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DE-JP07 : ทวัรญ์ี&ปุ่ น ฟจู ิโตเกยีว ชบิะซากรุะ  
ทุง่พงิคม์อส/ลาเวนเดอร ์(Pink Moss / Lavender) 

     

    

• ชมความสวยงามของภเูขาไฟฟจู ิสญัลักษณ์ของประเทศญี�ปุ่ น [ข ึCนอยูก่บัสภาพอากาศ] 
• นมัสการขอพรจากวดัดัง วดัอาซากซุะ พรอ้มเดนิทางเลน่ซื%อของที�ถนน นากามเิซะ 
• ชอ้ปปิ%งจใุจในแหลง่ชอ้ปปิ%งชื�อดัง อาท ิชนิจกุ,ุ โกเทมบะ เอา้ทเ์ล็ต 
• อสิระวนัฟรเีพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิ%งหรอืเลอืกซื%อทัวรเ์สรมิโตเกยีวดสีนยีแ์ลนด ์
• ผอ่นคลายกับการแชน่ํ Cาแรธ่รรมชาต ิ(ออนเซ็น) / ขาปยูกัษพ์รอ้มนํ Cาจ ิCมรสเด็ด 
• บนิสบายๆกบัแอรเ์อเชยีรวมนํ Cาหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กโิล พรอ้มเสรฟ์ิอาหารรอ้นบนเครื&อง 

 

 
1. กรงุเทพฯ - สนามบนินารติะ 
2. สนามบนินารติะ - เมอืงโตเกยีว-วัดอาซากซุะ - โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต-อาบนํ%าแร ่ 
3. ภเูขาไฟฟจู ิชั %น 5 - เมอืงโตเกยีว - ชมดอกไมต้ามฤดกูาล - ชอ้ปปิ%งชนิจกุ ุ 
4. อสิระเต็มวัน หรอื เลอืกซื%อทัวรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์
5. สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ 
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ - สนามบนินารติะ 

20.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัCน 3 เคานเ์ตอร ์2 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ที�จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงนารติะ ประเทศญี&ปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ 

600 

 

 

วนัที&สองของการเดนิทาง        สนามบนินารติะ -  เมอืงโตเกยีว - วดัอาซากซุะ - โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ต -  

                                              อาบนํCาแร ่ 

08.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญี&ปุ่ น นําทา่นผา่นขั %นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร...

เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโตเกยีว นําทา่นเดนิทางสู ่วดัอาซะกซุา่ วดัที�เกา่แกท่ี�สดุใน

โตเกยีว นําทา่นนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองคํา นอกจากนั%นทา่นยังจะไดพ้บกบั

โคมไฟขนาดยักษ์ที�มคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึ�งแขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืก

ซื%อเครื�องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 

 

เที&ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                                                                                                                      

 จากนั%นนําทา่นชอ้ปปิ%งสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อดงัที� โกเทมบะ แฟคทอรี& เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้

นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นที�ดงัไปทั�วโลก พบกบัคอลเลคชั�นเสื%อผา้ใหมล่า่สดุ อาท ิMK MICHEL 

KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลอืกซื%อกระเป๋าแบรนดเ์นมยี�หอ้ดงัไดท้ี�รา้น 

BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครื�องประดบั และนาฬกิา

หรูอยา่ง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเทา้แฟชั�น HUSH 

PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  [ระดบั 3 ดาว]  

คํ&า รบัประทานอาหารคํ&า ณ ภตัตาคารของโรงแรม  

หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่Cาแรธ่รรมชาตเิพื&อผอ่นคลายความเมื&อยลา้และ

จะทําใหผ้วิพรรณสวยงาม และยงัชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย 

เมนูขาปู

ยกัษ ์

 
 

วนัที&สามของการเดนิทาง         ภเูขาไฟฟูจ ิช ัCน 5 (ขึCนอยูก่บัสภาพอากาศ) - เมอืงโตเกยีว -  

                                              ชมดอกไมต้ามฤดกูาล - ชอ้ปปิC งชนิจกุ ุ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟจู ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดบันํ%าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็น

ที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตวั และยังถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์

หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั %งยังเป็นจดุมุง่หมายของนักทอ่งเที�ยวตา่งชาตทิี�มาเยอืนญี�ปุ่ นตลอดทกุ
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ฤดกูาล นําทา่นขึCนสูช่ ัCนที& 5 ของภูเขาไฟฟจู ิ(ข ึCนอยูก่บัสภาพอากาศ) ที�ทกุทา่นจะไดเ้ห็นถงึ

ความสวยงามของตวัภเูขาและววิโดยรอบของภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นได ้

ถา่ยภาพความประทบัใจเก็บไว ้และเลอืกซื%อสนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลกัษณ์รูปภเูขาไฟฟจูใิน

หลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ย 

เที&ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บา่ย ***กรุป๊ที&ออกเดนิทางชว่งวนัที& 01 พฤษภาคม - ปลายเดอืนพฤษภาคม 2559***  

นําทา่นชมดอกชบิะซากรุะหรอืดอกพิCงคม์อส (ขึCนอยูก่บัสภาพอากาศ) มตีน้กําเนดิมาจากทวปี

อเมรกิาตะวนัออกเฉยีง เหนอื ดอกไมช้นดินี%มหีลายพันธุ ์ทั %งสชีมพูและสขีาว ดอกจะบานที�พื%นดนิ 

ญี�ปุ่ นนํามาปลกูตามรั%วบา้น หรอืตามที�ลาดเอยีง ดจุดงัพรมผนืยักษ์ ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบาน

และหนา้ตาดคูลา้ยกบัดอกซากรุะ 

 

 ***กรุป๊ที&ออกเดนิทางชว่งวนัที& 24 มถินุายน - กลางเดอืนกรกฎาคม 2559***  

นําทา่นชมดอกลาเวนเดอร ์(ขึCนอยูก่บัสภาพอากาศ) ใหท้า่นชมความงามและสมัผัสกลิ�นหอมเย็น

ของดอกลาเวนเดอรใ์นทุง่สมีว่งแวะซื%อผลติภัณฑจ์ากสมนุไพรไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิใจ 

 

 จากนั%นนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิC งชนิจกุ ุใหท้า่นอสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปปิ%งสนิคา้

มากมายและ เครื�องใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที�จะเอาใจคณุ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื%อผา้  แบรนดเ์นม เสื%อผา้แฟชั�นสาํหรับวยัรุ่น เครื�องสาํอางยี�หอ้ดงัของ

ญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื�นๆอกีมากมาย 

 

คํ&า อสิระรบัประทานอาหารคํ&าอสิระตามอธัยาศยั  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัที&ส ี&ของการเดนิทาง              อสิระเต็มวนั หรอื เลอืกซืCอทวัรโ์ตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั%นใหท้า่นไดเ้ลอืก ซืCอทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์เต็มวนั เพิ&มทา่นละ 2,900 บาทรวม

คา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลี&ยนแปลง] เชญิทา่นพบกบัความอลงัการซึ�งเต็มไป

ดว้ยเสน่หแ์หง่ตํานานและจนิตนาการของการผจญภัย ใชท้นุในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม

ทะเล ทา่นจะไดพ้บสมัผัสกบัเครื�องเลน่ในหลายรูปแบบ เชน่ ทา้ทายความมันสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศ

ไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตื�นเตน้กบั SPLASH 

MOUNTAIN, นั�งเรอืผจญภัยในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที�ยวบา้นหมพีูห,์ ตะลยุอวกาศไปกบั 

BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแหง่จนิตนาการกบัการต์นูที�ทา่นชื�นชอบ

ของ WALT DISDEY เชน่ มกิกี%เมา้ส,์ มนินเิมา้ส,์ โดนัลดัaก ฯลฯ หรอืชอ้ปปิ%งซื%อของที�ระลกึภายในวน

สนุกอยา่งจใุจและอกีมากมายที�รอทา่นพสิจูนค์วามมันสก์นัอยา่งเต็มที� ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบั

เครื�องเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ สําหรบัทา่นที&เลอืกที&จะอสิระในเมอืงโตเกยีว ทา่นสามารถ
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สอบถามขอ้มลูการเดนิทางจากมัคคเุทศก ์เพื�อความสะดวกในการเดนิทาง หรอืชอ้ปปิ%งในยา่นการคา้

อนัทนัสมัยของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุ่นแหลง่ชอ้บปิ%งชื�อดงั ยา่นฮาราจกู ุทา่นจะไดพ้บกบัการ

แตง่ตวัที�เป็นเอกลกัษณ์ แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุ่นญี�ปุ่ น การแตง่กายเลยีนแบบคาแรคเตอรก์ารต์นู

ตา่งๆที�แตล่ะคนแตง่มาโชวต์ามทอ้งถนนเพลดิเพลนิกบัการชอ้บปิ%งกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝั�งถนน

ทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด รา้น Kiddyland ศนูยร์วมของเลน่หลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ 

เหมาะสาํหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุก๊ตาบลายด ์สนูปปี%  คติตี% คาแรคเตอร่ตา่งๆ หรอื เกมส ์

ของเด็กเลน่ที�หลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซื%อหาอยา่งจใุจ  อสิระชอ้ปปิ%งตอ่ยา่น“ชบิูยา่” 

ยา่นวยัรุ่นชื�อดงัอกีแหง่ของมหานครโตเกยีวทา่นจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัแฟชั�นทนัสมัยของหนุ่มสาวชาว

แดนปลาคบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชื�อดงัที�เป็นสญัลกัษณ์ของ

ยา่นนั%น .พรอ้มทั %ง “เลอืกชมและซื%อ” สนิคา้มากมายอาท ิเสื%อผา้ เครื�องสาํอาง, รองเทา้, กระเป๋า และ

ที�ควรพลาดชม “ของเลน่สาํหรับผูใ้หญ”่ ทา่นที�ชื�นชอบของดรีาคาประหยัดตอ้งไมพ่ลาด “รา้น 100 

เยน 

* เพื&อใหท้า่นไดส้นุกสนานอยา่งเต็มที&จงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํ&า * 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที&หา้ของการเดนิทาง            สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ 601 

** รบัประทานอาหารเชา้บนเครื&อง ** 
 

13.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
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TOKYO FLOWER FINVER 5 DAYS 3 NIGHTS BY XJ 
กําหนดการเดนิทาง   11-15, 13-17, 25-29, 27-31 พ.ค. 59 [Pink moss]  

 01-05, 02-06, 03-07, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14 ม.ิย.  

 14-17, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27 ม.ิย. 

 24-28 ม.ิย., 28 ม.ิย.-02 ก.ค., 29 ม.ิย.-03 ก.ค., 30 ม.ิย.-04 ก.ค. 2559 
   

อตัราคา่บรกิาร พฤษภาคม-สงิหาคม 2559 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 27,900.- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 27,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 27,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 24,900 .- 

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัtว หกัคนืทา่นละ  8,000.-  บาท 
 

กําหนดการเดนิทาง   10-14, 12-16, 14-18, 17-21, 20-24, 24-28 พ.ค. 59 

 26-30 พ.ค., 28 พ.ค.-01 ม.ิย. [Pink moss] 

 01-05, 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 12-16, 13-17, 14-18 ก.ค. [Lavender] 

 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 ก.ค., 28 ก.ค.-01 ส.ค., 29 ก.ค.-02 ส.ค. 
 

อตัราคา่บรกิาร พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 28,900.- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 28,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 28,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 25,900 .- 

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัtว หกัคนืทา่นละ  8,000.-  บาท 
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กําหนดการเดนิทาง    01-05, 02-06, 03-07, 04-08 พ.ค. 59 [Pink moss]  

     05-09, 06-10, 18-22, 19-23 พ.ค. 59 [Pink moss]    

                     15-19 [2], 16-20 [2], 18-22 ก.ค. 59 [Lavender] 
 

อตัราคา่บรกิาร พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900.- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ8 – 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่นมเีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 29,900 .- 

เด็กอาย ุ2 – 7 ปี พักกบั ผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ราคาทา่นละ 26,900 .- 

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 6,900 .- 

ราคาไมร่วมต ัtว หกัคนืทา่นละ  8,000.-  บาท 

 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี&ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

** ลกูคา้ที&บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ื&อนไขเพิ&มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองที�นั�งเป็นแบบสุม่ที�นั�งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวที�มา

ดว้ยกันไมไ่ดนั้�งตดิกัน หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองที�นั�งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซื%อที�

นั�งเพิ�ม…ดังนี% 
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2.  ทางแอรเ์อเชยีมนํี%าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื%อนํ%าหนัก

เพิ�มกรณุาแจง้เจา้หนา้ที� ณ วนัจองทัวร ์... อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 

06/07/15] 

3.  สว่นลกูคา้ที�จะซื%ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื%อคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีา

เพิ�มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง  

นํ Cาหนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิ&ม] บาท - 500.- 750.- 1,110.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิvไมร่บัซืCอนํ Cาหนกัเพิ&มหลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนีํ Cาหนกัเกนิ

กาํหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิ&มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราที&สายการบนิกาํหนดคอื ... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํ%าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เที�ยว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นํ%าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เที�ยว 

 

เง ื&อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัCงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขึCนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

    ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvในการเปลี&ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที&ลกูคา้ตอ้งออกต ัtวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที&ของบรษิทัฯ  

     กอ่นทกุคร ัCง  มฉิะน ัCนทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัCงส ิCน 
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3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 15,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที&เหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั %งหมด  

 4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั %งหมด 

 4.3 ยกเวน้กรุป๊ที&ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตี

มดัจําที�นั�งกบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิ

มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ ัCงหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

 4.4 กรณีที&กองตรวจคนเขา้เมอืงท ัCงกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ที&ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvท ี&จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัCงสิCน 

**สําคญั !! บรษิทัฯ ทําธุรกจิเพื&อการทอ่งเที&ยวเทา่น ัCน ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี&ปุ่ นโดย

ผดิกฎหมายและในข ัCนตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัCงไทยและญี&ปุ่ น ข ึCนอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ที&เทา่น ัCน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่

สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัCงสิCน**  

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

       พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิu ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั %งสิ%น 

อตัราคา่บรกิารนีCรวม 

 1. คา่ตัvวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั %นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั %นที�นั�งจากชั %นประหยดัเป็นชั %นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยชําระเงนิทา่นตอ้งการการที�เคานเ์ตอร์

สนามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นั%น  

 2. คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

 3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

 4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 5. คา่นํ%าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะ 

     สายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

 6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่  

 รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืCอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื&องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

  เพิ&มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีCยประกนัเร ิ&มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีCยประกนัเร ิ&มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 **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] 

อตัราคา่บรกิารนีCไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดีคา่

โทรศัพท ์เป็นตน้ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํ%ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัvวเครื�องบนิ 

 5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกี&ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี&ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั %นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 

วัน  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั %นตอน

การตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัvวเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทาง

บรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั %งนี%ข ึ%นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตัvวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ%นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และ

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี&ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี&ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการ

พํานักระยะสั %นเทา่นั%น 

3. ในขั %นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 



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

 Tel: 02-3791168  Fax: 02-3791163 (อตัโนมตั)ิ   

Mobile: 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572 
  Website: www.DoubleEnjoy.com E-mail: DoubleEnjoy@hotmail.com 

 
 

ทะเบียนเลขที�   0125554005216    เลขทะเบียนการท่องเที�ยว  11/05307 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิuการเก็บคา่นํ%ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ%นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิuในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั %งสิ%น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั %งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั %งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิvในการเปลี&ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัCงนีCข ึCนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลี&ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัCงนีCข ึCนอยูก่บัอตัราแลกเปลี&ยนของ

เงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยื&นวซีา่เขา้ประเทศญี&ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง  
(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรุณาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�

ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอเอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี%ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที�สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดย

แจง้ประเทศและวนัเดนิทางที�จะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี 

ตอ้งมาแสดงตวัที�สถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้การยื&นว ี

ซาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ�มเตมิ 

 

เอกสารที&ใชใ้นการขอวซีา่ 

1.1 Passport China 

1.2 รูปถา่ย 2นิ%ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ%ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืCนหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัCน” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ิ%มเห็นฟัน ไมส่วม

แวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชรู้ปปริCน หรอื ถา่ยเอง ***  

1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั %งถา่ยสาํเนาพรอ้มนํา

ตวัจรงิไปสถานทตู 

1.4 ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสาํเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั%น ถา่ยเอกสารตั %งแต ่หนา้ชื�อ และ 

หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนใหถ้า่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตั %งแต่

หนา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี&ปุ่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลงั ทั %งนี%เพื�อประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภัยมา ณ ที�นี%**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิuที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั%งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวนัที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิu ไมค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 


