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DE-JP06 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น ทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ 6 วนั 3 คนื (TG) 
 

 

 
 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที.ยง คํ.า โรงแรมที.พกั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนินาโกยา่  

2 
เมอืงนาโกยา่-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่ 

ทีMวา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่ - ถนนสายซนัมาจ ิซจู-ิแชนํ่Rาแร ่
✈ √ √ 

TAKAYAMA HOTEL 

[♨]  

3 
นัMงกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย-์ เมอืงมสัซโึมโต ้

ปราสาทมสัซโึมโต ้- เมอืงยามานาช ิ- แชนํ่Rาแร ่
√ √ √ SUWA HOTEL [♨] 

4 
เมอืงโอบาระ-ชมซากรุะพรอ้มใบไมเ้ปลีMยนส ี[ตามสภาพอากาศ]

ชมใบไมเ้ปลีMยนส ีณ โครังเค-NABANA NO SATO [ชมไฟ] 
√ X X NAGOYA HOTEL  

5 
วัดเจา้แมก่วนอมิโอส-ึชอ้ปปิRงยา่นโอส-ึชอ้ปปิRงยา่นซาคาเอะ- 

ชอ้ปปิRงออิอน 
√ √ X  

6 สนามบนินาโกยา่ - กรงุเทพฯ ✈   

วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ - เมอืงนาโกยา่ 

21.00 น. 

 

พรอ้มกนัทีM สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีMใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
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วนัที.สองของการเดนิทาง          เมอืงนาโกยา่ -  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ - 

                                               ที.วา่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ - ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

00.05 น. เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญี.ปุ่ น โดยสายการบนิไทย  เทีMยวบนิทีM TG 644  

07.30 น.              เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญี.ปุ่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีMยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีMปุ่ นขนานแทด้ั Rงเดมิ และยงัไดรั้บ

เลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรับหมิะทีMตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ 

จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตลน์ีRวา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัMวทกุมมุโลกหลัMงไหลไปชมความงามในแตล่ะปี

ไมตํ่Mากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

บา่ย                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที.วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึMงเป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคา

ยามา่ เป็นทีMทํางานและทีMอยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร

ปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึMงเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 

300 ปีกอ่น ทีMยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีMยวและชืMนชมกบั

ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึMงเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

 

 

 

คํ.า                                      
เดนิทางเขา้สูท่ีMพัก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / รับประทานอาหารคํMา ณ โรงแรม  

ผอ่นคลายกบัการแชนํ่Rาจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีMปุ่ น 
 

วนัที.สามของการเดนิทาง         น ั.งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์- เมอืงมสัซโึมโต ้- 

                                               ปราสาทมสัซโึมโต ้- เมอืงยามานาช ิ

เชา้                                     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น ั.งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์เพืMอใหท้า่นไดด้ืMมดํMากบัความงามของเทอืกเขาแอลป์ในวันทีM

ทอ้งฟ้าแจม่ใส จากสถานชีนิโฮตากะทีMความสงู 1,117 เมตรเหนอืระดับนํRาทะเล เดนิทางสูค่วามสงู

กวา่ 2,156 เมตรเหนอืระดับนํRาทะเล กระเชา้กอนโดลา่ 2 ชั RนรายแรกในญีMปุ่ นพรอ้มกระจกบานใหญ่

ของกระเชา้ ทีMนีMจะทําใหท้กุทา่นไดใ้กลช้ดิกบัทศันยีภาพของเทอืกเขาแอลป์จนประทับใจไมรู่ล้มื 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชีืMอเรยีกอกีอยา่งหนึMงวา่ ปราสาทอกีา เนืMองจากผนังปราสาทมสีดํีา และปีก

ดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึRนในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ 

เพืMอใชเ้ป็นทีMพักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลังจากไดรั้บการจัดตั Rงเป็นสมบตัปิระจําชาติ

ญีMปุ่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภณัฑสํ์าหรับรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรข์องญีMปุ่ นและประวตัศิาสตรข์อง 
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จังหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีMมคีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีMปุ่ น 

 

คํ.า รบัประทานอาหารคํ.า ณ รา้นอาหาร  

                           เดนิทางเขา้สูท่ีMพัก SUWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ / ผอ่นคลายกบัการแชนํ่Rาจากแรธ่รรมชาต ิ  

 

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง      เมอืงโอบาระ - ชมซากรุะพรอ้มใบไมเ้ปลี.ยนส ี[ตามสภาพอากาศ] -     

                                       ชมใบไมเ้ปลี.ยนส ีณ โครงัเค - NABANA NO SATO [ชมแสดงไฟ] 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

เมอืงโอบาระ นําทา่นเดนิทางชมความมหศัจรรยข์องธรรมชาตทิีM ซากรุะจะเบง่บานพรอ้มกบั

ใบไมเ้ปลี.ยนส ีซากรุะพันธุน์ีRมชี ืMอวา่ Shikizakura หรอื ซากรุะสีMฤดโูดยมคีวามพเิศษทีMแตกตา่งจาก

ซากรุะทัMว ๆ ไปคอืจะบาน 2 ครัRงตอ่ปี ดอก Shikizakura เริMมบานในชว่งกลางเดอืนมนีาคมในฤดู

ใบไมผ้ลแิละจะบานอกีครั Rงตอนปลายเดอืนพฤศจกิายนในฤดใูบไมร้ว่ง คณุสามารถชมซากรุะทีMออก

ดอกพรอ้มกบัใบไมแ้ดงไดท้ีMนีM ใครทีMพลาดชมซากรุะในชว่งเดอืนมนีาคมทีMผา่นมายงัสามารถมาดู

ดอกซากรุะไดใ้นชว่งเดอืนพฤศจกิายน นอกจากนีRยงัมตีน้ Shikizakura ทีMมอีายมุากกวา่ 100 ปีซึMงถอื

เป็นสมบตัทิางธรรมชาตขิองจังหวดัไอจใิหช้มอกีดว้ย ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความสวยงามของ

ธรรมชาตติามอธัยาศัย 

 

 

เที.ยง                                   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

 

หบุเขาโครงัเค ตั Rงอยูใ่กลก้บัเมอืงนาโงยา่และยงัขึRนชืMอวา่เป็นจดุทีMดทีีMสดุแหง่หนึMงสําหรับชมใบไม ้

เปลีMยนสใีนฤดใูบไมร้ว่งของภมูภิาคชบุ ุตลอดเสน้ทางทา่นจะไดเ้ดนิชมตน้เมเปิRลและทวิทศันข์อง

ใบไมเ้ปลีMยนสทีีMผลดัเปลีMยนเป็นสแีดงเหลอืงสม้ตามฤดกูาล และทา่นจะไดพ้บกบัจดุชมใบไม ้

เปลีMยนสทีีMสวยทีMสดุคอืเสน้ทางรมิแมนํ่Rาโทโมเอะ ซึMงมสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวถอืสะพานสญัลักษณ์

ประจําหบุเขาโครังเค ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตแิละถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

NABANA NO SATO นัRนเป็นธมีปารค์ ขนาดใหญใ่นเมอืงนากาชมิา่ ซึMงทกุปีจะมกีารจัดแสดงไฟ 

LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุกม็กีารจัดแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงานสว่น

ใหญจ่ะเกีMยวกบัธรรมชาต ิสายนํRา อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีMเนรมติขึRนจากดวงไฟ เป็นตน้ โดย

งานแสดงไฟแหง่นีRถอืเป็นหนึMงในงานเทศกาลทีMใหญท่ีMสดุในญีMปุ่ นอกีดว้ย 

 

 

 อสิระรบัประทานอาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยั  

คํ.า                                     เดนิทางเขา้สูท่ีMพัก NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที.หา้ของการเดนิทาง          วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึ- ชอ้ปปิ
 ง ณ ยา่นโอส ึ-  

                                             ชอ้ปปิ
 ง ณ ยา่นการคา้ซาคาเอะ - ชอ้ปปิ
 งออิอน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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วดัเจา้แมก่วนอมิโอส ึวดัเจา้แมก่วนอมิทีMตั Rงอยูใ่จกลางเมอืงนาโงยา่และเป็นวดัทีMไดรั้บความนับ

ถอืจากชาวญีMปุ่ นเป็นจํานวนมาก วดัเจา้แมก่วนอมิสรา้งขึRนครั RงแรกเมืMอสมยัคามาครุะในจังหวดักฟิ ุ

จนเมืMอปี 1612 โทกงุาวะ อเิอยาสมุคํีาสัMงใหย้า้ยศาลเจา้จากกฟิมุาไวย้งัเมอืงนาโงยา่ วหิารหลกั

ของวัดเป็นทีMประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิ วัดแหง่นีRแมจ้ะถกูทําลายจากทั Rงอทุกภยัและอคัคภียั

หลายครัRงแตย่งัอยูร่อดมาได ้หลังจากขอพรจากเจา้แมก่วนอมิเรยีบรอ้ยใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัสนิคา้

ราคาสดุประหยดั ณ ยา่นการคา้โอส ึซ ึMงอยูบ่รเิวณดา้นขา้งของวดัแหง่นีRนัMนเอง 

 

 

เที.ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 

ชอ้ปปิ
 งยา่นการคา้ซาคาเอะ ใหท้า่นไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิRง  

มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยยา่นนีRจะมหีา้งดังเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, 

BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทั Rงรา้นขายเสืRอผา้ รองเทา้ พรอ้มทั Rงยงัมี

รา้นอาหารหลากหลายชนดิใหไ้ดเ้ลอืกซืRอเลอืกทานอกีดว้ย 

หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ืRอของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัRน 

 

 รบัประทานอาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยั  

คํ.า สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่  

วนัที.หกของการเดนิทาง            สนามบนินาโกยา่ - กรงุเทพฯ 

00.30 น. 

05.10 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีMยวบนิทีM TG 647 

เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 

  

 

อตัราคา่บรกิาร 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 52,900.- 

เด็กอาย ุ8 - ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 49,900.- 

เด็กอาย ุ8 - ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 49,900.- 

เด็กอาย ุ2 - ไมเ่กนิ 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 45,900.- 

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 7,900.- 

ราคาไมร่วมต ัbว ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 18,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 15,000  บาท 
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***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 ขอสงวนสทิธิhในการเปลี.ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ัbวโดยสารภายในประเทศ 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 Rงแตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจําทั Rงหมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั Rงหมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั Rงหมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ที.ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีMนัMงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีMพัก รวมถงึเทีMยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ั
งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั
งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.ระบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhท ี.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 เมืMอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึMง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิp ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั RงสิRน 

อตัราคา่บรกิารนี
รวม 

1. คา่ตัqวโดยสารเครืMองบนิไป-กลับ ชั Rนประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีMยนระดับชั RนทีMนัMงจากชั Rนประหยดัเป็นชั Rนธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพืMออพัเกรดตอ้งกระทําทีMเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัRน  

2. คา่ทีMพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีMระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
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** ในกรณีที.ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที.นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีMระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีMบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

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

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืMองบนิตามเงืMอนไขของแตล่ะสายการบนิทีMมกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืMอนไขของกรมธรรม ์ 

** 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. ภาษีมลูคา่เพิMม 7 % และหัก ณ ทีMจา่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืMนๆ ทีMนอกเหนอืทีMระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืMองดืMม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํRามนั ทีMสายการบนิเรยีกเก็บเพิMมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัqวเครืMองบนิ 

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

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีMปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีMประสงคจ์ะพํานักระยะสั RนในประเทศญีMปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พืMอการทอ่งเทีMยว เยีMยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั Rนตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพืMอเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีMปุ่ น 

**เอกสารทีMอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัqวเครืMองบนิและเอกสารเรืMองทีMพักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั RงนีRข ึRนอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีMปุ่ น** 

1. ตัqวเครืMองบนิขาออกจากประเทศญีMปุ่ น  

2. สิMงทีMยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีMอาจเกดิขึRนระหวา่งทีMพํานักในประเทศญีMปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชืMอ ทีMอยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีMตดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีMพํานักในประเทศญีMปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืMนๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีMพํานักในประเทศญีMปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีMยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีMจะกระทําในประเทศญีMปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิMงทีMขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพืMอการพํานักระยะสั Rน 

3. ในขั Rนตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีMไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีMปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีMอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpทีMจะเลืMอนการเดนิทางในกรณีทีMมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิpการเก็บคา่นํRามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิMม หากสายการบนิมกีารปรับขึRนกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิpในการเปลีMยนเทีMยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืMองจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิMงของผดิกฎหมาย ซึMงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั RงสิRน หากเกดิสิMงของสญูหาย อนัเนืMองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีMยวเอง 

 6. เมืMอทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั Rงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืMอนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Rงหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิhในการเปลี.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 เพืMอทีMจะสง่ไปทีM

ประเทศญีMปุ่ นเพืMอขอเอกสารรับรองจากญีMปุ่ น(เอกสารชดุนีRทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีMสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีMจะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีMสถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยื.นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีMทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิMมเตมิ 

 

เอกสารที.ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิRว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิRว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื
นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั
น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิRม

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

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีMสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั Rงถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิMนทีMอยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชืMอบรษัิททีMทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัRน ถา่ยเอกสาร

ตั Rงแต ่หนา้ชืMอ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีMปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีMเลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั Rงแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

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

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิMมเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั RงนีRเพืMอประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีMนีR**  

**หากยืMนเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืMนคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีMมกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิpทีMจะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืMนวซีา่อกีครั Rงจะ 

   ไมส่ามารถยืMนไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีMถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิpไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีMปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 
 


