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JXJ03 SUGOI TOKYO FUJI !!! ทัวรญ่ี์ปุน่ 5วัน 3คืน 
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X น ้าหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. 

เดินทางกนัยายน-ตุลาคม 65 เร่ิมต้นเพียง 28,555 บาท  
พัก ฟูจอิอนเซน็ 1 คืน โตเกยีว 2 คืน 

 

 
  

 
 
 



 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:    XJ600     BKK-NRT    23.55-08.00 
RETURN:           XJ601       NRT-BKK    09.15-14.00 
 

วนัทีห่น ึง่        ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

20.30 น. พรอ้มกันที ่ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์าย
การบนิ AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและตดิแท็คกระ
เป๋า 

23.55 น. ออกเดนิทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบนิ AIR ASIA X เที่ยวบนิที่ XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวม
คา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย) 

 

วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-วดันารติะซนัชนิโชจ-ิลอ่งเรอืโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ

หบุเขาโอวาคดุาน-ิGotemba Premium outlet-ทีพ่กัออนเซ็น  ( เทีย่ง,เย็น) 

08.00 น.    เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตนิารติะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ชัว่โมง 
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพธิตีรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากร ส าคัญ!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ น าทุกท่านเดนิทางสูเ่ขา้สู ่วัดนารติะซนัชนิโชจ ิเป็นวัดใน
พระพุทธศาสนาทีต่ัง้อยู่ในเมอืงนารติะ จังหวัดชบิะทีว่ัดแห่งนี้มรีูปเคารพขององคฟ์โุดเมยีวโอ ทีม่ชี ือ่
เรยีกขานกันมาตัง้แตส่มยัโบราณวา่ "นารติะฟโุด" ประดษิฐานเป็นองคพ์ระประธาน ถอืเป็นหนึง่ในศาสน

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก  พักเดีย่ว/เดนิทาง 
ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

02-06 กนัยายน 2565 28,555  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไมม่รีาคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 6,000 

บาท) 

4,500 31  

09-13 กนัยายน 65 28,555 4,500 31  

16-20 กนัยายน 65 28,555 4,500 31  

23-27 กนัยายน 6565 28,555 4,500 31  

30 กนัยายน – 04 ตลุาคม 65  28,555 4,500 31  

05-09 ตลุาคม 65 28,555 4,500 31  

06-10 ตลุาคม 65 28,555 4,500 31  

07-11 ตลุาคม 65 28,555 4,500 31  

12-16 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

13-17 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

14-18 ตลุาคม 65 30,555 4,500 31  

19-23 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

20-24 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

21-25 ตลุาคม 65 31,555 4,500 31  

26-30 ตลุาคม 65 29,555 4,500 31  

27-31 ตลุาคม 65 29,555 4,500 31  

ไมร่วมคา่บรกิารและยืน่วซีา่ (ประเทศญีปุ่่ น) 2,000 บาท 



สถานส าคัญทีเ่ป็นศนูยก์ลางความศรัทธาตอ่องคฟ์โุดเมยีวโอ ตามธรรมเนยีมกอ่นเขา้วัดทีถู่กตอ้งในการ
ช าระลา้งเพือ่ความบรสิทุธิก์อ่นเขา้วัด ขัน้ตอนมอียูว่่าตักน ้าใสก่ระบวยทีว่างอยู ่ราดมอืซา้ย ราดมอืขวา 
บว้นปาก และน ้าที่เหลือใชม้อืขวาตัง้กระบวยขึน้เพือ่ใหน้ ้าที่
เหลอืไหลลงมาจนหมด และเป็นการลา้งดา้มจับกระบวยไปใน
ตัว ตัววัดเป็นพื้นที่กวา้ง ประกอบดว้ยอาคารต่างๆที่มีความ
ศักดิส์ทิธิม์ากมาย เช่น วหิารหลักซึง่เป็นที่ประดษิฐานของ 
Dainichi Nyorai (พระไวโรจนพุทธะ) และวิหารอื่นๆเช่น 
Komyodo วหิารอายเุกนิสามรอ้ยปี คนนยิมอธษิฐานใหส้มหวัง
เรื่องความรัก วิหาร Shakado ที่คนมักมาอวยพรใหโ้ชคดี
แคลว้คลาดปลอดภยั หรอืศาลเล็กๆ ทางซา้ยของวหิารหลัก ที่
เป็นที่ตัง้ของเทพ Shusse-inari ที่ดูแลเรื่องความกา้วหนา้
ทางการงาน  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที1่) Japanese Set 
พาทกุทา่นไปลอ่งเรอืโจรสลัดชมทะเลสาบอาช ิ(Lake Ashi) 
เป็นทะเลสาบทีส่วยงาม เงยีบสงบ รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ
ของป่าและภเูขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบทีล่อ้มรอบภเูขาไฟฟู
จิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น ก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาไฟ 
ภายหลังจากทีม่กีารระเบดิของภูเขาไฟเมือ่ 3,000 ปีทีแ่ลว้ 
โดยเราจะล่องเรอืจากท่าเรือ ท่าเรอืฮาโกเน่มาจ ิ(Hakone 
Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) 
ระยะเวลาประมาณ 10 นาท ีลอ่งเรอืชมววิขา้มทะเลสาบอาช ิ
สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูไิดอ้ยา่งชดัเจน และเพลดิเพลนิ
ไปกบับรรยากาศของทะเลสาบและทวิเขา 
จากนัน้พาทุกท่านไปที ่หุบเขาโอวาคุดานิ หรอื หุบเขานรก 
ชมบอ่น ้าแรก่ ามะถันซึง่สามารถตม้ไขใ่หส้กุได ้โดยชาวญีปุ่่ น
มคีวามเชือ่ว่า เมือ่กนิไขด่ า 1 ฟอง จะท าใหม้อีายยุนืยาวขึน้ 
7 ปี น าท่าน อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที่
ข ึน้ชือ่มากมาย เชน่สบูด่ า, แชมพดู า,โฟมลา้งหนา้ด า ซึง่ลว้น
เป็นผลติภัณฑจ์ากก ามะถันที่คนญี่ปุ่ นเชือ่ว่าบ ารุงผวิพรรณ
และเสน้ผมใหด้ีงาม จากนั้นพาทุกท่านไปชอ้ปป้ิงที่ 
Gotemba Premium Outlet เป็น Outlet ทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นเพราะของเยอะมากๆ ทัง้แบรนดใ์นประเทศ
และแบรนดต์่างประเทศ ไดรั้บความนยิมมากๆส าหรับนักท่องเทีย่ว เพราะบรเิวณทีต่ัง้จะเป็นทางผ่าน
ส าหรับการไปเทีย่วภเูขาไฟฟจู ิและทะเลสาบฮาโกเน่ (Hakone) และ ภายในมรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น และ
ศนูยอ์าหาร นอกจากความหลากหลายของแบรนดแ์ลว้ ดว้ยทวิทัศนข์องเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยความเขยีวขจี
และพืน้ทีเ่ปิดโล่ง มศีูนยอ์าหารรองรับ และยังมไีฮไลทเ์ป็นภูเขาไฟฟจูอิยูด่า้นหลัง เห็นไดเ้ด่นชัดจาก
เกอืบทกุมมุ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กัออนเซ็น  

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที2่)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบ
น ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตลญ์ีปุ่่ น ใหท้่านไดพ้ักผ่อน
อยา่งเต็มอิม่ ซึง่ชาวญีปุ่่ นเชือ่ว่าน ้าแร่ธรรมชาตนิี้มสีว่นชว่ยเรือ่ง 
ระบบการหมุนเวยีนของเลอืดดขีึน้ การบรรเทาอาการปวดเมือ่ย
ต่างๆ และชว่ยผ่อนคลายความตงึเครยีดไดพ้รอ้มบ ารุงผวิพรรณ
ใหเ้ปลง่ปลั่ง 
ทีพ่กั: Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, 
Fujiyamanakako Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 3* 
ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นโอชโินะ ฮกัไก-ข ึน้ภูเขาไฟฟูจ ิทีส่ถานทีี ่5-สวนโออชิ ิปารค์- JTC Shinjuku 
แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษ-ีชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู-ุทีพ่กัชนิจกุ ุ ( เชา้,เทีย่ง,เย็น) 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 
พาทุกท่านชม หมู่บา้นโอชโินะ ฮักไก Oshino Hakkai Village 
เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ใกลภู้เขาไฟฟจู ิบรเิวณทะเลสาบยามานาคา
โกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึง่ในปี 2013 ฟูจซิังไดรั้บเลือกให ้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบรเิวณนี้มบี่อน ้าใสๆ รวมกัน
กวา่ 8 บอ่ เป็นน ้าทีเ่กดิจากการละลายของหมิะจากบนภเูขาไฟฟจูิ
มอีายมุามากกวา่ 1,200 ปี อสิระถา่ยภาพ หรอื ชมิของอรอ่ยๆ เชน่ 
โมจยิ่าง น าท่าน ขึน้ภูเขาไฟฟูจ ิสัมผัสบรรยากาศและกลิน่อาย
อย่างใกลช้ดิที ่สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 (ขอสงวน



สทิธิไ์มข่ ึน้ในกรณีอากาศไมเ่อือ้อ านวยหรอืทางขึน้ปิดโดยเปลีย่นเทีย่วทีห่มูบ่า้นศาลเจา้ฟจูโิยชดิะเซน
เกน Fujiyoshida Sengen Shirn แทน เป็นอกีหนึง่ในจุดชมววิภเูขาไฟฟจูทิีส่วยอันดับตน้ๆโดยศาลเจา้
ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของภเูขาไฟฟจู)ิ อสิระใหท้่านไดบ้ันทกึภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พรอ้มทัง้
เลอืกชมและซือ้สนิคา้พืน้และขนมอรอ่ยมากมายตามอธัยาศัย  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที4่) Japanese Set 
พาทุกท่านเดนิทางสู ่สวนโออชิ ิปารค์ (Oishi Park) เป็นจุดชมววิ
ภเูขาไฟฟจูทิีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังทะเลสาบคาวากจุโิกะฝ่ังเหนอื เป็นทีน่ยิม
ของนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นซึง่มาพักผ่อนตากอากาศ ชมววิ ดืม่ด ่า
กับความงามของทวิทัศน์ ในวันทีอ่ากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็น
จุดชมววิที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจไิดเ้กอืบทัง้ลูกที่สวยงาม
มาก เดนิทางกลับสู่ โตเกยีว เมอืงหลวง ชอ้ปป้ิงที ่JTC Shinjuku 
แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี ทีร่วบรวมสนิคา้ราคาพเิศษ และมชีือ่เสยีง
ทีเ่ห็นแลว้ตอ้งรูว้่ามาจากประเทศญีปุ่่ น เชน่ โฟมถ่านหนิฟเูขาไฟ 
วติามนิ อาหารเสรมิ และครมีตา่งๆ เป็นตน้ ใหท้กุทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก และ ชอ้ปป้ิงยา่นชนิ
จกู ุแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญใ่จกลางเมอืงหลวงโตเกยีว เป็นศนูยร์วมแฟชัน่ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นสิตา้ 
เป็นแหลง่อพัเดทเทรนด ์ และเป็นยา่นความเจรญิอันดับหนึง่ของนครโตเกยีวในปัจจบุนั ใหท้า่นเลอืกชม
และซือ้สนิคา้มากมาย อาทเิช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬกิา, เสือ้ผา้,รองเทา้ และเครือ่งส าอางคแ์บรนดต์่างๆมากมาย
เชน่  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอืน่ ๆ อกีมากมาย 
หรอืรา้น100เยน (อยู่ตกึPEPEชัน้8) ซึง่สนิคา้ทุกอย่างภายในรา้น
จะราคา 100 เยน เทา่กนัหมด หรอืเป็นรา้นดองกี ้ทีข่ายสนิคา้ราคา
ถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสโึมโตท้ี่รวมสนิคา้ เครื่องใช ้

เครือ่งส าอางค ์ผลติภณัฑข์องใชไ้วอ้ยา่งหลากหลาย ใหท้า่นชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศัย  

เย็น         รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที5่) บฟุเฟ่ตY์akiniku   

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

ทีพ่กั: Shinjuku Grandbell / Washinton Shinjuku หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่          วดัอาซากสุะ-ถนนนาคามเิซ-ตลาดปลาซกึจิ-ิชอ้ปป้ิงยา่นชบิยูา่-หา้งไดเวอรซ์ติ ี ้ 
  ทีพ่กัชนิจกุ ุ                  ( เชา้,เทีย่ง) 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที6่) 
พาทุกท่าเที่ยวชม วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค ์เจา้แมก่วนอมิทองค าทีเ่ป็นทองสัมฤทธิ ์
มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน
ภมูภิาคคันโต ใหท้า่นถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึกับ คามนิารมิง (ประตู
ฟ้าค ารณ) ซึง่มโีคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 
โคมไฟทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกแขวนอยู่ เลอืกชมและเชา่เครือ่งราง
อันศักดิส์ทิธิข์องวัดแห่งนี้หรอืท่านสามารถเพลดิเพลนิกับการ
เดนิ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของวัด มรีา้นขาย
ของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น
โบราณ และรา้นขายขนมต่างๆ ของทีร่ะลกึต่างๆแบบญีปุ่่ นญีปุ่่ น 
Made In Japan แท ้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชคุ้ณภาพดี เช่น 
ร่ม, หมวก, รองเทา้, กระเป๋า หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไป
ถา่ยรปูคูก่บัววิของหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกยีวสกายทร ี
(Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่าน
สามารถเดนิไปถ่ายรูปววิไดซ้ ึง่อยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ จากนัน้
เดนิทาง ตลาดปลาซกึจิ ิ(ตลาดเก่าดา้นนอก) เป็นตลาดปลา
และตลาดขายส่งที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีรา้นคา้มากกว่า 400 
รา้นดว้ยกัน ดว้ยปรมิาณการคา้ขายอาหารทะเลสงูถงึ 2,000 ตันต่อวัน มรีา้นคา้มากมายทีร่อใหทุ้กท่าน
ไดล้ิม้ลองอาหารทะเลสดๆ เชน่ ซชู ิรา้นขายผลไม ้รา้นขายผักดอง รา้นเนื้อสด และมอีาหารทะเลแบบ
แปรรปูมากมายทีส่ามารถซือ้ไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที7่) บฟุเฟตช์าบ ู
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชบิูย่า ถือไดว้่าเป็นศูนย์กลางอย่างยิง่ในดา้นแฟชั่น มีแหล่งชอ้ปป้ิง 
หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ รา้นคา้ รวมทัง้ช็อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแลว้ก็ยังมี
รา้นอาหารและแหลง่บนัเทงิอยา่งครบครัน  
จากนัน้พาทกุทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมอืงใหม ่โอไดบะ ทีเ่กดิจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นได ้



ชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที่ หา้งไดเวอร์ซติี้ ซ ึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทงิ
มากมาย ถา่ยรูปกบักนัด ัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจรงิโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราส่วน 
1:1 เหมอืนตัวเดมิ ท าใหม้คีวามสงูถงึ 19.7 เมตร (ตัวเดมิสงู 18 
เมตร) และเพิง่เปิดตัวเป็นทางการในวันที ่24 กันยายน 2560ที่
ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดนิไปถ่ายรูปคู่กบัจุด
ไฮไลทใ์หม่ของทีน่ ีค่อื ป้าย Tokyo สีฟ้าป้ายใหม่ ววิชงิชา้
สวรรค ์บรเิวณใกลเ้คยีงกับหา้งไดเวอรซ์ติี ้ อาหารมือ้เย็นอสิระ
ตามอธัยาศัย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยตา่งๆทีย่า่นชนิจกู ุเชน่
รา้นราเมง รา้นซูชจิานหมุน และรา้นอร่อยๆอกีมากมาย จนถงึ
เวลานัดหมาย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  
ทีพ่กั: Shinjuku Grandbell / Washinton Shinjuku หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้     ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ    ( เชา้) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรอืบรกิารแบบกลอ่ง Obento กรณีทีพ่ักอยูห่า่งจากสนามบนิ (มือ้
ที ่8)  
เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 

09.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย โดย สายการบนิ AIR ASIA X  เทีย่วบนิที ่XJ601 
  (คา่ทัวรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมจี าหน่าย ) 

14.00 น.      เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

***************************** 

 

หมายเหตุ: รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะ

ปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่

เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

เวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

  

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระ

ขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง  ฉะนัน้หาก

ท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอก

เมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใดๆ 

รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญีปุ่่ น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเทีย่ว ตัง้แต่วันที ่10 มถิุนายน 65 

ทีเ่ดนิทางมาในรปูแบบคณะทัวร ์

🔵กลุม่สนี ้าเงนิ (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้

- ไมต่อ้งตรวจRT-PCRทีส่นามบนิญีปุ่่ น 

- ไมต่อ้งกกัตัว 

- ไมต่อ้งแสดงผลการฉีดวัคซนี (vaccine certificate) 

-นักทอ่งเทีย่วจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4แอปพลเิคชัน่ในโทรศัพทส์ว่นตัวดังนี ้ 

1. My SOS เพือ่ตดิต่อเจา้หนา้ทีส่าธารณสุข กรณีฉุกเฉนิ ตอ้งการความชว่ยเหลอืเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะตดิเชือ้ ซึง่

สามารถท า VDO call ไดแ้ละแชทได ้

2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตอืนวา่ เราอาจพบความเสีย่งเนือ่งจากอยูใ่กลผู้ต้ดิเชือ้ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบยีนผูเ้ดนิทางทีเ่ขา้มาญีปุ่่ น กรอกขอ้มลูสว่นบคุคล (ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย6ชม.

กอ่นเดนิทาง) 

4. Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพือ่ทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่นญีปุ่่ น 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรยีมเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของ

รัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate หรอื International Vaccinated Certificate) 



► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. วซีา่ญีปุ่่ น  

เตรยีมเอกสารเพือ่จัดสง่ใหท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่วซีา่ใหด้ังนี ้

- Passport เลม่จรงิ มอีายไุมน่อ้ยกวา่6เดอืน 

- รปูถา่ย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รปู 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ทะเบยีนบา้น ใชเ้ล่มจรงิแนบยืน่ (กรณีไมม่เีลม่จรงิ ตอ้งคัดจากอ าเภอ มตีราครุฑ พรอ้มผูม้อี านาจลงนาม เท่านัน้),ใบ

เปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหยา่รา้ง (จ าเป็น) 

- ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก (ทกุหนา้) 

- statement ยอ้นหลัง6เดอืน (มตีราประทับ ลายเซน็ จากธนาคาร) 

- หนังสอืรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเริม่งาน เงนิเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน 

นักศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนและใชห้นังสอืรับรองการท างานของบดิา-มารดาดว้ย) 

3.ลงทะเบยีนออนไลน ์ERFS ลว่งหนา้ เพือ่น าใบรบัรองไปใชป้ระกอบการยืน่วซีา่ (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

4.ใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 เ ป็นลบ  แบบ RT-PCR ภายใน 72 ช ั่วโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ) 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่่ นอพัเดท ณ วันที ่31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรัฐบาลญีปุ่่ น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางครัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทัวรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 15,000 บาท + ค่าวซีา่ 2,000 บาท (รวม 17,000 บาท) กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 

พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์ 

- ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ป

ไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันที่เขา้พักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณี

หอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์่างๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีง

แทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



6. คา่น ้าหนักกระเป๋าสายการบนิAir Asia X สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้7

กโิลกรัม และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรียกเก็บ และกรณี

สมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งชา้ 10วันพรอ้ม

ช าระคา่น ้าหนัก** 

ซือ้น ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิม่ 400  บาท /เพิม่10กก. ช าระเพิม่ 1,000 บาท/เพิม่20กก. ช าระเพิม่ 3,000 

บาท  

7. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกันภัยการเดนิทางแดนซ ์มููฟ Dance Moves ( ส าหรับเดนิทางในเอเชยี ฮปิ

ฮอป) โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรืออุบัตเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้

ภายในวันเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกันครอบคลุมการรักษาเท่านัน้ (เขา้รับ

รักษาในรูปแบบอืน่ๆประกันจะไมค่รอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้

ตอ้งการซือ้ประกันเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภยั  ประกนัภยัเดนิทางอนันโีดยทัง้นีก้ารท าประกนันีจ้ากบรษัิท  

มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตุในการ

เดนิทางเทา่นัน้ แตท่ัง้นี ้ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz 

ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.

ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. ไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร 2,000 บาท 
8. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรอื 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มหีัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากทา่น 
9. ไมร่วมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง มใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตาม

แบบฟอรม์ของทางญีปุ่่ น  
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ20ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้  



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งชา้10วันกอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   


