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DE-JP05 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น เกาะฮอกไกโด ซปัโปโร  
6 วนั 4 คนื (TG)  
 

 
 

    

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที.ยง คํ.า โรงแรมที.พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิชโิตเซะ  

2 
สนามบนิชโิตเซะ-โดราเอมอ่นสกายพารค์-เมอืงคามคิาวะ 

พพิธิภณัฑนํ์Qาแข็ง-เมอืงโซอนุเคยีว-นํQาตกกงิกะ-นํQาตกรวิเซ 
✈ O O SOUNKYO HOTEL [♨]  

3 

อทุยานแหง่ชาตไิดเซท็สซึงั-นัUงกระเชา้สูย่อดเขาคโุรดาเกะ          

บอ่นํQาสฟ้ีา-เมอืงซปัโปโร-ทําเนยีบรัฐบาลเกา่ฮอกไกโด 

ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร-เมนูป ู3 ชนดิ 

O O O SAPPORO HOTEL 

4 
โรงงานชอ็คโกแล๊ตอชิยิะ - สวนสตัวน์กิเซ ่มารนีพารค์-ชมภู

เขาไฟโชวะชนิซงั-ทะเลสาบโทยะ 
O O O TOYA HOTEL [♨] 

5 
เมอืงโอตาร-ุคลองโอตาร-ุพพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี 

นาฬกิาไอนํQาโบราณ-ชอ้ปปิQง ทานุกโิคจ ิ
O O X SAPPORO HOTEL 

6 สนามบนิชโิตเซะ-กรงุเทพฯ    ✈   
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ - สนามบนิชโิตเซะ 

21.00 น. 

 

23.45 น. 

พรอ้มกนัทีU สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย  

เจา้หนา้ทีUใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญี.ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีUยวบนิทีU TG 670 

 

วนัที.สองของการเดนิทาง        สนามบนิชโิตเซะ - โดราเอมอ่นสกายพารค์ - เมอืงคามคิาวะ -  

                                             พพิธิภณัฑน์ํ 
าแข็ง - เมอืงโซอนุเคยีว - นํ 
าตกกงิกะ - นํ 
าตกรวิเซ 

08.00 น.              เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซะ ประเทศญี.ปุ่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

 

โดราเอมอ่นสกายพารค์ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูในเรืUองโดราเอมอ่นการต์นูทีUเป็นนยิม

ทีUสดุในญีUปุ่ น ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการถา่ยรปูกบัฉากในการต์นู เชน่ ฉากนัUงไทมแ์มชชนีทีUจะทา่นใหท้กุ

ทา่นเสมอืนเป็นสว่นหนึUงของการต์นูโดราเอมอ่น และยงัมโีซนรา้นคา้ทีUขายของทีUเกีUยวกบัโดราเอ

มอ่นอกีมากมาย 

 

 

บา่ย                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร  

 

พพิธิภณัฑนํ์ 
าแข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานทีUจัดแสดงงานศลิปะจากหมิะ ชืUนชมกบัผลงาน

การปัQนตุก๊ตาหมิะและการแกะสลักหมิะ นอกจากนีQภายในถํQายงัมคีวามสวยงามของหมิะทีUเหมอืนกบั

อยูใ่นถํQาหนิงอกหนิยอ้ยใหท้า่นไดส้มัผัสความหนาวเย็นกบัอณุหภมู ิ-41 องศาเซลเซยีส 

นํ 
าตกกงิกะและนํ 
าตกรวิเซ เพลดิเพลนิไปกบัความสวยงามของธรรมชาตขิองนํQาตกทีUจัดไดว้า่เป็น

ววิธรรมชาตทิีUสวยทีUสดุตดิหนึUงในรอ้ยของญีUปุ่ น ในชว่งฤดหูนาวนํQาตกทั Qงสองแหง่นีQจะแข็งตัว

กลายเป็นนํQาแข็ง 

 

 

คํ.า                                      
เดนิทางเขา้สูท่ีUพัก SOUNKYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]/ รับประทานอาหารคํUา ณ โรงแรม 

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่Qาจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีUปุ่ น 
 

วนัที.สามของการเดนิทาง        อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั - น ั.งกระเชา้สูย่อดเขาคโุรดาเกะ -       

                                             บอ่นํ 
าสฟ้ีา - เมอืงซปัโปโร - ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด -  

                                             ผา่นชมหอนาฬกิาซปัโปโร - เมนปู ู3 ชนดิ 

เชา้                                     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

อทุยานแหง่ชาตไิดเซ็ทสซึงั เป็นอทุยานแหง่ชาตทิีUเรยีกไดว้า่ตั Qงอยูใ่จกลางของภมูภิาคฮอคไกโด 

ซึUงเป็นทีUรูจั้กกนัในนามหลังคาของฮอกไกโด (The Roof of Hokkaido) โดยในปี 1934 อทุยาน

แหง่ชาตไิดเซทสซึงัไดรั้บการบนัทกึให ้Qเป็นอทุยานแหง่ชาตทิีUมขีนาดใหญท่ีUสดุในประเทศญีUปุ่ น เมืUอ

เดนิทางถงึอทุยานแหง่ชาตไิดเซท็สซึงันําทา่นนัUงกระเชา้ขึQนสูย่อดเขาคโุรดาเกะ ยอดเขาทีUมคีวามสงู

ถงึ 1,984เมตร 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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  บอ่นํ 
าสฟ้ีา หรอื BLUE POND บอ่นํQาสฟ้ีาทีUเกดิจากความบงัเอญิทีUเกดิจากการสรา้งเขืUอนเพืUอไมใ่ห ้

โคลนภเูขาไฟทีUเกดิจากการปะทขุองภเูขาไฟ Tokachi เมืUอปี ค.ศ.1988 ไหลเขา้สูเ่มอืง โดยทีUกน้บอ่

นํQาแหง่นีQจะมแีรธ่าตทุีUเกดิจากโคลนภเูขาไฟทําใหม้สีฟ้ีาหรอืเขยีวมรกตสดใส 

ทําเนยีบรฐับาลเกา่ฮอกไกโด นําทา่นชมดา้นนอกของ ตกึนีQผา่นการใชง้านมายาวนานกวา่ 80 ปี 

จงึไดรั้บการขึQนทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมสําคญัของชาตเิมืUอปี พ.ศ. 2512 

หอนาฬกิาซปัโปโร นําทา่นผา่นชม เป็นหอนาฬกิาทีUเกา่แกม่ากและเป็นอกีสญัลกัษณ์ทีUสําคญัของ

เมอืงซปัโปโรอกีดว้ย 

 

คํ.า                                      
รับประทานอาหารคํUา ณ ภตัตาคาร 

*** พเิศษสดุๆๆ กบัเมนปู ู3 ชนดิ ไดแ้ก ่ปสูไึว, ปทูาราบะ, ปขูน แบบไมอ่ ั
น *** 
 

 เดนิทางเขา้สูท่ีUพัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง       โรงงานช็อคโกแลต๊อชิยิะ - สวนสตัวน์กิเซม่ารนีพารค์ -  

                                        ชมภเูขาไฟโชวะชนิซงั - ทะเลสาบโทยะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  

โรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทีUมชี ืUอเสยีงของญีUปุ่ น ตัวอาคารของโรงงานถกู

สรา้งขึQนในสไตลย์โุรปแวดลอ้มไปดว้ยสวนดอกไม ้ซึUงม ีชอ็คโกแลตทีUข ึQนชืUอทีUสดุของทีUนีQคอื Shiroi 

Koibito ซึUงมคีวามหมายวา่ ชอ็คโกแลตขาวแดค่นรัก ทา่นสามารถเลอืกซืQอกลับไปใหค้นทีUทา่นรัก

ทาน หรอืวา่ซืQอเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลับบา้นกไ็ด ้นอกจากนีQทา่นจะไดเ้ลอืกซืQอชอ็คโกแลตทีUหา

ซืQอทีUไหนไมไ่ด ้และทา่นก็ยงัจะไดช้มประวัตคิวามเป็นมาของโรงงาน 

 

 

เที.ยง                                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

  

สวนสตัวน์กิเซ ่มารนีพารค์ สรา้งขึQนในสไตลป์ราสาทโบราณแบบยโุรป โดยแบง่โซนอควาเรยีมจัด

แสดงสตัวนํ์Qา มทีางเดนิใตนํ้Qามสีตัวท์ีUอาศัยในกระแสนํQาอุน่ กบักระแสนํQาเย็น ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการเดนิชมสตัวนํ์Qาชนดิตา่งๆ อาท ิเชน่ แมวนํQา เพนกวนิ โชวป์ลาโลมา สงิโตทะเล 

ภเูขาไฟโชวะซนิซงั ภเูขาไฟเกดิใหมป่ระมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภเูขาไฟนอ้งใหมท่ีUเกดิจากการ

สัUนสะเทอืนของผวิโลกในปี 1946 ซึUงระเบดิปะทตุดิตอ่กนันานถงึ 2 ปี จนกลายมาเป็นภเูขาโชวะ 

ดังทีUเห็นอยู ่ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทางธรรมชาตแิหง่พเิศษ” 

จากนัQนนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบโทยะ หรอืโทยะโกะ ทีUอยูใ่นอทุยานชโิกะทสโึทยะ 

 

 

คํ.า                                     
เดนิทางเขา้สูท่ีUพัก TOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]/รับประทานอาหารคํUา ณ โรงแรม ผอ่น

คลายกบัการแชนํ่Qาจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีUปุ่ น 
 

วนัที.หา้ของการเดนิทาง          เมอืงโอตาร ุ- คลองโอตาร ุ- พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ี- 

                                             นาฬกิาไอนํ 
าโบราณ - ชอ้ปปิ
 ง   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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เมอืงโอตาร ุ เมอืงโรแมนตกิทีUควบคูไ่ปกบัความเกา่แกแ่ละความสําคญัทางประวตัศิาสตร ์นําทา่น

ชม คลองโอตาร ุทีUมคีวามยาว 1,140 เมตร และเชืUอมตอ่กบัอา่วโอตา ซึUงในยามคํUาคนืคลองแหง่นีQ

ไดรั้บคําขนานนามวา่เป็นจดุทีUโรแมนตกิทีUสดุ จากนัQนนําทา่นชม พพิธิภณัฑก์ลอ่งดนตร ีอาคาร

เกา่แกส่องชั Qน ทีUภายนอกถกูสรา้งขึQนจากอฐิแดง แตโ่ครงสรา้งภายในทําดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์หง่นีQ

สรา้งขึQนในปี 1910 ปัจจบุนันับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมทีUเกา่แกแ่ละควรแกก่ารอนุรักษ์ใหเ้ป็น

สมบตัขิองชาต ินําทา่นชม นาฬกิาไอนํ 
าโบราณ สไตลอ์งักฤษทีUเหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลก

เทา่นัQน นาฬกิานีQจะพน่ไอนํQา มเีสยีงดนตรดีังขึQนทกุๆ 15 นาท ีเหมอืนกบันาฬกิาไอนํQาอกีเรอืนทีU

แคนาดา 

 

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

ทานกุโิคจ ิแหลง่ทีUตั Qงของหา้งสรรพ สนิคา้ชืUอดังและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปปิQงไดจ้ใุจ เชน่ 

รา้น BIG CAMERA จําหน่ายกลอ้งดจิติอล, เครืUองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็คทรอนคิส,์รา้น100เยน,รา้น 

UNIQLO ขายเสืQอผา้แฟชัUนวัยรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืUองสําอาง Shisedo, 

Kose, Kiss, SKII, Kanebo 

 

คํ.า รบัประทานอาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยั  

 เดนิทางเขา้สูท่ีUพัก SAPPORO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

วนัที.หกของการเดนิทาง           สนามบนิชโิตเซะ [เกาะฮอกไกโด] - กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

10.30 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีUยวบนิทีU TG 671  

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ราคาเร ิ.มตน้ 53,900.- 
เด็กอาย ุ8 - ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ลดทา่นละ 3,000.- 

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

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

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 8,900.- 
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ราคาไมร่วมต ัiว ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 22,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 19,000  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 ขอสงวนสทิธิmในการเปลี.ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ัiวโดยสารภายในประเทศ 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 Qงแตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจําทั Qงหมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั Qงหมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั Qงหมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ที.ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีUนัUงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีUพัก รวมถงึเทีUยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ั
งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั
งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.ระบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิmท ี.จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั
งสิ
น 

 **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 เมืUอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึUง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิs ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั QงสิQน 

อตัราคา่บรกิารนี
รวม 

1. คา่ตัtวโดยสารเครืUองบนิไป-กลับ ชั Qนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีUยนระดับชั QนทีUนัUงจากชั Qนประหยดัเป็นชั Qนธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
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ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพืUออพัเกรดตอ้งกระทําทีUเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัQน  

2. คา่ทีUพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีUระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีUระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีUบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืUองบนิตามเงืUอนไขของแตล่ะสายการบนิทีUมกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืUอนไขของกรมธรรม ์ 

** 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. ภาษีมลูคา่เพิUม 7% และหัก ณ ทีUจา่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืUนๆ ทีUนอกเหนอืทีUระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืUองดืUม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํQามนั ทีUสายการบนิเรยีกเก็บเพิUมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัtวเครืUองบนิ 

 5. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  
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รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีUปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีUประสงคจ์ะพํานักระยะสั QนในประเทศญีUปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พืUอการทอ่งเทีUยว เยีUยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั Qนตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพืUอเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีUปุ่ น 

**เอกสารทีUอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัtวเครืUองบนิและเอกสารเรืUองทีUพักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั QงนีQข ึQนอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีUปุ่ น** 

1. ตัtวเครืUองบนิขาออกจากประเทศญีUปุ่ น  

2. สิUงทีUยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีUอาจเกดิขึQนระหวา่งทีUพํานักในประเทศญีUปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชืUอ ทีUอยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีUตดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีUพํานักในประเทศญีUปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืUนๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีUพํานักในประเทศญีUปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีUยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีUจะกระทําในประเทศญีUปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิUงทีUขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพืUอการพํานักระยะสั Qน

เทา่นัQน 

3. ในขั Qนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีUไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีUปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีUอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsทีUจะเลืUอนการเดนิทางในกรณีทีUมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิsการเก็บคา่นํQามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิUม หากสายการบนิมกีารปรับขึQนกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการเปลีUยนเทีUยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืUองจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิUงของผดิกฎหมาย ซึUงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั QงสิQน หากเกดิสิUงของสญูหาย อนัเนืUองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีUยวเอง 

 6. เมืUอทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั Qงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืUอนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Qงหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิmในการเปลี.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: 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266  |  Hotline: 082-499-2007 

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 เพืUอทีUจะสง่ไปทีU

ประเทศญีUปุ่ นเพืUอขอเอกสารรับรองจากญีUปุ่ น(เอกสารชดุนีQทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีUสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีUจะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีUสถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยื.นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีUทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิUมเตมิ 

 

เอกสารที.ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิQว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิQว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื
นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั
น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิQม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ
น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีUสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั Qงถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิUนทีUอยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชืUอบรษัิททีUทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัQน ถา่ยเอกสาร

ตั Qงแต ่หนา้ชืUอ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีUปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีUเลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั Qงแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

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

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิUมเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั QงนีQเพืUอประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีUนีQ**  

**หากยืUนเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืUนคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีUมกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิsทีUจะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืUนวซีา่อกีครั Qงจะ 

   ไมส่ามารถยืUนไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีUถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีUปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 


