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DE-JP10 : ทวัรญ์ี.ปุ่ น ทาคายามา่ นกิโก ้โตเกยีว  
7 วนั 4 คนื (JL) 

 

 
 

 
  

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที.ยง คํ.า โรงแรมที.พกั 

1 กรงุเทพฯ - นาโกยา่  

2 
เมอืงนาโกยา่-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่  

ทีLวา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซจู ิ
✈ √ √ TAKAYAMA HOTEL [♨]  

3 
นัLงกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย-์เมอืงมสัซโึมโต ้

ปราสาทมสัซโึมโต-้คารยุซาวา่เอา้ทเ์ล็ต-แชนํ่]าแร ่
√ √ √ KARUIZAWA HOTEL [♨] 

4 
สวนแอปเปิ]ล-เมอืงนกิโก-้ศาลเจา้โทโชก-ุนํ]าตกเคงอ่น    

ทะเลสาบชเูซนจ-ิแชนํ่]าแร ่
√ √ √ KINUGAWA HOTEL [♨] 

5 เอโดะวันเดอรแ์ลนด-์เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปปิ]งชนิจกู ุ √ √ X TOKYO HOTEL  

6 
วัดอาซากซุะ-เมอืงคามาครุะ-หลวงพอ่โตไดบทุส ึ

ไดเวอรซ์ติี]โอไดบะ-สนามบนิฮาเนดะ 
√ √ X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง            กรงุเทพฯ - เมอืงนาโกยา่ 

21.00 น. 

 

พรอ้มกนัทีL สนามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

เจา้หนา้ทีLใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสาร 
 

วนัที.สองของการเดนิทาง          เมอืงนาโกยา่ -  หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่  

                                               ที.วา่การอาํเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ - ถนนสายซนัมาจ ิซูจ ิ

00.40 น. เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญี.ปุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีLยวบนิทีL JL 738  

08.05 น.              เดนิทางถงึ สนามบนินาโกยา่ ประเทศญี.ปุ่ น นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีLยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ีLปุ่ นขนานแทด้ั ]งเดมิ และยงัไดรั้บเลอืก

จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะ

ทีLตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีก

หมูบ่า้นสไตลน์ี]วา่ “กสัโช” และมผีูค้นจากทัLวทกุมมุโลกหลัLงไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่Lากวา่ 

680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

 

บา่ย                                    รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

ชมดา้นนอกทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที.วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึLงเป็นจวนผูว้า่แหง่

เมอืงทาคายามา่ เป็นทีLทํางานและทีLอยูอ่าศัยของผูว้า่ราชการจังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึLงเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 

300 ปีกอ่น ทีLยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีLยวและชืLนชมกบั

ทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึLงเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

 

 

คํ.า 

                                      

เดนิทางเขา้สูท่ีLพัก TAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รับประทานอาหารคํLา ณ โรงแรม ผอ่นคลายกบัการแชนํ่]าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีLปุ่ น 
 

วนัที.สามของการเดนิทาง          น ั.งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์- เมอืงมสัซโึมโต ้- ปราสาทมสัซโึมโต ้-  

                                               คารยุซาวา่เอา้ทเ์ล็ต - แชน่ํ 
าแร ่

เชา้                                     รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น ั.งกระเชา้ชนิโฮตากะโรปเวย ์เพืLอใหท้า่นไดด้ืLมดํLากบัความงามของเทอืกเขาแอลป์ในวันทีLทอ้งฟ้า

แจม่ใส จากสถานชีนิโฮตากะทีLความสงู 1,117 เมตรเหนอืระดับนํ]าทะเล เดนิทางสูค่วามสงูกวา่ 

2,156 เมตรเหนอืระดับนํ]าทะเล กระเชา้กอนโดลา่ 2 ชั ]นรายแรกในญีLปุ่ นพรอ้มกระจกบานใหญข่อง

กระเชา้ ทีLนีLจะทําใหท้กุทา่นไดใ้กลช้ดิกบัทศันยีภาพของเทอืกเขาแอลป์จนประทับใจไมรู่ล้มื 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
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ปราสาทมตัซโึมโต ้มชีืLอเรยีกอกีอยา่งหนึLงวา่ ปราสาทอกีา เนืLองจากผนังปราสาทมสีดํีา และปีก

ดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึ]นในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ 

เพืLอใชเ้ป็นทีLพักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลังจากไดรั้บการจัดตั ]งเป็นสมบตัปิระจําชาติ

ญีLปุ่ นไดป้รับใหเ้ป็นพพิธิภณัฑสํ์าหรับรวบรวมขอ้มลูประวตัศิาสตรข์องญีLปุ่ นและประวตัศิาสตรข์อง 

จังหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีLมคีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีLปุ่ น 

คารยุซาวา่เอา้ทเ์ล็ต เป็นชอ้ปปิ]งพลาซา่ขนาดใหญท่ีLตั ]งอยูท่างดา้นใตข้องสถานรีถไฟคารยุซาวา่ 

สรา้งขึ]นเมืLอปี 1995 มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ทั ]งแบรนดนํ์าเขา้และแบรนดญ์ีLปุ่ น 

 

คํ.า 

                                      

เดนิทางเขา้สูท่ีLพัก KARUIZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

รับประทานอาหารคํLา ณ โรงแรม ผอ่นคลายกบัการแชนํ่]าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีLปุ่ น 
 

 

วนัที.ส ี.ของการเดนิทาง             สวนแอปเปิ
 ล - เมอืงนกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ- นํ 
าตกเคงอ่น    

                                              ทะเลสาบชูเซนจ ิ- แชน่ํ 
าแร ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 สวนแอปเปิ
 ล นําทา่นเพลดิเพลนิกบัการเกบ็และชมิแอปเปิ]ลจากสวนแบบไมอ่ั ]น หากทา่นตอ้งการ

นํากลบับา้นสามารถซื]อเพิLมเตมิกบัทางสวนไดด้ว้ย จากนั]นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนกิโก ้ชม  

ศาลเจา้โทโชก ุศาลเจา้ทีLสรา้งเพืLอเป็นสถานทีLฝังศพโชกณุโทกงุาวา่ ทีLเกา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ ตั ]งแต่

สมยัโชกนุโตกกุาวา่ อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลักทีLวจิติรตระการตาทั ]งสวยงามในแงข่อง

ศลิปะและทีLแฝงแงม่มุทางปรัชญา ศาลเจา้แหง่นี]ไดรั้บการขึ]นทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น

หนึLงในมรดกโลกทางวัฒนธรรมอกีดว้ย  

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                      

 

 นําทา่นชม นํ 
าตกเคงอ่น นํ]าตกทีLใหญแ่ละยาวทีLสดุของประเทศญีLปุ่ น โดยการ “ลงลฟิท”์ ไปชั ]นลา่ง

ทีLทา่นสามารถดืLมดํLากบัภาพของนํ]าตกแหง่นี]ไดง้ดงามมาก พรอ้มสมัผัสกบัสายนํ]าทีLเย็นชืLนฉํLาใจ 

นําทา่นชม ทะเลสาบชูเซนจ ิเป็นทะเลสาบตั ]งอยูบ่รเิวณปลายเขาของภเูขาไฟนันไตตวั ทะเลสาบ

แหง่นี]เกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟเมืLอประมาณ 20,000 ปีทีLแลว้ ทะเลสาบชเูซนจมิชี ืLอเสยีง

ทางดา้นบอ่นํ]าพรุอ้น และความหลากกลายทางธรรมชาต ิโดยมนํี]าตกหลายแหง่ในบรเิวณรอบๆ 

จากนั]นนําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว 

 

คํ.า 

                                      

เดนิทางเขา้สูท่ีLพัก KINUGAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ [3 ดาว]  

รับประทานอาหารคํLา ณ โรงแรม ผอ่นคลายกบัการแชนํ่]าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีLปุ่ น 
 

วนัที.หา้ของการเดนิทาง            เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์- เมอืงโตเกยีว - ชอ้ปปิ
 งชนิจกู ุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําทา่นชม เอโดะวนัเดอรแ์ลนด ์หรอืเอโดะมรุะ เมอืงจําลองสมยัเอโดะ สมัผัสบรรยากาศทีLจําลอง

มาไดอ้ยา่งลงตวัทั ]งสภาพแวดลอ้ม บา้นเรอืน รา้นคา้ ทอ้งถนนและการแตง่กายของผูค้นทีLราวกบั

ยอ้นยคุไปเมืLอ 200 กวา่ปีกอ่น ชม โชวก์ารแสดงนนิจา สมัผัสกบัวถิชีวีติแบบนนิจา ทั ]งหอ้งลับตา่งๆ 

ทีLซอ่นอาวธุ และเสน้ทางลบัตา่งๆ ทั ]งการตอ่สู ้การพลางตวัในรปูแบบตา่งๆ และการใชช้วีติแบบนนิ 
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จาทีLหาชมไดย้ากในปัจจบุนั และอสิระหเ้ลอืกซื]อของทีLระลกึและถา่ยภาพกบัมมุสวยๆ ตามอธัยาศัย 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร                                                                                                                      
 

บา่ย จากนั]นนําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปปิ
 งชนิจกู ุใหท้า่นอสิระและเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ]งสนิคา้

มากมายและ เครืLองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครืLองเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีLจะเอาใจคณุ

ผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสื]อผา้  แบรนดเ์นม เสื]อผา้แฟชัLนสําหรับวัยรุน่ เครืLองสําอางยีLหอ้ดังของ

ญีLปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืLนๆ 

 

คํ.า รบัประทานอาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยั  

                                      เดนิทางเขา้สูท่ีLพัก HEARTON SHINAGAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

วนัที.หกของการเดนิทาง           วดัอาซากซุะ - เมอืงคามาครุะ - หลวงพอ่โตไดบทุส ึ-  

                                               ไดเวอรซ์ติ ี
โอไดบะ - สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

วดัอาซากซุะ วัดทีLเกา่แกท่ีLสดุในกรงุโตเกยีว นําทา่นนมสัการขอพรจากพระพทุธรปูเจา้แมก่วนอมิท

องคํา นอกจากนั]นทา่นยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ทีLมคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึLงแขวนอยูบ่รเิวณ

ประตทูางเขา้วัด และยงัสามารถเลอืกซื]อเครืLองรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 

เมอืงคามาครุะ ทีLโอบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าไมท้ีLคงความอดุมสมบรูณ์แลเป็นเมอืงทีLตดิทะเล ซึLง

เป็นทําเลทีLถกูตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ นําทา่นชม พระพทุธรปูไดบทุส ึหรอื พระอมติตาพทุธ นโิอยรุาอ ิ

แปลวา่ พระพทุธรปูองคใ์หญ ่สรา้งจากสํารดิ เมืLอปี ค.ศ.1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 เมตร มี

นํ]าหนัก 122 ตัน ตั ]งอยูก่ลางลานโลง่แจง้ หันหนา้ไปทางมหาสมทุรแปซฟิิก ซึLงอดตีองคพ์ระได ้

ประดษิฐานอยูใ่นวหิาร แตเ่นืLองจากเกดิสนึามทํิาใหว้หิารไดพั้งทลาย แตอ่งคพ์ระไมไ่ดรั้บความ

เสยีหายแตอ่ยา่งใด 

 

 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

ไดเวอรซ์ติ ี
โอไดบะ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิ]งในแหลง่ชอ้ปปิ]งขนาดใหญท่ีLมรีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวั

กนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen นอกจากการเป็น

แหลง่ชอ้ปปิ]งขนาดใหญแ่ลว้ สงิทีLเป็นไฮไลทข์องทีLนีLคอื “GUNDAM Front Tokyo” 

 

คํ.า                                      รบัประทานอาหารคํ.าอสิระตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสู ่สนามบนิฮาเนดะ  

วนัที.เจ็ดของการเดนิทาง            สนามบนิฮาเนดะ - กรงุเทพฯ 

00.40 น.

05.05 น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีLยวบนิทีL JL 033 

เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ราคาทา่นละ 58,900.- 
เด็กอาย ุ8 - ไมเ่กนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ราคาทา่นละ 3,000.- 

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

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

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 8,900.- 

ราคาไมร่วมต ัmว ผูใ้หญห่กัคนืทา่นละ 17,000.- / เด็กหกัคนืทา่นละ 14,000  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 ขอสงวนสทิธิrในการเปลี.ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ัmวโดยสารภายในประเทศ 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 ]งแตว่ันจองจนถงึกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน ขอยดึมดัจําทา่นละ 5,000 บาท 

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็เงนิมดัจําทั ]งหมด  

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ั ]งหมด 

4.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั ]งหมด 

4.5 ยกเวน้กรุป๊ที.ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั 

 จําทีLนัLงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทีLพัก รวมถงึเทีLยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา    

 หรอื คา่ทวัรท์ ั
งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.6 กรณีที.กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั
งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที.ระบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrท ี.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 เมืLอทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึLง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั ]งสิ]น 

อตัราคา่บรกิารนี
รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครืLองบนิไป-กลับ ชั ]นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีLยนระดับชั ]นทีLนัLงจากชั ]นประหยดัเป็นชั ]นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพืLออพัเกรดตอ้งกระทําทีLเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นั]น  

2. คา่ทีLพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีLระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีLระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีLบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ]าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครืLองบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครืLองบนิตามเงืLอนไขของแตล่ะสายการบนิทีLมกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืLอนไขของกรมธรรม ์ 

** 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. ภาษีมลูคา่เพิLม 7% และหัก ณ ทีLจา่ย 3% 

อตัราคา่บรกิารนี
ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืLนๆ ทีLนอกเหนอืทีLระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครืLองดืLม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีนํ]ามนั ทีLสายการบนิเรยีกเก็บเพิLมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครืLองบนิ 
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 5. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกี.ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี.ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีLปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีLประสงคจ์ะพํานักระยะสั ]นในประเทศญีLปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั  

ไมว่า่จะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พืLอการทอ่งเทีLยว เยีLยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั ]นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพืLอเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีLปุ่ น 

**เอกสารทีLอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครืLองบนิและเอกสารเรืLองทีLพักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั ]งนี]ข ึ]นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีLปุ่ น** 

1. ตั�วเครืLองบนิขาออกจากประเทศญีLปุ่ น  

2. สิLงทีLยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีLอาจเกดิขึ]นระหวา่งทีLพํานักในประเทศญีLปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชืLอ ทีLอยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีLตดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีLพํานักในประเทศญีLปุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืLนๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีLพํานักในประเทศญีLปุ่ น 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี.ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี.ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีLยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีLจะกระทําในประเทศญีLปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิLงทีLขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพืLอการพํานักระยะสั ]น

เทา่นั]น 

3. ในขั ]นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีLไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีLปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีLอาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ทีLจะเลืLอนการเดนิทางในกรณีทีLมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ]ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิLม หากสายการบนิมกีารปรับขึ]นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลีLยนเทีLยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืLองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ]งสิ]น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิLงของผดิกฎหมาย ซึLงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั ]งสิ]น หากเกดิสิLงของสญูหาย อนัเนืLองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีLยวเอง 

 6. เมืLอทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั ]งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงืLอนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั ]งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลี.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 เพืLอทีLจะสง่ไปทีL

ประเทศญีLปุ่ นเพืLอขอเอกสารรับรองจากญีLปุ่ น(เอกสารชดุนี]ทางบรษัิทเป็น

ผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีLสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีLจะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีLสถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยื.นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีLทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิLมเตมิ 

 

เอกสารที.ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ]ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ]ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื
นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั
น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ]ม

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

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีLสํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั ]งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิLนทีLอยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชืLอบรษัิททีLทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั]น ถา่ยเอกสาร

ตั ]งแต ่หนา้ชืLอ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีLปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีLเลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั ]งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

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

 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิLมเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั ]งนี]เพืLอประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีLนี]**  

**หากยืLนเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืLนคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีLมกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ทีLจะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืLนวซีา่อกีครั ]งจะ 

   ไมส่ามารถยืLนไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีLถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีLปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 

 


