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 ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ] 

 นมัสการขอพรจากวัดดัง วัดอาซากุซะ พร้อมเดินทางเล่นซื้อของท่ีถนน นากามิเซะ 

 ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งช่ือดัง อาทิ ชินจุกุ, โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต 

 อิสระวันฟรีเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดีสนีย์แลนด์ 

 ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) / ขาปูยักษ์พร้อมน้้าจ้ิมรสเด็ด 

 บินสบายๆกับแอร์เอเชียรวมน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโล พร้อมเสริฟ์อาหารร้อนบนเครื่อง 

 

วันเดินทาง: 01 – 05, 02 – 06, 03 – 07, 07 – 11, 08 – 12, 09 – 13, 10 – 14, 14 – 17,                           

  15 – 19 มิ.ย 16 – 21, 17 – 22, 21 – 25, 22 – 26, 23 – 27, 24 – 28 มิ.ย.,   

 28 มิ.ย. – 02 ก.ค., 29 มิ.ย. – 03 ก.ค., 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2559 27,900.- 

 

 01 – 05, 05 – 09, 06 – 10 ก.ค. 28,900.- 

 

07 – 11, 08 – 12, 12 – 16, 13 – 17, 14 – 18, [Lavender] 

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

 15 – 19 [2], 16 – 20 [2], 18 – 22 ก.ค. 59 [Lavender]  29,900.- 

1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 

2. สนามบินนาริตะ-เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซะ 

 โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-อาบน้้าแร่  

3. ภูเขาไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-เมืองโตเกียว 

 ชมดอกไม้ตามฤดูกาล [01พฤษภาคมเป็นต้นไป] 

 ช้อปปิ้งชินจุกุ  

4. อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

5. สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ 

 

 

 

TOKYO FLOWER FINVER [ฟูจิ-โตเกียว] 
5 วัน 3 คืน 

                        โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ 
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วันแรกของการเดินทาง            กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

20.00 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เอ็กซ์ เจ้าหน้าท่ีจากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

 

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี 

XJ 600 

 

 

วันที่สองของการเดินทาง        สนามบินนาริตะ –  เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต  

                                              อาบน้้าแร่  

08.00 น. 

 

เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น น้าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร...เรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว น้าท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดในโตเกียว น้าท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค้า นอกจากนั้น

ท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด 

และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด ฯลฯ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 จากนั้นน้าท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมช่ือดังท่ี โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้า

น้าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นท่ีดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคช่ันเส้ือผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK 

MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ

ดังได้ท่ีร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู

เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 

ฯลฯรองเท้าแฟช่ัน HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

 

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า  [ระดับ 3 ดาว]  

ค้่า รับประทานอาหารค่้า   ภัตตาคารของโรงแรม  

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้้าแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

และจะท้าให้ผิวพรร สวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย 

เมนูขา

ปูยักษ์ 

 

วันที่สามของการเดินทาง        ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว  

                                              ชมดอกไม้ตามฤดูกาล [01 พฤษภาคมเป็นต้นไป] – ช้อปปิ้งชินจุกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น้าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมีช่ือเสียง

เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็น

สัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ท้ังยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาเยือนญี่ปุ่น

ตลอดทุกฤดูกาล น้าท่านข้ึนสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ท่ีทุกท่าน
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จะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาว

เย็น ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึกซึ่งเป็น

สัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย ***กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงวันที่ 01 พฤษภาคม – ปลายเดือนพฤษภาคม 2559***  

น้าท่านชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิ้งค์มอส (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นก้าเนิดมาจาก

ทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียง เหนือ ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายพันธุ์ ท้ังสีชมพูและสีขาว ดอกจะบานท่ี

พื้นดิน ญี่ปุ่นน้ามาปลูกตามรั้วบ้าน หรือตามท่ีลาดเอียง ดุจดังพรมผืนยักษ์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

ดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ 

 

 ***กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงวันที่ 24 มิถุนายน – กลางเดือนกรกฎาคม 2559***  

น้าท่านชมดอกลาเวนเดอร์ (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอม

เย็นของดอกลาเวนเดอร์ในทุ่งสีม่วงแวะซื้อผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้อย่างเพลิดเพลินใจ 

 

 จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า

มากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าท่ีจะเอาใจ

คุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้า  แบรนด์เนม เส้ือผ้าแฟช่ันส้าหรับวัยรุ่น เครื่องส้าอางยี่ห้อ

ดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย 

 

ค้่า อิสระรับประทานอาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัย  

 น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สี่ของการเดินทาง              อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซ้ือทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นให้ท่านได้เลือก ซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มท่านละ 2,900 บาท

รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง] เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่ง

เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต้านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน 

โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือน

อยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้น

กับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เท่ียวบ้านหมีพูห์, ตะลุย

อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับ

การ์ตูนท่ีท่านช่ืนชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือช้อป

ปิ้งซื้อของท่ีระลึกภายในวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายท่ีรอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มท่ี 

ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ส้าหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมือง

โตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
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หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อบปิ้งช่ือดัง ย่าน

ฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวท่ีเป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่ง

กายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆท่ีแต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้

อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวม

ของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะส้าหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ 

สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นท่ีหลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อ

หาอย่างจุใจ  อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน“ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นช่ือดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะ

ได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 

ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังท่ีเป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น .พร้อมท้ัง “เลือกชมและซื้อ” สินค้า

มากมายอาทิ เส้ือผ้า เครื่องส้าอาง, รองเท้า, กระเป๋า และท่ีควรพลาดชม “ของเล่นส้าหรับ

ผู้ใหญ่” ท่านท่ีช่ืนชอบของดีราคาประหยัดต้องไม่พลาด “ร้าน 100 เยน 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่้า * 

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TOYOKO INN NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้าของการเดินทาง            สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่ียวบินท่ี XJ 601 

** รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง ** 
 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

ก้าหนดการเดินทาง    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 ท่าน ราคาท่านละ 27,900.- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 27,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 27,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 24,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ  8,000.-  บาท 
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ก้าหนดการเดินทาง  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 ท่าน ราคาท่านละ 28,900.- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 28,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 28,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 25,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ  8,000.-  บาท 

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

อัตราค่าบริการ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 29,900.- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 8 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ 29,900 .- 

เด็กอายุ 2 – 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 26,900 .- 

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 .- 

ราคาไม่รวมตั๋ว หักคืนท่านละ  8,000.-  บาท 

 
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 

ท่านละ 2,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 
 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

** ลูกค้าท่ีบินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเง่ือนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง ** 

 

http://www.hijapantour.com/


 

ทัวร์ญี่ปุ่นGH_TOKYO FLOWER FINVER 5D3N (XJ)                                              หน้า 6 จาก 9 
http://www.hijapantour.com/                

1. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช้ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง อาจจะท้าให้

ครอบครัวท่ีมาด้วยกันไม่ได้นั่งติดกัน หากลูกค้าเท่าได้ประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมี

รายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการซื้อที่นั่งเพิ่ม…ดังนี้ 

 

2.  ทางแอร์เอเชียมีน้้าหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซ้ือน้้าหนักเพิ่ม

กรุ าแจ้งเจ้าหน้าที่   วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง.. [แก้ไขราคา 06/07/15] 

3.  ส่วนลูกค้าที่จะซ้ืออุปกร ์ที่เก่ียวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซ้ือค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกร ์กีฬา

เพิ่มเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง  

น้้าหนักขาไป /กลับ 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท - 500.- 750.- 1,100.- 

ค่าอุปกร ์กีฬา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซ้ือน้้าหนักเพิ่มหลังจากท้าการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้้าหนักเกินก้าหนดต้อง

จ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินก้าหนดคือ... 

- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เที่ยว 

- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เที่ยว 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านข้ึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  

    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกร ีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ าติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

     ก่อนทุกครั้ง  มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การช้าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000. – บาท  

    3.2 กรุ าช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  20  วันก่อนออกเดินทาง 
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4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

 4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจ้าท้ังหมด  

 4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ังหมด 

 4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตี

มัดจ้าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ้าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

มัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกร ีใดๆ 

 4.4 กร ีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ

ที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากร ีใดๆ ทั้งส้ิน 

**ส้าคัญ!! บริษัท Go Holiday Tour ท้าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า

ประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ข้ึนอยู่กับการ

พิจาร าของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง

มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน**  

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง   

       พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับช้ันท่ีนั่งจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก

บัตรสะสมไมล์ จะต้องด้าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยช้าระเงินท่านต้องการการท่ีเคาน์เตอร์

สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

 2. ค่าท่ีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

 3. คา่อาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

 4. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

 5. ค่าน้้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ 

     สายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า  

 รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

  เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
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 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน้าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน  

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัท

จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  

2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น 

 

คุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกร ีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพ้านัก

ระยะส้ันเท่านั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของ

เงินสกุลเยน 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นส้าหรับ
พาสปอร์ตจีนแดง  

(กรุ าส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน) 

***กรุ าถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่

รับผิดชอบในกร ีสูญหาย*** 

1. พาสปอร์ตจีนแดง  

 จะใช้เวลาด้าเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ

รบกวนให้ส่งส้าเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อท่ีจะส่งไปท่ี

ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็น

ผู้ด้าเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ท่ีส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางท่ีจะไป

และกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวท่ีสถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้น

การยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ท่ีท้างาน ต้องแสดงใบอนุญาตท้างานเพิ่มเติม 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน” ถ่ายหน้าตรง 

ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นด้า ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***  

 1.3 หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกท่ีส้านักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อม

ท้ังถ่ายส้าเนาพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.4 ใบส้าคัญถ่ินท่ีอยู่ ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายส้าเนาทุกหน้าพร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.6 ใบอนุญาตท้างาน Work permit ถ่ายส้าเนาหน้าช่ือบริษัทท่ีท้างาน พร้อมน้าตัวจริงไปสถานทูต 

 1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก ส้าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจ้าเท่านั้น ถ่าย

เอกสารตั้งแต่ หน้าช่ือ และ หน้า 1 ถึงหน้าท่ีปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีท่ีเล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 

6 เดือนให้ถ่ายส้าเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย 

***   บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ** 

Remark 

**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจจะท้าให้ท่านเกิดความไม่ 

    สะดวกภายหลัง ท้ังนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้**  

**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง  

   สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่า** 

**ในกรณีท่ีมีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ 

   ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันท่ีถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ** 

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503 
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