
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 

DE-JP02 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น นารติะ ฮาโกเน ่โตเกยีว ภเูขาไฟฟจู ิ 
6 วนั 3 คนื (TG) 
 

 
 
 
 

• ลอ่งเรอืชมทศันยีภาพอนังดงามทีKทะเลสาบอาช ิพรอ้มชมความสวยงามของศาลเจา้ฮาโกเน ่

• ชมความสวยงามของ ภูเขาไฟฟจู ิสญัลกัษณ์ของประเทศญีKปุ่ น [ขึ
นอยูก่บัสภาพอากาศ] 

• ชืKนชมความงามของ ดอกไมต้ามฤดูกาลท ั
งซากรุะ และพิ
งมอส [ตามสภาพอากาศ] 

• นมัสการขอพรจาก 2 วดัดงัขึTนชืKอทั Tง วดัอาซะกซุา่และวดัคามาครุะ 

• ชอ้ปปิTงจใุจในแหลง่ชอ้ปปิTงชืKอดงั อาท ิชนิจุก,ุ โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต 

• ชมความยิKงใหญ่อลงัการของ GUNDAM พรอ้มเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิTง ณ ไดเวอรซ์ติ ี
โอไดบะ 

• ผอ่นคลายกับการแช่นํ 
าแรธ่รรมชาต ิ(ออนเซ็น) / ขาปูยกัษอ์นัเลืKองชืKอ พรอ้มนํTาจิTมรสเด็ด 
    

1. กรุงเทพฯ - สนามบนินารติะ 

2. สนามบนินารติะ - อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่ - ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ- ศาลเจา้ฮาโกเน่ - โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต - อาบนํTาแร่ 

3. ภเูขาไฟฟจู ิชั Tน 5 (ขึTนอยูก่ับสภาพอากาศ) - เมอืงโตเกยีว - ชมซากรุะ [ตามสภาพอากาศ] - ชอ้ปปิTง 

4. อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซืTอทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

5. วดัอาซากซุะ - เมอืงคามาครุะ - หลวงพ่อโตไดบทุส ึ- ไดเวอรซ์ติีTโอไดบะ - สนามบนิฮาเนดะ 

6. สนามบนิฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 

วนัแรกของการเดนิทาง         กรงุเทพฯ -  สนามบนินารติะ 

20.00 น. พรอ้มกนัทีK สนามบนิสวุรรณภูม ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีK ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

22.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ ประเทศญี.ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีKยวบนิทีK  TG 640  
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วนัที.สองของการเดนิทาง      สนามบนินารติะ - อทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่- ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิ-  

                                            ศาลเจา้ฮาโกเน ่- โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต - อาบนํ 
าแร ่ 

06.20 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี.ปุ่ น นําทา่นผา่นขั Tนตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร...

เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตฮิาโกเน ่ตั Tงอยูใ่นจังหวัดคะนะงะวะ ชืKอเสยีงในดา้น

นํTาพุรอ้นซึKงเกดิจากความรอ้นของภเูขาไฟรวมทั Tงยังมทีวิทศัน์ของภเูขาไฟฟจู ิทีKสวยงามเพืKอนําทา่น 

ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช ิกบัเรอืแฟนตาซโีจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดับหนึKงในญีKปุ่ น ซึKงได ้

กอ่ตัวจากลาวาของภเูขาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัทศันยีภาพทีKสวยงามดัKงภาพวาดสะทอ้นลงสู่

ทะเลสาบ จากนัTนเดนิทางสู ่ศาลเจา้ฮาโกเน ่ตั Tงอยูด่า้นลา่งของภเูขาฮาโกเน่บรเิวณชายฝัKงของ

ทะเลสาบอาช ิสงัเกตงุ่ายๆคอืจะมเีสารโ์ทรอิสิแีดงตั Tงเดน่อยูใ่นทะเลสาบ และทางเดนิไปยังศาลเจา้

โดยสองขา้งทางจะมตีะเกยีงแขวนเรยีงรายอยู่ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัTนมบีรรยากาศทีKเงยีบสงบ

อยู่ทา่มกลางตน้ไมใ้หญ ่มคีวามสวยงามตลอดทั Tงปี 

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                                                                                                                                             

 นําทา่นชอ้ปปิTงสนิคา้แบรนดเ์นมชืKอดงัทีK โกเทมบะ แฟคทอรี. เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และ

สนิคา้แบรนดญ์ีKปุ่ นทีKดงัไปทัKวโลก พบกับคอลเลคชัKนเสืTอผา้ใหมล่า่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, 

MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซืTอกระเป๋าแบรนดเ์นมยีKหอ้ดงัไดท้ีKรา้น BALLY, 

PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครืKองประดบั และนาฬกิาหรูอยา่ง 

TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชัKน HUSH PUPPIES, 

SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีKพัก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

คํ.า รบัประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นํ 
าแรธ่รรมชาตเิพื.อผอ่นคลายความเมื.อยลา้และจะ

ทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

เมนูพเิศษ

ขาปูยกัษ ์

 

วนัที.สามของการเดนิทาง       ภเูขาไฟฟจู ิช ั
น 5 (ขึ
นอยูก่บัสภาพอากาศ) - เมอืงโตเกยีว -  

                                            ชมซากรุะ ณ สวนสาธารณะ [ตามสภาพอากาศ] - ชอ้ปปิ
 ง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีKมคีวามสงูเหนอืจากระดับนํTาทะเล 3,776 เมตร ภเูขาทีKมชี ืKอเสยีงเป็น

ทีKรูจั้กไปทัKวโลกในเรืKองความสวยงามทีKธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยังถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์

หนึKงของประเทศญีKปุ่ น ทั Tงยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเทีKยวตา่งชาตทิีKมาเยอืนญีKปุ่ นตลอดทกุ

ฤดกูาล นําทา่นขึ
นสูช่ ั
นที. 5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ข ึ
นอยูก่บัสภาพอากาศ) ทีKทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นได ้

ถา่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซืTอสนิคา้ของทีKระลกึซึKงเป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย จากนัTนนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิ
 ง ใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิTงสนิคา้มากมายและ 

เครืKองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครืKองเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีKจะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย 
 



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 

กระเป๋า รองเทา้ เสืTอผา้  แบรนดเ์นม เสืTอผา้แฟชัKนสําหรับวัยรุ่น เครืKองสาํอางยีKหอ้ดงัของญีKปุ่ นไมว่า่จะ

เป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืKนๆอกีมากมาย 

คํ.า อสิระรบัประทานอาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีKพัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  
 

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง          อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซื
อทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัTนใหท้า่นไดเ้ลอืก ซื
อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพิ.มทา่นละ 2,900 บาทรวม

คา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลี.ยนแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลงัการซึKงเต็มไป

ดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม

ทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครืKองเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไป

กบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักับ HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืKนเตน้กบั SPLASH 

MOUNTAIN, นัKงเรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เทีKยวบา้นหมพีูห,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ 

LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกับการต์นูทีKทา่นชืKนชอบของ 

WALT DISDEY เชน่ มกิกีTเมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดัyก ฯลฯ หรอืชอ้ปปิTงซืTอของทีKระลกึภายในวนสนุก

อยา่งจใุจและอกีมากมายทีKรอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์นัอย่างเต็มทีK ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กับเครืKอง

เลน่นานาชนดิอย่างจใุจ สําหรบัทา่นที.เลอืกที.จะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลู

การเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพืKอความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิTงในย่านการคา้อนัทันสมัยของ

มหานครโตเกยีวศนูยร์วมวัยรุ่นแหลง่ชอ้บปิTงชืKอดงั ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการแตง่ตัวทีKเป็น

เอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญีKปุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นูตา่งๆทีKแตล่ะ

คนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกับการชอ้บปิTงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝัKงถนนทาเคชติะ 

และ โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสําหรับ

เป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด ์สนูปปีT  คติตีT คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรอื เกมส ์ของเด็กเลน่ทีK

หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซืTอหาอย่างจใุจ  อสิระชอ้ปปิTงตอ่ย่าน“ชบิูยา่” ยา่นวยัรุ่นชืKอดงั

อกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ืKนตาตืKนใจกบัแฟชัKนทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิจาก

รา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชืKอดังทีKเป็นสญัลักษณ์ของยา่นนัTน ... พรอ้ม

ทั Tง “เลอืกชมและซืTอ” สนิคา้มากมายอาท ิเสืTอผา้ เครืKองสําอาง, รองเทา้, กระเป๋า และทา่นทีKชืKนชอบ

ของคณุภาพดรีาคาประหยัด ตอ้งไมพ่ลาด “รา้น 100 เยน 

* เพื.อใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มที.จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ.า * 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีKพัก TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว] 

 

วนัที.หา้ของการเดนิทาง       วดัอาซากซุะ - เมอืงคามาครุะ - หลวงพอ่โตไดบทุส ึ-  ไดเวอรซ์ติ ี
โอไดบะ - 

                                          สนามบนิฮาเนดะ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซากซุะ วดัทีKเกา่แกท่ีKสดุในกรุงโตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจาก

พระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองคํา นอกจากนัTนทา่นยังจะไดพ้บกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีKมคีวามสงูถงึ 

4.5 เมตรซึKงแขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซืTอเครืKองรางของขลงัไดภ้ายในวดั 
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ฯลฯ จากนัTนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงคามาครุะ ทีKโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าไมท้ีKคงความอดุมสมบรูณ์

แลเป็นเมอืงทีKตดิทะเล ซึKงเป็นทําเลทีKถกูตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ นําทา่นชม พระพุทธรูปไดบุทส ึหรอื 

พระอมติตาพุทธ นโิอยรุาอ ิแปลวา่ พระพุทธรูปองคใ์หญ ่สรา้งจากสาํรดิ เมืKอปี ค.ศ.1795 ความสงู

ขององคพ์ระ 11.35 เมตร มนํีTาหนัก 122 ตนั ตั Tงอยู่กลางลานโลง่แจง้ หันหนา้ไปทางมหาสมทุร

แปซฟิิก ซึKงอดตีองคพ์ระไดป้ระดษิฐานอยูใ่นวหิาร แตเ่นืKองจากเกดิสนึามทํิาใหว้หิารไดพั้งทลาย แต่

องคพ์ระไมไ่ดรั้บความเสยีหายแตอ่ย่างใด 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 จากนัTนนําทา่นเดนิทางสู ่ไดเวอรซ์ติ ี
โอไดบะ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิTงในแหลง่ชอ้ปปิTงขนาดใหญท่ีKมี

รา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 

Yen นอกจากการเป็นแหลง่ชอ้ปปิTงขนาดใหญแ่ลว้ สงิทีKเป็นไฮไลทข์องทีKนีKคอื “GUNDAM Front 

Tokyo” ทีKซึKงเป็นเสมอืนหนา้ตาของทีKแหง่นีTเลยก็วา่ได ้ สาํหรับ “GUNDAM Front Tokyo” ถกูสรา้ง

ขึTนมาเพืKอเป็น Theme Park แหง่ใหมท่ีKจะบอกผ่านความยิKงใหญข่อง GUNDAM ไปทัKวโลก  สิKงแรกทีK

พลาดไมไ่ดก็้คอื การถา่ยรูปคูก่ับเจา้หุน่ยนต ์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT 

ขนาดเทา่กับของจรงิดว้ยอตัราสว่น 1:1  ตั Tงตระหงา่นอยู่ทีKลานกวา้งดา้นทศิใตแ้ละในชว่งคํKา ๆ ก็จะมี

การเปิดไฟประดบัใหก้บัเจา้หุน่ยักษ์นีTดว้ย 

 

คํ.า รบัประทานอาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ  
 

วนัที.หกของการเดนิทาง            สนามบนิฮาเนดะ - กรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีKยวบนิทีK TG 661  

05.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี.ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 

เง ื.อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั
งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึ
นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี.ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ัyวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุคร ั
ง  มฉิะน ั
นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั
งส ิ
น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท  

    3.2 กรุณาชําระคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

4.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมัดจําทา่นละ 5,000 บาท 



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 

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงนิมัดจําทั Tงหมด  

 4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 07-14 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั Tงหมด 

 4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ั Tงหมด 

 4.5 ยกเวน้กรุป๊ที.ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทีKนัKงกบั

สายการบนิและคา่มัดจําทีKพัก รวมถงึเทีKยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ั
งหมด 

ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.6 กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั
งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.ระบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxท ี.จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั
งส ิ
น 

**สําคญั!! บรษิทัฯ ทําธุรกจิเพื.อการทอ่งเที.ยวเทา่น ั
น ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี.ปุ่ นโดยผดิกฎหมาย

และในข ั
นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ั
งไทยและญี.ปุ่ น ข ึ
นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที.เทา่น ั
น ลูกคา้ทุก

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ั
งส ิ
น**  

4.7 เมืKอทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึKง หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั TงสิTน 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี
รวม 

 1. คา่ตั�วโดยสารเครืKองบนิไป-กลบั ชั Tนประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีKยนระดับชั TนทีKนัKงจากชั Tนประหยัดเป็นชั Tนธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยชาํระเงนิทา่นตอ้งการการทีKเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัTน  

 2. คา่ทีKพักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีKระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีKระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ทีKบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่นํTาหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภัยเครืKองบนิตามเงืKอนไขของแตล่ะ 

     สายการบนิทีKมกีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืKอนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื
อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื.องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  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, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที.มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื.อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
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อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืKนๆ ทีKนอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืKองดืKม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซักรดีคา่โทรศพัท ์เป็น

ตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํTามัน ทีKสายการบนิเรยีกเก็บเพิKมภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืKองบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีKจา่ย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ทีKจะเลืKอนการเดนิทางในกรณีทีKมผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํTามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิKม หากสายการบนิมกีารปรับขึTนกอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีKยนเทีKยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืKองจากสาเหตตุา่งๆ 

รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีKปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีKประสงคจ์ะพํานักระยะสั TนในประเทศญีKปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พืKอการทอ่งเทีKยว เยีKยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั Tนตอนการตรวจคนเขา้

เมอืง เพืKอเป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีKปุ่ น 

**เอกสารทีKอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครืKองบนิและเอกสารเรืKองทีKพักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั TงนีTข ึTนอยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีKปุ่ น** 

1. ตั�วเครืKองบนิขาออกจากประเทศญีKปุ่ น  

2. สิKงทีKยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีKอาจเกดิขึTนระหวา่งทีKพํานักในประเทศญีKปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชืKอ ทีKอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ีKตดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีKพํานักในประเทศญีKปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืKนๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีKพํานักในประเทศญีKปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีKยังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีKจะกระทําในประเทศญีKปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิKงทีKขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพืKอการพํานักระยะสั Tน

เทา่นัTน 

3. ในขั Tนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีKไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีKปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
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 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั TงสิTน หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิKงของผดิกฎหมาย ซึKงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั TงสิTน หากเกดิสิKงของสญูหาย อนัเนืKองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีKยวเอง 

 6. เมืKอทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ั Tงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืKอนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทั Tงหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิxในการเปลี.ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ

บนิ และราคาอาจเปลี.ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั
งนี
ข ึ
นอยูก่บัอตัราแลกเปลี.ยนของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยื.นวซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรุณาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่

สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพืKอทีKจะสง่ไปทีKประเทศญีKปุ่ นเพืKอขอ

เอกสารรับรองจากญีKปุ่ น(เอกสารชดุนีTทางบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไป

แจง้เขา้ออก ทีKสาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวนัเดนิทางทีKจะไปและกลบั

เขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีKสถานทตู (Passport China ทาง

สถานทตูไมย่กเวน้การยื.นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีKทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาต

ทํางานเพิKมเตมิ 

 

เอกสารที.ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิTว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิTว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื
นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั
น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิTมเห็นฟัน 

ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชรู้ปปริ
น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีKสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั Tงถา่ยสาํเนา

พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิKนทีKอยู่ ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสาํเนาหนา้ชืKอบรษัิททีKทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัTน ถา่ยเอกสารตั Tงแต ่หนา้

ชืKอ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีKปรับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีKเลม่ปัจจุบนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนใหถ้า่ยสาํเนาเลม่เกา่มา

ตั Tงแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสุลญี.ปุ่ น *** 

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิKมเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทั TงนีTเพืKอประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภัยมา ณ ทีKนีT**  

**หากยืKนเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืKนคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีKมกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ทีKจะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืKนวซีา่อกีครัTงจะ 

   ไมส่ามารถยืKนไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวนัทีKถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีKปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 

 

 


