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DE-JP01 : ทัวร์ญี�ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว  

6 วนั 4 คืน (TG) 

 

 
 
 

    

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที.ยง คํ.า โรงแรมที.พกั 

1 กรงุเทพฯ-โอซากา้  

2 
โอซากา้-เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึวัดคนิคาคจุ ิ

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิเมอืงนาโงยา่ 
✈ √ √ NAGOYA HOTEL 

3 

นาโงยา่-นัQงรถไฟชนิคันเซน-ทะเลสาบฮามานา 

อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่-ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ

หบุเขาโอวาคดุาน-ิแชนํ่Vาแร ่

√ √ √ KOSUIEN HOTEL [♨]   

4 ภเูขาไฟฟจู ิชั Vน 5-เมอืงโตเกยีว-วัดอาซากซุะ-ชอ้ปปิVง √ √ X DAY NICE HOTEL  

5 อสิระชอ้ปปิVง หรอืเลอืกซืVอทัวรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์ √ X X DAY NICE HOTEL 

6 เมอืงนารติะ-วัดนารติะ-หา้งจัสโกอ้อิอน-กรงุเทพฯ √ X  ✈  

วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ - สนามบนิโอซากา้  
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20.30 น. 

 

23.30 น. 

พรอ้มกนัทีQสนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ที. ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิโอซากา้ ประเทศญีQปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีQยวบนิทีQ  TG 622 

 

วนัที.สองของการเดนิทาง          โอซากา้ - เมอืงเกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- วดัคนิคาคจุ ิ

                                               ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- เมอืงนาโงยา่ 

07.00 น.              

  

เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ประเทศญีQปุ่ น นําทา่นผา่นขั Vนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร..

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํ 
าใส มอีายเุกา่แกย่ ิQงกวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็น

เอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืQนออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ คํVายนั และ

สิQงทีQน่าอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ชอ้ปปิ
 ง ณ ถนนกานํ 
าชา ซึQงตั Vงอยูร่ะหวา่งทางเขา้

วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมยัเฮอนั ซึQงมสีนิคา้พืVนเมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซริ

(รองเทา้เกีaยะแบบญีQปุ่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบําญีQปุ่ น 

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพืQอเป็นสถานทีQพักผอ่น ปราสาท 

2 ชั Vนบนถกูปิดโดยรอบดว้ยทองคําเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืQมดํQากบัความงามของตัวปราสาททีQ

สะทอ้นกบัสระนํVาทีQใสสะอาด 

 

 

เที.ยง                               รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จิ
งจอกขาว สรา้งในศตวรรษทีQ 9 โดยชาวนาเพืQอบชูาสนัุข

จิVงจอกทีQเชืQอกนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกีQยว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจํิานวนมาก

เรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีQมคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

 

 

คํ.า        

                 

รับประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

เดนิทางเขา้สูท่ีQพัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัที.สามของการเดนิทาง         เมอืงนาโงยา่ - ทดลองน ั.งรถไฟชนิคนัเซน - ทะเลสาบฮามานา 

                                              อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ 

                                              หบุเขาโอวาคดุาน ิ- แชน่ํ 
าแร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

สถานรีถไฟชนิคนัเซน เพืQอใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ น ั.งรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวั

กระสนุ ดว้ยความเร็วสงูสดุเฉลีQย 240 ก.ม./ชม. ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีQเพาะ พันธุป์ลาไหลทีQ

ใหญท่ีQสดุในประเทศญีQปุ่ น ใหท้า่นไดช้มทวิทศันข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซืVอผลติภณัฑจ์ากปลาไหล

นานาชนดิ เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิVว 

 

 

บา่ย                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   
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อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตั Vงอยูใ่นจังหวดัคะนะงะวะ ชืQอเสยีงในดา้นนํVาพรุอ้นซึQงเกดิจากความรอ้น

ของภเูขาไฟรวมทั Vงยงัมทีวิทัศนข์องภเูขาไฟฟจูทิีQสวยงามเพืQอนําทา่นลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิกบัเรอื

แฟนตาซโีจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดับหนึQงในญีQปุ่ น 

หบุเขาโอวาคดุาน ิทีQยงัครกุรุน่ดว้ยควันจากบอ่กํามะถนัเดอืดอยูต่ลอดเวลา ชมบอ่นํVาแรกํ่ามะถันซึQง

สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีQปุ่ นมคีวามเชืQอวา่หากไดท้านไขดํ่าหนึQงฟองจะสามารถทําใหอ้ายยุนื

ยาวขึVนอกีประมาณ 7 ปี 

 

 

คํ.า    

                                   

เดนิทางเขา้สูท่ีQพัก KOSUIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารคํQา ณ โรงแรม ผอ่นคลาย

กบัการแชนํ่Vาจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีQปุ่ น 
 

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง            ภเูขาไฟฟจู ิช ั
น 5 (ข ึ
นอยูก่บัสภาพอากาศ) - เมอืงโตเกยีว 

                                             วดัอาซากซุะ - ชอ้ปปิ
 งโตเกยีว 

เชา้                                     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ภเูขาไฟฟจู ิทีQมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํVาทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีQมชี ืQอเสยีงเป็นทีQรูจั้กไปทัQวโลกใน

เรืQองความสวยงามทีQธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึQงของประเทศ

ญีQปุ่ น ทั Vงยงัเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีQยวตา่งชาตทิีQมาเยอืนญีQปุ่ นตลอดทกุฤดกูาล นําทา่นขึ
นสู่

ช ั
นที. 5 ของภเูขาไฟฟูจ ิ(ข ึ
นอยูก่บัสภาพอากาศ) เพืQอใหท้กุทา่นไดถ้า่ยภาพความประทบัใจเก็บ

ไว ้และเลอืกซืVอสนิคา้ของทีQระลกึ 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

  

วดัอาซากซุะ วัดทีQเกา่แกท่ีQสดุในกรงุโตเกยีว นําทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิท

องคํา นอกจากนัVนทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีQมคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึQงแขวนอยูบ่รเิวณ

ประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซืVอเครืQองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 

 

 

ยา่นชอ้ปปิ
 ง ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิVงสนิคา้มากมายและ เครืQองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง

ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครืQองเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีQจะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสืVอผา้  

แบรนดเ์นม เสืVอผา้แฟชัQนสําหรับวัยรุน่ เครืQองสําอางยีQหอ้ดังของญีQปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืQนๆอกีมากมาย 

 

คํ.า   อสิระรบัประทานอาหารคํ.าตามอธัยาศยั  

 

คํ.า                                      เดนิทางเขา้สูท่ีQพัก DAY NICE HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที.หา้ของการเดนิทาง              อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซื
อทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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อสิระเต็มวนัหรอื ซื
อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวัน เพิQมผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 

2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีQยนแปลง] เชญิทา่นพบกบัความ

อลังการซึQงเต็มไปดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 

ลา้นเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครืQองเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัส์

เหมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวัญกบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, 

ตืQนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นัQงเรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีQยวบา้นหมพีหู,์ 

ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการ

กบัการต์นูทีQทา่นชืQนชอบของ WALT DISDEY สําหรบัทา่นที.เลอืกที.จะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่น

สามารถสอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพืQอความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิVงในยา่น

การคา้อนัทันสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุน่แหลง่ชอ้บปิVงชืQอดัง ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บ

กบัการแตง่ตวัทีQเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุน่ญีQปุ่ นเพลดิเพลนิกบัการชอ้บปิVงกบัรา้นคา้

หลากหลายสองฝัQงถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปปิVงตอ่ยา่น“ 

ชบิยูา่” ยา่นวัยรุน่ชืQอดังอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืQนตาตืQนใจกบัแฟชัQนทันสมยัของหนุ่ม

สาวชาวแดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชืQอดังทีQเป็น

สญัลักษณ์ของยา่นนัVน และทา่นทีQชืQนชอบของคณุภาพดรีาคาประหยดั ตอ้งไมพ่ลาด “รา้น 100 เยน 

* เพื.อใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มที.จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ.า * 

 

 

คํ.า                      เดนิทางเขา้สูท่ีQพัก THREE STAR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

วนัที.หกของการเดนิทาง           เมอืงนารติะ - วดันารติะ - หา้งจสัโกอ้อิอน - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

วดันารติะ นําทา่นนมสัการเทพเจา้แหง่ไฟ ณ วดันารติะ วดัทีQมปีระวตัศิาสตรอ์นัเกา่แก ่ซึQงมอีายุ

ยาวนานมากกวา่ 1,000 ปี และยงัเป็นวดัทีQบชูาเทพเจา้แหง่ไฟ 

หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ืVอของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้

ตามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัVน 

 

เที.ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

 จากนัVนนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพืQอเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ  

17.15 น. 

22.30 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีQยวบนิทีQ TG 677  

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ราคาเริQมตน้ทา่นละ 57,900.- 
เด็กอาย ุ8 - ไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่1 ทา่น ลดทา่นละ 3,000.- 

เด็กอาย ุ8 - ไมเ่กนิ 12 ปี พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ลดทา่นละ 3,000.- 

เด็กอาย ุ2 - ไมเ่กนิ 7 ปี พักกับ ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ลดทา่นละ 7,000.- 

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 8,900.- 

ราคาไมร่วมต ั\ว ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 19,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 16,000  บาท 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** แจกนํ
าดื.ม 1 ขวด เฉพาะวนัแรกของการเดนิทางเทา่น ั
น ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี.ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 เงื.อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั
งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ
นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี.ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ั\วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทัฯเพื.อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั
ง มฉิะน ั
นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั
งสิ
น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1 การยกเลกิการเดนิทางตั Vงแตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจําทั Vงหมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั Vงหมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั Vงหมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ที.ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีQนัQงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีQพัก รวมถงึเทีQยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ั
งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั
งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbท ี.จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั
งสิ
น 
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 **สําคญั!! บรษิทัฯ ทําธุรกจิเพื.อการทอ่งเที.ยวเทา่น ั
น ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี.ปุ่ นโดยผดิ

กฎหมายและในข ั
นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั
งไทยและญี.ปุ่ น ข ึ
นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที.

เทา่น ั
น ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วาม

ชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั
งสิ
น** 

4.7 เมืQอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึQง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิr ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั VงสิVน 

อตัราคา่บรกิารนี
รวม 

1. คา่ตัsวโดยสารเครืQองบนิไป-กลับ ชั Vนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีQยนระดับชั VนทีQนัQงจากชั Vนประหยดัเป็นชั Vนธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพืQออพัเกรดตอ้งกระทําทีQเคานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัVน  

2. คา่ทีQพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีQระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที.ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที.นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีQระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีQบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํVาหนักสมัภาระรวมในตัsวเครืQองบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืQองบนิตามเงืQอนไขของแตล่ะสายการบนิทีQมกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืQอนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื
อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื.องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ.มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี
ยประกนัเร ิ.มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี
ยประกนัเร ิ.มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที.มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื.อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที.มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื.อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิQม 7% และหัก ณ ทีQจา่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืQนๆ ทีQนอกเหนอืทีQระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืQองดืQม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํVามนั ทีQสายการบนิเรยีกเก็บเพิQมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัsวเครืQองบนิ 
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 5. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีQปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีQประสงคจ์ะพํานักระยะสั VนในประเทศญีQปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พืQอการทอ่งเทีQยว เยีQยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั Vนตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพืQอเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีQปุ่ น 

**เอกสารทีQอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัsวเครืQองบนิและเอกสารเรืQองทีQพักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั VงนีVข ึVนอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีQปุ่ น** 

1. ตัsวเครืQองบนิขาออกจากประเทศญีQปุ่ น  

2. สิQงทีQยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีQอาจเกดิขึVนระหวา่งทีQพํานักในประเทศญีQปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชืQอ ทีQอยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีQตดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีQพํานักในประเทศญีQปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืQนๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีQพํานักในประเทศญีQปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีQยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีQจะกระทําในประเทศญีQปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิQงทีQขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพืQอการพํานักระยะสั Vน

เทา่นัVน 

3. ในขั Vนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีQไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีQปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีQอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrทีQจะเลืQอนการเดนิทางในกรณีทีQมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิrการเก็บคา่นํVามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิQม หากสายการบนิมกีารปรับขึVนกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลีQยนเทีQยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืQองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั VงสิVน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิQงของผดิกฎหมาย ซึQงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั VงสิVน หากเกดิสิQงของสญูหาย อนัเนืQองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีQยวเอง 

 6. เมืQอทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั Vงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืQอนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Vงหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิbในการเปลี.ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัอตัราแลกเปลี.ยนของเงนิสกลุเยน 



บจก. ดบัเบ ิ
ล เอ็นจอย ทราเวล 
300/50 ถนนนวมนิทร ์แขวงนวมนิทร ์เขตบงึกุม่ กรุงเทพมหานคร 10240 

Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163 (อตัโนมัต)ิ 
Mobile: 086-306-5572, 082-499-2007, 092-269-6868 

Line ID: DoubleEnjoy  |  Line@: @DoubleEnjoy  |  Facebook: DoubleEnjoyTravel 
  Website: www.DoubleEnjoy.com  | E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 

ทะเบยีนเลขที. 0125554005216  เลขทะเบยีนการทอ่งเที.ยว 11/05307 

เอกสารประกอบการยื.นวซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพืQอทีQจะสง่ไปทีQ

ประเทศญีQปุ่ นเพืQอขอเอกสารรับรองจากญีQปุ่ น(เอกสารชดุนีVทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีQสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีQจะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีQสถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยื.นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีQทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิQมเตมิ 

 

เอกสารที.ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิVว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิVว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื
นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั
น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิVม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ  

*** หา้มใชร้ปูปริ
น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีQสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั Vงถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิQนทีQอยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชืQอบรษัิททีQทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัVน ถา่ยเอกสาร

ตั Vงแต ่หนา้ชืQอ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีQปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีQเลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั Vงแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี.ปุ่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิQมเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั VงนีVเพืQอประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีQนีV**  

**หากยืQนเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืQนคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีQมกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิrทีQจะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืQนวซีา่อกีครั Vงจะ 

   ไมส่ามารถยืQนไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีQถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีQปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 


