เดินทางอายุไม่ถงึ
60 ปี ต ้องมาแสดงตัวทีสถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น
การยืนวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู ้ทีทํางาน ต ้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิมเติม
เอกสารทีใชใ้ นการขอวีซ่า
1.1 Passport China
ี าวเท่านน”
1.2 รูปถ่าย 2นิว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว ถ่ายไว ้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พืนหล ังเป็ นสข
ั ถ่ายหน ้าตรง ไม่
ยิมเห็นฟั น ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใชร้ ป
ู ปริน หรือ ถ่ายเอง ***
1.3 หนังสือแจ ้งเข ้าออก โดยก่อนเดินทางผู ้เดินทางต ้องไปแจ ้งเข ้า-ออกทีสํานักงานตรวจคนเข ้าเมืองพร ้อมทัง
ถ่ายสําเนาพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสําคัญถินทีอยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน ้าพร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน ้าชือบริษัททีทํางาน พร ้อมนํ าตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านัน ถ่ายเอกสาร
ตังแต่ หน ้าชือ และ หน ้า 1 ถึงหน ้าทีปรับยอดบัญชีลา่ สุด (ปรับยอด ณ ปั จจุบน
ั ) ในกรณีทเล่
ี มปั จจุบน
ั อายุไม่ถงึ 6 เดือนให ้
ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตังแต่หน ้าแรกถึงหน ้าสุดท ้าย
ี ระแสรายว ัน และบ ัญชเี ดินสะพ ัด ไม่สามารถใชไ้ ด้ก ับสถานกงสุลญีปุ่น ***
*** บ ัญชก
Remark
**ถ ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล ้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจจะทําให ้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทังนีเพือประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ทีนี**
**หากยืนเอกสารปลอมหรือให ้ข ้อมูลอันเป็ นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซา่ โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มก
ี ารคืนเอกสารแก่ผู ้ยืนคําร ้องขอวีซา่ **
**ในกรณีทมี
ี การถูกปฎิเสธการออกวีซา่ ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิทีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ ้าต ้องการยืนวีซา่ อีกครังจะ
ไม่สามารถยืนได ้ภายใน 6 เดือนนับจากวันทีถูกปฎิเสธวีซา่ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คน
ื ค่าบริการ**
แผนกกงสุล สถานทูตญีปุ่ น สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503

