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DE-JP14 : ทัวร์ญี�ปุ่น ทาคายาม่า กําแพงหิมะ Japan Alps เกียวโต โอซาก้า  
7 วนั 4 คืน (TG) 
  

• ชมความสวยงามของกําแพงหิมะและเขื�อนคุโรเบะ ณ เส้นทางสายอลัไพน์ [Japan Alps] 
• เที ยวเมืองมรดกโลกชื อดงั ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที จะทาํใหป้ระทบัใจไม่รู้ลืม 
• เดินเล่นยา่นเมืองเก่าลิตเติ9ลเกียวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอนัเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า 
• เที ยวชมเมืองเก่าที ขึ3นชื อไดว้า่เป็นเมืองเอโดะนอ้ย ณ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ 
• ชมความอศัจรรยข์องสวนหินที เกิดจากการแขง็ตวัของลาวา ณ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ 
• เที ยวชม ปราสาทมัทสึโมโต้ ซึ งมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี ปุ่น 
• ชอ้ปปิ3 งในแหล่งชอ้ปปิ3 งชื อดงั อาทิ ย่านชินจุกุ คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต ชินไชบาชิ 
• เที ยวเมืองหลวงเก่าสัมผสัวฒันธรรมญี ปุ่นแบบดั3งเดิมที เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, กินคะคุจิ [วดัเงิน] 
• อาบนํ3าแร่ผอ่นคลายความเมื อยลา้สไตลญี์ ปุ่น [ออนเซน] 

  

กําหนดการเดนิทาง : 18-24, 19-25, 20-26, 22-28 เมษายน  59,900.-  
30 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2559    60,900.- 

  
1. กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ 
2. สนามบินนาริตะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - คารุยซาวา่เอา้ทเ์ล็ต - แช่นํ3าแร่ 
3. คารุยซาวา่ - หุบเขาโอนิโอชิดาชิ - เมืองมสัซึโมโต ้- ปราสาทมสัซึโมโต ้- แช่นํ3าแร่ 
4. เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยาม่า - เขื อนคุโรเบะ - แช่นํ3าแร่ 
5. เมืองทาคายาม่า - ที วา่การอาํเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซนัมาชิ ซูจิ - หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวา - เมืองนาโกยา่ 
6. เมืองนาโงยา่ - เมืองเกียวโต - วดักินคะคุจิ [วดัเงิน] - ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซากา้ - ชอ้ปปิ3 งชินไซบาชิ 
7. สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ  
  

วนัแรกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ 
19.30 น. พร้อมกนัที  สนามบินสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)  

เจา้หนา้ที คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

22.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น โดย การบินไทย เที ยวบินที  TG 640  

วนัที�สองของการเดินทาง          สนามบินนาริตะ - เมืองเก่าคาวาโกเอะ - คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต - แช่นํ9าแร่  
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่น จากนั3นนาํท่านผา่นขั3นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

เรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ ตั3งอยูใ่นเขตจงัหวดัไซตามะ เมืองแห่งปราสาทที สาํคญัทาง
ประวติัศาสตร์ของญี ปุ่น ซึ งเป็นที รู้จกัในลกัษณะการก่อสร้างอาคารแบบที เรียกวา่คุระซึคุริ-ร้านค้าหรืออาคาร
โกดงัไม้ 2 ชั9นที�กําแพงก่อด้วยดนิ  ถือเป็นยา่นการคา้เก่าแก่มาตั3งแต่สมยัเอโดะสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน
ในสมยัก่อนเรียงรายติดกนั ซึ งไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี ณ ปัจจุบนัไดถู้กปรับปรุงใหเ้ป็นร้านอาหาร ร้าน
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ขายสินคา้ที ระลึก และพิพิธภณัฑ ์มีหอระฆ้งโทคโินะคาเนะ สร้างจากไมใ้ชเ้พื อเตือนเมื อเกิดไฟไหม ้ที ถูกสร้าง
แทนของเดิมเนื องจากโดนไฟไหมเ้มื อปี 1892 อนัเป็นสญัลกัษณ์สาํคญัของพื3นที  ดว้ยลกัษณะสิ งก่อสร้างและ
บรรยากาศโดยรอบทาํใหที้ นี ไดส้มญานามวา่ “ เมืองเอโดะน้อย ” ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินเที ยวชม และ
เลือกซื3อของฝากพื3นเมืองมากมาย 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร                                                                                                                      
 จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่าเอ้าท์เล็ต เป็นชอ้ปปิ3 งพลาซ่าขนาดใหญ่ที ตั3งอยูท่างดา้นใตข้องสถานีรถไฟ

คารุยซาวา่ สร้างขึ3นเมื อปี 1995 มีร้านคา้กวา่ 200 ร้าน เพียบพร้อมดว้ยสินคา้ทั3งแบรนดน์าํเขา้และแบรนดญี์ ปุ่น 
อาทิเช่น GUCCI, NEXT DOOR, HARRODS, TOMMY HILFIGER, JAYRO, SAMANTHA THAVASA 
NEXT PAGE, KIPLING, SAVOY, PAUL SMITH, BURBERRY,LEVI’S เป็นตน้ และอื นๆอีกมากมาย 

 

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที พกั ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ9าแร่ธรรมชาตเิพื�อผ่อนคลายความเมื�อยล้าและจะทาํให้ผวิพรรณ
สวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมนุเวยีนโลหิตดอีีกด้วย 

 

 

วนัที�สามของการเดินทาง           คารุยซาว่า - หุบเขาโอนิโอชิดาชิ - เมืองมัสซึโมโต้ - ปราสาทมัสซึโมโต้ - แช่นํ9าแร่                                              
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินสู่ หุบเขาโอนิโอชิดาชิ ตั3งอยูบ่ริเวณ ภูเขาไฟอาซามะ (ยงัเป็นภูเขาไฟที ครุกรุ่นอยูแ่ละมีโอกาสเกิด

การปะทุได ้มีความสูงถึง 2,565 เมตร และเป็นภูเขาไฟที ถูกรัฐบาลั งหา้มปีนนบัตั3งแต่เกิดการระเบิดเมื อหลายปี
ก่อน การระเบิดครั3 งล่าสุดเกิดขึ3นเมื อปี 2004) เป็นลกัษณะสวนหินที เกิดจากการแขง็ตวัของลาวาที ไหลออกมา
จากภูเขาไฟอาซามะเมื อครั3 งอดีต อยูสู่งกวา่ระดบันํ3 าทะเล 1,350 เมตร   

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองมสัซึโมโต้  เยี ยมชม ปราสาทมสัซึโมโต้ หรือมีชื อเรียกอีกอยา่งหนึ งวา่ ปราสาท

อีกา เนื องจากตวัอาคารของปราสาทนั3นมีสีดาํ และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมือนปีกนก สร้างขึ3น
ในปี ค.ศ. 1590 โดยท่าน อิชิคาวา่ คาสุมาซะ เพื อใชเ้ป็นที พาํพกัของบรรดาเจา้เมืองในอดีต ปัจจุบนัหลงัจาก
ไดรั้บการจดัตั3งเป็นสมบติัประจาํชาติญี ปุ่นไดป้รับใหเ้ป็นพิพิธภณัฑส์าํหรับรวบรวมขอ้มูลประวติัศาสตร์ของ
ญี ปุ่นและประวติัศาสตร์ของ จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาทที มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี ปุ่น  

 

คํ�า นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที พกั ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

 หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ9าแร่ธรรมชาตเิพื�อผ่อนคลายความ 
 เมื�อยล้าและจะทาํให้ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมนุเวยีนโลหิตด ี

 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง         เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า - เขื�อนคุโรเบะ - เมืองทาคายาม่า  - แช่นํ9าแร่ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 จากนั3นนาํท่านสมัผสัใกลชิ้ดกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ ง

เป็นส่วนหนึ งของแจแปนแอลป์ นาํท่านชม เขื�อนคุโรเบะ ซึ งเป็นเขื อนยกัษก์ั3นนํ3 าที ใหญ่มหึมาที สุดของประเทศ
 



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 

ญี ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ที โอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความ
สูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซึ งใชเ้วลาตั3งแต่เริ มบุกเบิกจนเสร็จสิ3นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวั
เขื อนใชเ้วลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดินเทา้เพื อขา้มเขื อน 800 เมตร เดินทางบนเสน้ทางที สองขา้งทาง
เป็น กําแพงหิมะ (SNOW WALL) สูงชนักวา่สิบเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นบัเป็นอีกทศันียภาพที ตื นตาตื นใจ 
จากนั3นนาํท่านนั งเคเบิ3ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยงั สถานีคุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 
เมตร ซึ งเป็นเคเบิ3ลคาร์แห่งเดียวในญี ปุ่นที ลอดภูเขาตั3งแต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทั3งนี3 เพื อหลีกเลี ยงหิมะที ตกรุนแรง
มากในฤดูหนาว จากนั3นนาํท่านโดยสาร กระเช้าไฟฟ้า ที ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดคนัโบะ 
นาํท่านเดินทางผา่นอุโมงคที์ ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าที มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงคที์ อยูสู่งที สุดใน
ญี ปุ่น สู่สถานมีูโรโดะ 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นาํท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ งสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟจิู และยงัเป็นหนึ ง

ในสามภูเขาศกัดิl สิทธิl ตามความเชื อคนญี ปุ่นตั3งแต่สมยัโบราณ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่า
ประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ งในวนัที ทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟจิู จากนั3นนาํท่าน
เดินทางสู่ สถานีบีโจดยัระ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์
ญี ปุ่น ใหท่้านไดเ้ก็บเกี ยวความประทบัใจตามอธัยาศยั นาํท่านโดยสาร เคเบิ9ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานทีาเทยาม่า 
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า 

 

คํ�า นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที พกั  ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคารของโรงแรม  

 หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นํ9าแร่ธรรมชาตเิพื�อผ่อนคลายความ 
 เมื�อยล้าและจะทาํให้ผวิพรรณสวยงาม และยงัช่วยให้ระบบหมนุเวยีนโลหิตด ี

 

 

วนัที�ห้าของการเดินทาง          เมืองทาคายาม่า - ที�ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - ถนนซันมาชิ ซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - 
ช้อปปิ9 งอิออน 

เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 นาํท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรือ ที�ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ งเป็นจวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที 

ทาํงานและที อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุา
วา ในสมยัเอโดะ จากนั3นนาํท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิซึ งเป็นหมู่บา้น
เก่าแก่สมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ที ยงัอนุรักษแ์ละคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเที ยวและ
ชื นชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึ งเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และร้านคา้หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจาํหน่าย
เหลา้สาเก ร้านทาํมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั3งเลือกซื3อของที ระลึกพื3นเมืองเฉพาะถิ น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุก๊ตา
ทารกลิงตวัสีแดงไม่มีหนา้ตา ซึ งถือวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึ งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินคา้ยอดนิยม เพราะ
แฝงไปดว้ยความเชื อเกี ยวกบัโชคลางของชาวญี ปุ่นอีกดว้ย และเก็บเกี ยวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจมากมาย 
ท่านยงัสามารถลองลิ3มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดว้ย  

 
 
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที ยงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญี์ ปุ่นขนานแทด้ั3งเดิม และยงัไดรั้บ

เลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สึคุริ จะมีความยาว
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ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะที ตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ 
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลนี์3วา่ “กสัโช” และมีผูค้นจากทั ว
ทุกมุมโลกหลั งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ตํ ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว จากนั3นนาํท่านเดินทางต่อไปช้
อปปิ3 งยงัหา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้างจสัโก้อิออน ใหท่้านไดซื้3อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น 
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมต้ามฤดูกาล และพิเศษสุดกบัร้าน 100 เยน ทีทุกอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านั3น 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าอิสระตามอัธยาศัย  
 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที พกั NAGOYA HOTEL  หรือเทยีบเท่า  

วนัที�หกของการเดินทาง            เมืองเกียวโต - วดักินคะคุจิ [วดัเงิน] - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ9 งชินไซบาชิ 
เช้า รับประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่ วดักินคะคุจ ิ[วดัเงนิ] เป็นวดัในนิกายเซนถูกสร้างขึ3นโดยโชกนุอาชิคากะ โยชิมาสะ โดยท่าน

ใชเ้วลาในปั3 นปลายชีวติหลงัเกษียณอายอุาศยัอยูที่ นี  และตน้แบบของวดัแห่งนี3ไดอิ้ทธิพลมาจากวดัคินคะคุจิ 
หรือวดัทอง ซึ งเป็นที พกัของปู่ของเขาในช่วงเกษียณอายเุช่นเดียวกนั หลงัจากที ท่านโชกนุอาชิคากะเสียชีวติ
ของบา้นของท่านก็ไดถู้กเปลี ยนใหเ้ป็นวดักินคะคุจิหรือวดัเงินในปัจจุบนั วดักินคะคุจิถูกยกใหเ้ป็นสถานที 
สาํคญัทางประวติัศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที ไดรั้บการขึ3นทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 
1994 จากองคก์ารยเูนสโก จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมอิินาริ หรือ ศาลเจา้พอ่จิ3งจอกขาว สร้างใน
ศตวรรษที  9 โดยชาวนาเพื อบูชาสุนขัจิ3งจอกที เชื อกนัวา่เป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเกี ยว ภายใน
ศาลเจา้มีเสาโทริอิจาํนวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิที มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
 
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า จากนั3นนาํท่านชอ้ปปิ3 ง ณ ยา่นการคา้ ชินไซบาชิ ใหท่้านเพลิดเพลินกบั

การชอ้ปปิ3 งสินคา้มากมายหลายชนิด ทั3งเครื องไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื องเล่นเกมส์ หรือสินคา้
แฟชั นที เอาใจคุณผูห้ญิง เช่น กระเป๋า รองเทา้ เสื3อผา้แบรนดเ์นม แฟชั นลํ3าอนาคตสาํหรับวยัทีนทั3งหลาย 
เครื องสาํอางยี หอ้ดงัของญี ปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื นๆ อีกมากมาย  

 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�าอิสระตามอัธยาศัย  
 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า เพื อเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

 

วนัที�เจ็ดของการเดินทาง     สนามบินคันไซ [โอซาก้า] - กรุงเทพฯ 
00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที ยวบินที  TG 673  
04.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ  
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กําหนดการเดินทาง  18-24, 19-25, 20-26, 22-28 เมษายน 2559 
 

อัตราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 59,900 .- 
เด็กอาย ุ08-12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 56,900 .- 

เด็กอาย ุ08-12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 56,900 .- 

เด็กอาย ุ02-07 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 51,900 .- 

พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900 .- 
ราคาไม่รวมตัbว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 17,000 บาท / เด็กหักคืนท่านละ 14,000 บาท 

กําหนดการเดินทาง 30 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2559 
 

อัตราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 60,900 .- 
เด็กอาย ุ08-12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 57,900 .- 

เด็กอาย ุ08-12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 57,900 .- 

เด็กอาย ุ02-07 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 52,900 .- 

พกัห้องเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900 .- 
ราคาไม่รวมตัbว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 17,000 บาท / เด็กหักคืนท่านละ 14,000 บาท 

 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. การเดนิทางในแต่ละครั9งจะต้องมผีู้โดยสารจาํนวน 15 ท่านขึ9นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว  
    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิeในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2. ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตัbวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ  
     ก่อนทุกครั9ง  มฉิะนั9นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใด  ๆทั9งสิ9น 
3. การชําระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที�เหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธิl ในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 
 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั3งหมด  
 4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั3งหมด 
 4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั3งหมด 
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 4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที�ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที นั งกบัสายการบินและ
ค่ามดัจาํที พกั รวมถึงเที ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั9งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใด  ๆ

 4.6 กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั9งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิeที�จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด  ๆทั9งสิ9น 

**สําคญั!! บริษัทฯ ทาํธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั9น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศญี�ปุ่นโดยผดิกฎหมายและในขั9นตอนการผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง ทั9งไทยและญี�ปุ่น ขึ9นอยู่กับการพจิารณาของเจ้าหน้าที�เท่านั9น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของ
ท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ไๆด้ทั9งสิ9น**  
4.7 เมื อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิl  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั3งสิ3น 
 
อัตราค่าบริการนี9รวม 
 1. ค่าตัtวโดยสารเครื องบินไป-กลบั ชั3นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

- กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี ยนระดบัชั3นที นั งจากชั3นประหยดัเป็นชั3นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์
จะตอ้งดาํเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยชาํระเงินท่านตอ้งการการที เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั3น  

 2. ค่าที พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ที บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 5. ค่านํ3 าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเครื องบินตามเงื อนไขของแต่ละ 
     สายการบินที มีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงิน
ท่านละ 200,000 บาท ตามเงื อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื9อประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
  เพิ�มเตมิกับทางบริษัทได้ **  

- เบี9ยประกันเริ�มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบี9ยประกันเริ�มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที�มอีายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัตเิหตุ 3 ล้านบาท] 
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที�มอีายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 
อัตราค่าบริการนี9ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอื นๆ ที นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดื ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีนํ3 ามนั ที สายการบินเรียกเก็บเพิ มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัtวเครื องบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที จ่าย 3% 
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หมายเหตุ : 
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิl ที จะเลื อนการเดินทางในกรณีที มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิl การเก็บค่านํ3 ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ ม หากสายการบินมีการปรับขึ3นก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิl ในการเปลี ยนเที ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั3งสิ3น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยั
ธรรมชาติ, การนาํสิ งของผิดกฎหมาย ซึ งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั3งสิ3น หากเกิดสิ งของสูญหาย อนัเนื องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที ยวเอง 
 6. เมื อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั3งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเงื อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั3งหมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิeในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั9งนี9ขึ9นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั9งนี9ขึ9นอยู่กับอัตราแลกเปลี�ยนของเงนิสกุลเยน 

รายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี�ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูที้ ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั3นในประเทศญี ปุ่นไม่เกิน 15 วนั  
ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื อการท่องเที ยว เยี ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั3นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื อ
เป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญี ปุ่น 
**เอกสารที อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัtวเครื องบินและเอกสารเรื องที พกัทางบริษทัจะจดัเตรียมใหก้บัลูก
ทวัร์ แต่ทั3งนี3 ขึ3นอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี ปุ่น** 
1. ตัtวเครื องบินขาออกจากประเทศญี ปุ่น  
2. สิ งที ยนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที อาจเกิดขึ3นระหวา่งที พาํนกัในประเทศญี ปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื อ ที อยู ่และหมายเลขโทรศพัทที์ ติดต่อไดร้ะหวา่งที พาํนกัในประเทศญี ปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื นๆ) 
4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งที พาํนกัในประเทศญี ปุ่น 
 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี�ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ที ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ที จะกระทาํในประเทศญี ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ งที ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื อการพาํนกัระยะสั3นเท่านั3น 
3. ในขั3นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูที้ ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี ปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่าย
คุณสมบติัที อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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เอกสารประกอบการยื�นวซ่ีาเข้าประเทศญี�ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง 
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั) 

***กรุณาถอดปก Passpor t ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีสูญหาย*** 
1. พาสปอร์ตจนีแดง  
 จะใชเ้วลาดาํเนินการในการขอวซ่ีาประมาณ 2-4 อาทติย์ จึงตอ้งขอรบกวนใหส่้งสาํเนา
หนา้หนงัสือเดินทางมาทางบริษทัล่วงหนา้ เพื อที จะส่งไปที ประเทศญี ปุ่นเพื อขอเอกสารรับรอง
จากญี ปุ่น(เอกสารชุดนี3ทางบริษทัเป็นผูด้าํเนินการให)้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ที 
สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองโดยแจง้ประเทศและวนัเดินทางที จะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดินทาง
อายไุม่ถึง 60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัที สถานทูต (Passpor t China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื�นวซีา
เข้าประเทศ) ส่วนผูที้ ทาํงาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทาํงานเพิ มเติม 
 
เอกสารที�ใช้ในการขอวซ่ีา 
 1.1 Passport China 
 1.2 รูปถ่าย 2นิ3ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ3ว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ “พื9นหลังเป็นสีขาวเท่านั9น” ถ่ายหนา้ตรง ไม่ยิ3มเห็นฟัน ไม่สวมแวน่
ดาํ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ9น หรือ ถ่ายเอง ***  
 1.3 หนงัสือแจง้เขา้ออก โดยก่อนเดินทางผูเ้ดินทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองพร้อมทั3งถ่ายสาํเนาพร้อมนาํตวั
จริงไปสถานทูต 
 1.4 ใบสาํคญัถิ นที อยู ่ถ่ายสาํเนาทุกหนา้พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 
 1.5 ทะเบียนบา้น ถ่ายสาํเนาทุกหนา้พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 
 1.6 ใบอนุญาตทาํงาน Work permit ถ่ายสาํเนาหนา้ชื อบริษทัที ทาํงาน พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 
 1.7 สมุดบญัชีเงินฝาก สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือนหรือฝากประจาํเท่านั3น ถ่ายเอกสารตั3งแต่ หนา้ชื อ และ 
หนา้ 1 ถึงหนา้ที ปรับยอดบญัชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบนั) ในกรณีที เล่มปัจจุบนัอายไุม่ถึง 6 เดือนใหถ่้ายสาํเนาเล่มเก่ามาตั3งแตห่นา้แรกถึง
หนา้สุดทา้ย 
***   บัญชีกระแสรายวนั และบัญชีเดนิสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี�ปุ่น *** 
 
Remark 
**ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ มเติม  อาจจะทาํใหท่้านเกิดความไม่ 
    สะดวกภายหลงั ทั3งนี3 เพื อประโยขน์ของตวัท่านเองจึงขออภยัมา ณ ที นี3 **  
**หากยื นเอกสารปลอมหรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเทจ็ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวซ่ีา โดยหลกัการทาง  
   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผูย้ื นคาํร้องขอวซ่ีา** 
**ในกรณีที มีการถูกปฎิเสธการออกวซ่ีา ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิl ที จะไม่อธิบายเหตุผล ถา้ตอ้งการยื นวซ่ีาอีกครั3 งจะ 
   ไม่สามารถยื นไดภ้ายใน 6 เดือนนบัจากวนัที ถูกปฎิเสธวซ่ีา และทางบริษทัขอสงวนสิทธิl ไม่คืนค่าบริการ** 

 
แผนกกงสุล สถานทูตญี ปุ่น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 

 

 


