
 
   
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บินตรงสู่ญีปุ่่นกบัเส้นทางมรดกโลก โดยสายการบินไทย 

ชิมสตรอเบอร์ร่ีผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย แบบไม่อั้น 

ช้อปป้ิงย่านดงัของโตเกยีว ชินจูก ุชิบุยะ ฮาราจูก ุกนิซ่า อเิคบุคุโระ อากฮิาบาระ ย่านชินไซบาชิ 

เมืองมัตสึโมโต้ เมืองปราสาทที่มีประวตัยิาวนานกว่า 400 ปี 

พเิศษ..รับประทานอาหารพืน้เมือง มิโซะย่าง บนใบโฮบะ 

เจแปนแอลป์ สัมผสักาํแพงหิมะ “หลงัคาแห่งญีปุ่่น” 

เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ พร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม 

เดนิเล่นย่านเมืองเก่าลติเติล้เกยีวโตพร้อมชมจวนผู้ว่าอนัเก่าแก่ ณ เมืองทาคายาม่า 

 

 



 
21.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าทีใ่ห้การต้อนรับ

และอาํนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ  

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ กรุงโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG642 

 

08.10 น. +1 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม) ถึงท่าอากาศยานนาริตะ จงัหวดัชิบะ นาํท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร   นาํท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์ร่ี ท่ีตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติซ่ึงไดบ้รรยากาศของการชิมสตรอเบอร์ร่ี

รสชาติ แท้ๆ ของญ่ีปุ่นมีขนาดผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย ท่านสามารถเด็ดผลสตรอเบอร์ร่ีทานได ้

อย่างจุใจชอบแบบไม่อั้นท่ีแห่งน้ีถือไดว้่าเป็นสวนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เพราะปลอดสารเคมีและ แมลงต่างๆ 

(หรือผลไมต้ามฤดูกาล)  

 หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทาง เข้าสู่ทีพ่กั  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 (วางกระเป๋าไว้ที ่Lobby) Check in หลงัเวลา 15.00 น. 

 ** เชิญท่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศัย **  

  เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินคา้ท่ีจะเอาใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้แบรนด์เนม เส้ือผา้

แฟชัน่สาํหรับวยัรุ่น เคร่ืองสาํอางยีห่อ้ดงัของญ่ีปุ่นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และ

อ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ 

กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความ

สนุกท่ีซ่ึงกาํแพงแห่งอายไุม่จาํเป็นสําหรับผูม้าเยือน ใชทุ้นในการสร้างกวา่ 600 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ท่าน

จะไดส้ัมผสักบั มิกก้ีเมาส์ โดนลัดัก๊ส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนียม์ากมาย อีกทั้งเคร่ืองเล่นท่ี

พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความต่ืนเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก 

Theme Park ท่ีแสดงความอลงัการเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ตาํนานและจินตนาการของการผจญภยัทางทะเล ท่าน

จะไดส้ัมผสักบัสวนนํ้าในรูปแบบต่างๆของเคร่ืองเล่น  

 *** อสิระอาหาร กลางวนั และอาหารคํ่า อธัยาศัย (เพ่ือไม่รบกวนเวลาของท่าน) 

วนัทีส่อง นาริตะ – โตเกยีว – ชิมสตรอเบอร์ร่ี – **อสิระช้อปป้ิงตามอธัยาศัย** 

 (อิสระช้อปป้ิง “ชินจุกุ” หรือ อิสระเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซี เที่ยวได้

เต็มที ่สนุกได้ทั้งวนั ชมการแสดงพล ุและ ขบวน อเิลคทริค พาเหรด อนัสวยงาม) 

วนัแรก กรุงเทพฯ – นาริตะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

** สําหรับท่านทีต้่องการจะเทีย่วโตเกยีวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกยีวดิสนีย์ซี 

ราคาท่านละ  6,900 เยน (ไม่รวมค่าพาหนะ) ** 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 จากนนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ (ระยะทางประมาณ 229 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั้ว

โมง) เป็นเมืองปราสาทท่ีมีประวติัยาวนานกว่า 400 ปี เป็นเมืองท่ีรวมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีสําคญั

หลายๆท่ี กบั ทิวทศัน์ธรรมชาติอนังดงามเขา้ดว้ยกนั 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

 นาํท่านเขา้ชม ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชมท่ีสําคญัของเมือง ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1504 ระหวา่งช่วงท่ี

โกลาหลของสงครามกลางเมือง ปราสาทหลงัน้ีถูกเรียกวา่ ปราสาทอีกา หรือ ปราสาทดาํ นัน่ก็เพราะดา้น

นอกของปราสาทได้ใช้สีดาํเป็นสีหลกัในการก่อสร้าง ปัจจุบนัปราสาทมตัสึโมโตไ้ด้ข้ึนทะเบียนเป็น

สมบติัประจาํชาติญ่ีปุ่น แล้วนาํท่านช้อปป้ิงถนนนาวาเตะ โดริ จากนั้นให้ท่านช้อปป้ิงซ้ือของท่ีระลึก

สไตล์ญ่ีปุ่นนานาชนิด ท่ี ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะบริเวณใกล้กับปราสาท ทียงัคงลักษณะ

บา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตล์โบราณไวไ้ดอ้ย่างดี ทาํให้ไดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรูปไว้

เป็นท่ีละลึกอยา่งยิง่ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม   

 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั BUENA VISTA HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

 

 

 

วนัทีส่าม โตเกยีว – มตัสึโมโต – ปราสาทมตัสึโมโต้  - ช้อปป้ิงถนนนาวาเตะ โดริ 

 



 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นาํท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เร่ิมจากสถานี “โอกิซาว่า” ลอดอุโมงค ์นาํท่านนัง่กระเชา้รางไฟฟ้า ลอด

อุโมงค์สู่ เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีแห่งน้ีมีสายรุ้งพาดผ่าน

ตลอดปี ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูก ชมทศันียภาพอนัมหศัจรรย ์เข่ือนแห่งน้ีมีความสูงถึง 186 เมตร 

และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ใชเ้วลาในการก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี เฉพาะตวั

เข่ือนใชเ้วลาในการสร้าง 4 ปี นาํท่าน เดินเท้าข้ามสันเข่ือนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร จากนั้นต่อดว้ยการ

นัง่รถท่ีขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะท่ีป็นพิษ จอด ณ สถานีคุโรเบะไดระ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคารบนภูเขาแจแปนแอลป์ 

  ต่อจากนั้นนาํทุกท่านเดินทางโดยกระเชา้สู่สถานี ไดกนัโบะ ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 7 นาที  

ชมกาํแพงหิมะ (Snow Wall) พร้อมถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบของภูเขาทาเทยามะ จากสถานีไดกนัโบะ 

สู่สถานีมูโรโดะ โดยการนัง่รถไฟฟ้าลอดอุโมงคท์าเทยามะ อีกฟากหน่ึงของภูเขา จากสถานีน้ี เชิญท่าน

เก็บภาพความประทบัใจกบับรรยากาศท่ีลอ้มรอบไปดว้ยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าท่ี

สวยงาม ดว้ยความสูง 3,015 เมตรสูงเป็นท่ี 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ ต่อจากนั้นนาํท่านนัง่รถบสัจากสถานี สู่

ท่ีราบสูงทาเทยามะ สู่สถานีบิโจไดระ   

นาํท่านเดินทางต่อเพื่อชม หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่นทาเทะยาม่า บรรยากาศธรรมชาติ อากาศท่ีหนาวเยน็ซ่ึงใน

ขณะเดียวกนัในบริเวณยอดเขามีหิมะสีขาวปกคลุมอยูซ่ึ่งเป็นภาพท่ีหาดูไดย้าก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้

ความสําคญัในช่วงน้ีมากเป็นพิเศษเช่นกนั ให้ท่านไดถ่้ายรูปและชมวิวทิวทศัน์อนัสวยงามของ ALPINE 

ROUTE ตามฤดูกาล หลงัจากนั้น ต่อดว้ยการนัง่กระเชา้ทาเทยามะ จากสถานีบิโจไดระ สู่สถานีทาเทยา

มะ ใชเ้วลาในการเดินทาง 7 นาที จบดว้ยการต่อรถไฟชุมชนโทยาม่า พร้อมความประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 (หมายเหตุ :  อุทยานเร่ิมเปิดวนัแรก วนัที ่16 เมษายน 59 การขึน้หุบเขาแอลป์ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และ

ความปลอดภัยเป็นหลกั) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารของโรงแรม 

 

 

 

  

วนัทีส่ี่ มัตสึโมโต้ - เจแปน แอลป์ – โอกิซ่าว่า - เข่ือนคุโรเบะ – กําแพงหิมะ (Snow Wall) มูโรโดะ - 

โทยามะ 

 



 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั ANA CROWN PLAZA HOTEL TOYAMA หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองชิราคาว่า เมืองแห่งธรรมชาติอันบริสุทธ์ิสวยงามไปด้วยดอกไม้นานาชนิด

ผสมผสานวฒันธรรมอนัลํ้ าค่ากบั หมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บา้นสไตล์กสัโฉะ ทจิคุริ ท่ีใช้ช่ือเรียกสไตล์น้ี

เพราะวา่รูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ซ่ึง สร้างแบบดั้งเดิมในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ  ตวับา้น

จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกมา

อยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดอ้ยา่งปลอดภยัและในช่วงฤดูใบไมผ้ลิจะมีดอกไมอ้อกบานสะพร่ังเป็นววิท่ี

สวยงามมากๆ  ดว้ยเหตุน้ี เองจึงไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995   

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า นาํท่านชม ที่ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ท่ีใช้เป็นท่ีบญัชาการ

ของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อนเป็นส่ิงปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายท่ียงัคงหลงเหลือจนปัจจุบัน 

จากนั้นให้ท่านไดอิ้สระช้อปป้ิงที่ ซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติล้เกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาท่ี

ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเป็นยา่นเมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษบ์า้นเรือนในสมยัเอโดะ

กวา่ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอยา่งดี ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้นเมืองมากมาย ณ บริเวณน้ี และมีเทศกาล

ทาคายาม่าซ่ึงเป็นหน่ึงในสามเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงของประเทศญ่ีปุ่น แลว้นาํท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

วนัทีห้่า โทยามะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ทีว่่าการอาํเภอเมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ - 

นาโกย่า 

 



 นําท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั ท่านจะสนุกสนานกบัการช้อปป้ิงสินคา้ได้

อย่างจุใจทั้งวนั อาทิ เส้ือผา้ รองเท้า เคร่ืองหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรนด์เนม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ต่างๆใน ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้  ซ่ึงญีปุ่นมีสินคา้ท่ีน่ารักมากมาย และสินคา้

แบรนดเ์นมจากทัว่ทุกมุมโลก 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

*** อสิระอาหาร กลางวนั และอาหารคํ่า อธัยาศัย (เพ่ือไม่รบกวนเวลาของท่าน) 

21.30 น. จนไดเ้วลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ 

 

 

00.30 น.        เดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 673 

04.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม** 

 

ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก นาโกย่า –  โอซาก้า –  ช้อปป้ิงชินไชบาชิ  – สนามบินคนัไซ 

  

วนัทีเ่จ็ด โอซาก้า – สนามบินคนัไซ  – กรุงเทพฯ 

  

 



อตัราค่าบริการ 

 

กาํหนดการเดนิทาง วนัที่  14  – 20  เมษายน 2559 (สงกรานต์) 

อตัราค่าบริการ 
      ราคารวม 

     ตั๋วเคร่ืองบิน 

    ราคาไม่รวม 

    ตั๋วเคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 76,900 .- 47,900 

เดก็อาย ุ2 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 71,900 .- 47,900 

เดก็อาย ุ2 – 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 71,900 .- 47,900 

เดก็อาย ุ2 – 7 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 65,900 .- 41,900 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 10,500 .- 

***เน่ืองจากทางโรงแรมแจ้งสําหรับเด็กทีอ่ายุตั้งแต่ 7 ปีขึน้ไปต้องนอนมเีตียง*** 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

 ค่าภาษีนํา้มันของสายการบิน ณ วนัที ่ 11 ม.ค.59**  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 

 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 ค่านํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ี

มีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทวัร์) ตาม

เง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าวซีาเข้าประเทศญีปุ่่น 

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 

 ค่าภาษีนํ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 

 ค่า VAT 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ไม่รวมทปิหัวหน้าทวัร์/ไกด์/คนขับรถ 

 ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกนํ้าเปล่า 

 

 



เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่ง 

• กรุณามัดจํา 20,000 บาท / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลเิดย์ จํากดั 

เลขทีบ่ัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619688 

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วนั พร้อมส่งสําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 

• ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ   ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง

บริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 

• การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจาํทั้งหมด  

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํท่ี

นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ 

ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

• บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่าน

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน**  

• เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ :  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 

• ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

• บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

• เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 



• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

• บริษทัทาํธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนบัสนุนให้ลูกคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและใน

ขั้นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น ลูกคา้ทุกท่าน

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน  

 

การสะสมไมล์ของสายการบิน 

การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได ้50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์

ไดใ้นเครือ Star Alliance ได ้50% เช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั  

ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะ

จดัเตรียมใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น  

    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

4. กาํหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพาํนกัในประเทศญ่ีปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่่น (สําหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทาํในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพื่อการพาํนกัระยะ

สั้นเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 
 

 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่ นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง 

(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรุณาถอดปก PASSPORT ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจนีแดง  

ใชเ้วลาดาํเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงตอ้งขอรบกวนให้ส่งสาํเนาหนา้หนังสือเดินทางมาทางบริษทัล่วงหน้า เพ่ือท่ีจะ

ส่งไปท่ีประเทศญ่ีปุ่นเพ่ือขอเอกสารรับรองจากญ่ีปุ่น(เอกสารชุดน้ีทางบริษทัเป็นผูด้าํเนินการให้) ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแจ้งเขา้ออก ท่ี

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองโดยแจง้ประเทศและวนัเดินทางท่ีจะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดินทางอายไุม่ถึง 60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัท่ีสถานทูต 

(PASSPORT CHINA ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการย่ืนวซีาเข้าประเทศ) ส่วนผูท่ี้ทาํงาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทาํงานเพ่ิมเติม 

 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีา 

 1.1 PASSPORT CHINA 

 1.2 รูปถ่าย 2น้ิว 2 ใบขนาด 2 X 2 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาว

เท่านั้น” ถ่ายหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดาํ ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ 

*** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจง้เขา้ออก โดยก่อนเดินทางผูเ้ดินทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกท่ีสํานักงาน

ตรวจคนเขา้เมืองพร้อมทั้งถ่ายสาํเนาพร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ถ่ายสาํเนาทุกหนา้พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบา้น ถ่ายสาํเนาทุกหนา้พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตทาํงาน WORK PERMIT ถ่ายสาํเนาหนา้ช่ือบริษทัท่ีทาํงาน พร้อมนาํตวัจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบญัชีเงินฝาก สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือนหรือฝากประจาํเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หนา้ช่ือ และ 

หนา้ 1 ถึงหนา้ท่ีปรับยอดบญัชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบนั) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบนัอายไุม่ถึง 6 เดือนใหถ่้ายสาํเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หนา้แรกถึง

หนา้สุดทา้ย ***   บัญชีกระแสรายวนั และบัญชีเดนิสะพดั ไม่สามารถใช้ได้กบัสถานกงสุลญี่ปุ่ น *** 

 

REMARK 

**ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจจะทาํใหท่้านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทั้งน้ีเพ่ือประโยขน์ของตวัท่านเองจึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรือใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวซ่ีา โดยหลกัการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผูย้ืน่คาํร้องขอวซ่ีา** 

**ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวซ่ีา ทางสถานทูตขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถา้ตอ้งการยืน่วซ่ีาอีกคร้ังจะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดือนนบัจากวนัท่ีถูกปฎิเสธวซ่ีา และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการ** 

 

แผนกกงสุล สถานทูตญ่ีปุ่น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยใหค้รบถว้น  
(ขอ้มูลตรงนี้ ทางบริษทัฯ จะนาํลงกรอกในเอกสารเขา้-ออก นอกประเทศ สําคญัมาก  

ขอ้ใหทุ้กท่านขอ้มูลตอบความจริง แลว้ส่งกลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์................................................................................................................... 
 

3. จํานวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้สาํหรับเด็กทีอ่ายตุัง้แต ่7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ......................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะดาํเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 

 

ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 

  

 

 


