
 

 

 

 

 

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] 
นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของที่ถนน นากามิเซะ 

ช้อปป้ิงจุใจในแหล่งช้อปปิ้งช่ือดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต 
อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์ 
ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาต ิ(ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์พร้อมน้้าจ้ิมรสเด็ด 

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย 



 

 
20.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 2 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าท่ีจาก
  บริษัทคอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ  
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 600 

 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น น ำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร...                 
  เรียบร้อยแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโตเกียว น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดอาซะกุซะ วัดที่เก่ำแก่ที่สุดในโตเกียว             
  น ำท่ำนนมัสกำรขอพรจำกพระพุทธรูปเจ้ำแม่กวนอิมทองค ำ นอกจำกนั้นท่ำนยังจะได้พบกับโคมไฟ            
  ขนำดยักษ์ที่มีควำมสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทำงเข้ำวัด และยังสำมำรถเลือกซื้อเคร่ืองรำง 
  ของขลังได้ภำยในวัด ฯลฯ  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร        
  จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้ำน ำเข้ำและ
  สินค้ำแบรนด์ญ่ีปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้ำใหม่ล่ำสุด อำทิ MK MICHEL KLEIN,            
  MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ำแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้ำน BALLY,               
  PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนำฬิกำหรูอย่ำง            
  TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้ำแฟชั่น HUSH   PUPPIES                
  SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ  

  
  น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า  [ระดับ 3 ดาว]  
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม เมนูขาปูยักษ์ 

   หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะท้าให้                        
  ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีควำมสูงเหนือจำกระดับน้ ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

ไปทั่วโลกในเร่ืองควำมสวยงำมที่ธรรมชำติได้มอบมำให้อย่ำงลงตัว และยังถือว่ำเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ

วันที่สาม  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว - ชมดอกไม้ตามฤดูกาล [01 
พฤษภาคมเป็นต้นไป] – ช้อปปิ้งชินจุกุ 

วันที่สอง    สนามบินนาริตะ –  เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต - อาบน้้าแร่ 

วันแรก   กรุงเทพฯ  



 

ประเทศญ่ีปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมำยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่มำเยือนญ่ีปุ่นตลอดทุกฤดูกำล น ำท่ำนขึ้นสู่ 
ชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ที่ทุกท่ำนจะได้เห็นถึงควำมสวยงำมของตัวภูเขำและวิว
โดยรอบของภูเขำไฟฟูจิ  และสัมผัสกับควำมหนำวเย็น ให้ทุกท่ำนได้ถ่ำยภำพควำมประทับใจเก็บไว้ 
และเลือกซื้อสินค้ำของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขำไฟฟูจิในหลำกหลำยบรรยำกำศได้อีกด้วย  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ำย ***กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงวันท่ี 01 พฤษภาคม – ปลายเดือนพฤษภาคม 2559***  
  น ำท่ำน ชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นก ำเนิดมำจำกทวีปอเมริกำ

ตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลำยพันธุ์ ทั้งสีชมพูและสีขำว ดอกจะบำนที่พื้นดิน ญ่ีปุ่นน ำมำ
ปลูกตำมรั้วบ้ำน หรือ ตำมที่ลำดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบำนและ
หน้ำตำดูคล้ำยกับดอกซำกุระ  

  ***กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงวันท่ี 24 มิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม 2559***  
  น ำท่ำน ชมดอกลาเวนเดอร์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่ำนชมควำมงำมและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของ

ดอกลำเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วงแวะซื้อผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพรได้อย่ำงเพลิดเพลินใจ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำง
สู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่ำนอิสระและเพลิด เพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำมำกมำยและ เคร่ืองใช้ ไฟฟ้ำ 
กล้องถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้ำที่จะเอำใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋ำ รองเท้ำ  เสื้อผ้ำ  
แบรนด์เนม เสื้อผ้ำแฟชั่นส ำหรับ วัยรุ่น เคร่ืองส ำอำงยี่ห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่ำจะเป็น KOSE, KANEBO, 
SK II, SHISEDO และอ่ืนๆอีกมำกมำย  

 
ค่้า  อิสระรับประทานอาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัย  

   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  จำกนั้นให้ท่ำนได้เลือก ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มท่านละ 2,900 บาท รวมค่ำรถไฟใน

กำรเดินทำง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] เชิญท่ำนพบกับควำมอลังกำรซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต ำนำน
และจินตนำกำรของกำรผจญภัย ใช้ทุนในกำรก่อสร้ำง 600 ล้ำนเยน โดยกำรถมทะเล ท่ำนจะได้พบสัมผัส
กับเคร่ืองเล่นในหลำยรูปแบบ เช่น ท้ำทำยควำมมันส์เหมือนอยู่ในอวกำศไปกับ SPACE MOUTAIN, 
ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้ำนผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยใน
ป่ำกับ JUNGLE  CRUISE, เที่ ยวบ้ ำนหมีพูห์ , ตะลุยอวกำศไปกับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
BLASTERS, เข้ำไปอยู่ในโลกแห่งจินตนำกำรกับกำร์ตูนที่ท่ำนชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้

วันที่สี่    อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 



 

เม้ำส์, มินนิเม้ำส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือ  ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภำยในสวนสนุกอย่ำงจุใจและอีกมำกมำยที่
รอท่ำนพิสูจน์ควำมมันส์กันอย่ำงเต็มที่ ให้ท่ำนได้สนุกสนำนต่อกับเคร่ืองเล่นนำนำชนิดอย่ำงจุใจ ส ำหรับ
ท่ำนที่เลือกที่จะ อิสระในเมืองโตเกียว ท่ำนสำมำรถ สอบถำมข้อมูลกำรเดินทำงจำกมัคคุเทศก์ เพื่อควำม
สะดวกในกำรเดินทำง หรือช้อปปิ้งในย่ำนกำรค้ำอันทันสมัย ของมหำนครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้
อบปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่ำนจะได้พบกับกำรแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตำมสไตล์วัยรุ่นญ่ีปุ่น 
กำรแต่งกำยเลียนแบบคำแรคเตอร์กำร์ตูนต่ำงๆที่แต่ละคนแต่งมำโชว์ตำมท้อง ถนนเพลิดเพลินกับกำรช้
อบปิ้งกับร้ำนค้ำหลำกหลำยสองฝั่ง ถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้ำน KIDDYLAND ศูนย์รวมของ
เล่นหลำกหลำย น่ำรัก และ แปลกๆ เหมำะส ำหรับเป็นของฝำกเด็กเล็ก เด็กโต  ตุ๊กตำบลำยด์ สนูปปี้ คิตตี้ 
คำแรคเตอร่ต่ำงๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลำกหลำยให้ท่ำนได้เลือกชมเลือกซื้อหำ อย่ำงจุใจ  อิสระ           
ช้อปปิ้งต่อย่ำน“ชิบูย่า” ย่ำนวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหำนครโตเกียวท่ำนจะได้ต่ืนตำตื่นใจกับ แ ฟ ชั่ น
ทันสมัยของหนุ่มสำวชำวแดนปลำคิบจำกร้ำนค้ำมำกมำย มำกกว่ำ 100 ร้ำนค้ำ และ “ตึก 109” ตึกชื่อดังที่
 เป็นสัญลักษณ์ของย่ำนนั้น .พร้อมทั้ง “เลือกชมและซื้อ” สินค้ำมำกมำยอำทิ เสื้อผ้ำ เคร่ืองส ำอำง, รองเท้ำ, 
กระเป๋ำ  และที่ควรพลำดชม “ของเล่นส ำหรับผู้ใหญ่” ท่ำนที่ชื่นชอบของดีรำคำประหยัดต้องไม่พลำด 
“ร้ำน 100 เยน 

 
   * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่้า * 
   น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 601 ** รับประทานอาหารเช้า
  บนเครื่อง **  
13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 

 

 

 

 

วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 



 

อัตราค่าบริการ 
ก้าหนดการเดินทาง    11 – 15, 13 – 17, 25 – 29, 27 – 31พ.ค. 59 [PINK MOSS] 

  01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 07 – 11, 08 – 12, 09 – 13, 10 – 14 มิ.ย.  
  14 – 17, 15 – 19, 16 – 21, 17 – 22, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27 มิ.ย. 
  24 – 28 มิ.ย., 28 มิ.ย. – 02 ก.ค., 29 มิ.ย. – 03 ก.ค., 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2559   

อัตราค่าบริการ พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่ำน รำคำท่ำนละ 27,900.- 

เด็กอำยุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน รำคำท่ำนละ 27,900 .- 
เด็กอำยุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนมีเตียงเสริม รำคำท่ำนละ 27,900 .- 
เด็กอำยุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม รำคำท่ำนละ 24,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ  8,000.-  บาท 
 
ก้าหนดการเดินทาง   10 – 14, 12 – 16, 14 – 18, 17 – 21, 20 – 24, 24 – 28 พ.ค. 59 
  26 – 30 พ.ค., 28 พ.ค. – 01 มิ.ย. [PINK MOSS] / 01 – 05, 05 – 09 ก.ค. 
  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. 
อัตราค่าบริการ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่ำน รำคำท่ำนละ 28,900.- 
เด็กอำยุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน รำคำท่ำนละ 28,900 .- 
เด็กอำยุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนมีเตียงเสริม รำคำท่ำนละ 28,900 .- 
เด็กอำยุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม รำคำท่ำนละ 25,900 .- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ  8,000.-  บาท 
 
ก้าหนดการเดินทาง   01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 04 – 08, 05 – 09 พ.ค. 59 [PINK MOSS]  
               06 – 10, 18 – 22, 19 – 23 พ.ค. 59 [PINK MOSS]    
                                15 – 19 [2], 16 – 20 [2], 18 – 22 ก.ค. 59 [LAVENDER] 
อัตราค่าบริการ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่ำน รำคำท่ำนละ 29,900.- 

เด็กอำยุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน รำคำท่ำนละ 29,900 .- 



 

เด็กอำยุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำนมีเตียงเสริม รำคำท่ำนละ 29,900 .- 
เด็กอำยุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม รำคำท่ำนละ 26,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ  8,000.-  บาท 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ำตั๋วโดยสำรเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงต้นกรณีท่ำนมีควำม

ประสงค์จะต้องกำรปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจำกชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจำกบัตรสะสมไมล์ จะต้อง
ด ำเนินกอ่นเดินทำง 7 วันล่วงหน้ำ และถ้ำโดยช ำระเงินท่ำนต้องกำรกำรที่เคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วันเดินทำง เท่ำนั้น  

 ค่ำที่พักห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ 
 ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรทัวร์ข้ำงต้น 
 เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
 ค่ำน้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่ำประกันวินำศภัยเคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่

มีกำรเรียกเก็บ 
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท /  ค่ำรักษำพยำบำลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
 บริษัทได้ **  
 เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่ำท ำหนังสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีดค่ำโทรศัพท์ 

เป็นต้น 
 ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง(ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ) 
 ค่ำภำษีน้ ำมัน ที่สำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่า VAT 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน 

 



 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ้า 15,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ้ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช้าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย  15 วัน พร้อมส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง ท่ีมีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
 ในกรณีที่ลูกค้ำต้องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ   ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจ ำนวนดังกล่ำวทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรือยกเลิกกำรเดินทำง 

 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจ ำทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 14-วันเดินทำง ขอเก็บค่ำใช้จ่ำย 100% ของรำคำค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมัดจ ำที่นั่ง

กับสำยกำรบินและค่ำมัดจ ำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่า
ทัวร์ท้ังหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

 

ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพ่ิมตามรายละเอียดด้านล่าง 

 
 สำยกำรบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบกำรจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่ำง อำจจะท ำให้ครอบครัวที่มำด้วยกันไม่ได้นั่ง

ติดกัน หำกลูกค้ำเท่ำได้ประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมีรำยละเอียดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อที่นั่งเพิ่ม…ดังนี ้



 

 
 ทำงแอร์เอเชียมีน้ ำหนักกระเป๋ำให้ท่ำนละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวกำรเดินทำง ท่ำนใดประสงค์จะซื้อน้ ำหนักเพิ่มกรุณำแจ้ง

เจ้ำหน้ำที่ ณ วันจองทัวร์...อัตรำค่ำสัมภำระตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง.. [แก้ไขราคา 06/07/15] 
 ส่วนลูกค้ำที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกำรกีฬำ อำทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่ำสัมภำระเป็นค่ำอุปกรณ์กีฬำเพิ่มเติมแยก

จำกค่ำสัมภำระ ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำง 
น้้าหนักขาไป /กลับ 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 
ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท - 500.- 750.- 1,110.- 
ค่าอุปกรณ์กีฬา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

 

 ** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้้าหนักเพิ่มหลังจากท้าการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้้าหนักเกินก้าหนดต้องจ่ายค่า
สัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินก้าหนดคือ... 

 ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เท่ียว 

 ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เท่ียว 

 กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำประเทศที่ระบุไว้ใน
รำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **ส้าคัญ!! บริษัท ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ท้ังไทยและญ่ีปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านั้น ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ท้ังสิ้น** 

 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ
ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำน 
 ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นก่อนวันเดินทำง 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อ

กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง 
 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน  
ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจ
คนเข้ำเมือง เพื่อเป็นกำรยืนยันว่ำมีคุณสมบัติในกำรเข้ำ ประเทศญี่ปุ่น 
**เอกสำรที่อำจจะต้องใช้ในกำรพิจำรณำกำรอนุญำตให้เข้ำประเทศ – ตั๋วเคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองที่พักทำงบริษัทจะ
จัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำของกองตรวจคนเข้ำเมืองของญี่ปุ่น** 
1. ตั๋วเคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  
2. สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น  
    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น 
 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท ำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบัติเพื่อกำรพ ำนักระยะ
สั้นเท่ำนั้น 
3. ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกิน 15 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติกำรถูกส่งตัวกลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 
และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบัติที่อำจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำประเทศ 
 
 



 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นส้าหรับพาสปอร์ตจีนแดง  
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุณาถอดปก PASSPORT ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*** 
1. พาสปอร์ตจีนแดง  
 จะใช้เวลำด ำเนินกำรในกำรขอวีซ่ำประมำณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวน
ให้ส่งส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำงมำทำงบริษัทล่วงหน้ำ เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญ่ีปุ่น
เพื่อขอเอกสำรรับรองจำกญี่ปุ่น(เอกสำรชุดนี้ทำงบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรให้) ผู้เดินทำง
จะต้องไปแจ้งเข้ำออก ที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทำงที่
จะไปและกลับเข้ำมำ ถ้ำผู้ เดินทำงอำยุไม่ถึง 60 ปี  ต้องมำแสดงตัวที่สถำนทูต 
(PASSPORT CHINA ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการยื่นวีซาเข้าประเทศ ) ส่วนผู้ที่
ท ำงำน ต้องแสดงใบอนุญำตท ำงำนเพิ่มเติม 
 
เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซ่า 
 1.1 PASSPORT CHINA 
 1.2 รูปถ่ำย 2นิ้ว 2 ใบขนำด 2 X 2 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ำยหน้ำตรง ไม่ยิ้ม
เห็นฟัน ไม่สวมแว่นด ำ ไม่คำดผม หรือสวมหมวก แต่งกำยสุภำพ *** ห้ามใช้รูปปร้ิน หรือ ถ่ายเอง ***  
 1.3 หนังสือแจ้งเข้ำออก โดยก่อนเดินทำงผู้เดินทำงต้องไปแจ้งเข้ำ-ออกที่ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองพร้อมทั้งถ่ำย
ส ำเนำพร้อมน ำตัวจริงไปสถำนทูต 
 1.4 ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำพร้อมน ำตัวจริงไปสถำนทูต 
 1.5 ทะเบียนบ้ำน ถ่ำยส ำเนำทุกหน้ำพร้อมน ำตัวจริงไปสถำนทูต 
 1.6 ใบอนุญำตท ำงำน WORK PERMIT ถ่ำยส ำเนำหน้ำชื่อบริษัทที่ท ำงำน พร้อมน ำตัวจริงไปสถำนทูต 
 1.7 สมุดบัญชีเงินฝำก ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝำกประจ ำเท่ำนั้น ถ่ำยเอกสำร
ตั้งแต่ หน้ำชื่อ และ หน้ำ 1 ถึงหน้ำที่ปรับยอดบัญชีล่ำสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอำยุไม่ถึง 6 เดือนให้
ถ่ำยส ำเนำเล่มเก่ำมำตั้งแต่หน้ำแรกถึงหน้ำสุดท้ำย 
***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น *** 
 
REMARK 
**ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจจะท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่ 
    สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่ำนเองจึงขออภัยมำ ณ ที่นี้**  
**หำกยื่นเอกสำรปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทำงสถำนทูตจะปฎิเสธกำรพิจำรณำออกวีซ่ำ โดยหลักกำรทำง  
   สถำนทูตจะไม่มีกำรคืนเอกสำรแก่ผู้ยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ** 
**ในกรณีที่มีกำรถูกปฎิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงสถำนทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบำยเหตุผล ถ้ำต้องกำรยื่นวีซ่ำอีกครั้งจะ 
   ไม่สำมำรถยื่นได้ภำยใน 6 เดือนนับจำกวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่ำ และทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 
 
แผนกกงสุล สถำนทูตญ่ีปุ่น สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 
 
 
 
 
 


