


 
 

 FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ600    BKK-NRT    23.50-08.00 
RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-13.25 
 
 
 

20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป�า 

23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่  XJ600  
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจําหน่าย) 
 

 
 
 
 

08.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ�น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับนา�ิกา
ของท่านเป�นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! 
ประเทศญ่ีปุ�นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ�าฝ�นจะมีโทษจับและปรับ พา
ทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) เป�นทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ
ของป�าและภูเขา เป�น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีช่ือเสียงของญ่ีปุ�น ก่อตัวข้ึนจากลาวาของภูเขาไฟ 
ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 ป�ที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone 
Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ 
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 
ราคาเด็ก  

(บาท) 
พักเด่ียว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 
ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

19-23 เมษายน 66 32,888 

ไมม่ีราคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ 2ป� 

6,000 บาท) 
8,500 

31  

26-30 เมษายน 66 32,888 31  

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 34,888 31  

03-07 พฤษภาคม 66 34,888 31  

10-14 พฤษภาคม 66 32,888 31  

17-21 พฤษภาคม 66 32,888 31  

24-28 พฤษภาคม 66 32,888 31  

วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

วันที่สอง           ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท -   
   พักฟูจิออนเซ็น                    อาหาร เที่ยง, เย็น 
                        



 จากนั้นพาทกุท่านไปชิมไข่ดาํ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อนํ้าแร่กํามะถันซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาว
ญ่ีปุ�นมีความเช่ือว่า เมื่อกินไข่ดํา 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวข้ึน 7 ป� เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมอืงที่ข้ึนช่ือมากมาย เช่น
สบู่ดํา, แชมพูดํา, โฟมล้างหน้าดํา ล้วนเป�นผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที่คนญ่ีปุ�นเช่ือว่าบํารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 จากนั้นอสิระชอ้ปป�้ งที ่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท Gotemba Premium Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ�นเพราะมีสนิค้า ทั้ง
แบรนด์ญ่ีปุ�นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆสําหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป�นไฮไลท์ของทีนี้คือ
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปป�้ งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 
200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป�นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป�นเส้ือผ้าแฟช่ัน 
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟ�ต์ขาปู!! ชนิดของขาปูข้ึนอยู่กับการนําเข้าของโรงแรม 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผสัวัฒนธรรม การอาบนํ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ�น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ�นเช่ือว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Fuji Garden Hotel Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

พาทุกทา่นพบกบัจดุไฮไลทข์องการชมชบิะซากรุะ เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 เป�นงานพิเศษทีจั่ด
ข้ึนทุกป�ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระเป�นสายพันธุ์ที่บานสะพร่ังหลากสีและรูปร่าง
ต่างกัน เกิดเป�นทุ่งหลากสีสวยงาม ซ่ึงเป�นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิในญ่ีปุ�น ดอกชิบะซากุระข้ึนช่ือในเร่ืองความ
คล้ายคลึงกับดอกซากุระทั่วไปที่บานบนต้นซากุระ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมซากรุะ พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ สีสันเข้ากันอย่าง
ลงตัวราวกับภาพวาด เทศกาล Fuji Shibazakura เป�นหนึ่งในสถานที่ทีดี่ทีสุ่ดในการเพลิดเพลนิกบัฤดูใบไม้ผลใินญ่ีปุ�น 
คุณจะสามารถเห็นชิบะซากุระหลากหลายชนิดบานสะพร่ังทั่วทั้งบริเวณ ชิบะซากุระบานเป�นดอกเล็กๆ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. สีแดง ชมพู ขาว และม่วง กรณีชิบะซากุระยังไม่เป�ดให้บริการ หรือ สภาพอากาศทําให้ดอก
ชิบะซากุระยังไม่บานในช่วงพีเรียดแรก หรือ ร่วงหมดแล้วในช่วงพีเรียดท้าย ขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป�น นัง่กระเชา้
ลอยฟ�า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway แทน ช่ือเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป�นกระเช้าลอย

วันที่สาม          เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 - สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น  
 ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ         อาหาร เช้า, เที่ยง   
                          



ฟ�าที่เช่ือมระหว่างริมฝ�่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะบน
ยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะ
ทานุกิ,ลูกช้ินทอดรูปฟูจิซัง,โคโระเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าข้ึน-ลง) จดุไฮไลทใ์หมข่องทีน่ี่
คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทวัร์ท่านละ 500 เยน)  

นําท่านชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป�นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ต้ังอยู่ริมฝ�่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ�่ งเหนือ เป�นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ�นซ่ึงมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส 
สวนแห่งนี้จะเป�นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความ
งามของภูเขาไฟแห่งนี ้พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set 
 จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น ให้ท่านได้

เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ�น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ�น
ต้ังแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และข้ันตอนการด่ืม และที่สําคัญเป�นการ
เรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
เพราะสถานที่เรียนต้ังอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido 
Duty Free  โดยช้ันล่างของที่นี่เป�นร้านขายข อง เช่น วิตามินบํารุงต่างๆ 
สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าช่ือดังของญ่ีปุ�น โฟมล้างหน้าถ่านหิน
ภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมช่ันสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้า
ตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบํารุงผิวหน้า โลช่ันนํ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่น
แปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป�นของฝากได้เดินทางสู่ จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม วัดอาซากุสะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคําที่เป�นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป�นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซ่ึงมีโคม
ไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธิ์
ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลดิเพลินกบัการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป�้ งที่มีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่
ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป�นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญ่ีปุ�นญ่ีปุ�น 
Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป�า หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิ
ไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว 
ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซ่ึงอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ   



 
 

 

เย็น        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ที่พัก 
ที่พัก: Tokyo area hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

Option tour! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ต้ังอยู่ใน
จังหวัดชิบะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดิสนีย์แลนด์
แ ห่ ง แ ร ก ที่ แ ค ลิ ฟ อ ร์ เ นียกั บ  Magic Kingdom ที่
ฟลอริดา ที่นี่คือสวนสนุกระดับโลกมีเวทมนตร์ในแบบ
ฉบับเฉพาะตัว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ แบ่งออกเป�น 7 
โซน ที่มีความสนุกรอทุกคนอยู่แบบไม่ซ้ํากันเลย โดย
โตเกียวดิสนีย์แลนด์นั้นถูกสร้างข้ึนโดยบริษัทผลิต
ภาพยนตร์การ์ตูนวอลทดิ์สนยี์ เป�ดให้บริการในป� 1983 
ซ่ึงเป�นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างข้ึนที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม 
ได้แก่  World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลักที่ไปยัง
พาร์ค เป�นแหล่งช้อปป�้ งที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า และ
ร้านอาหาร พ้ืนที่แห่งนี้ออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 
20 คล้ายของอเมริกา Tomorrow land ออกแบบเป�น
พ้ืนที่นอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มี
จุดที่น่ าสนใจได้แก่  Space Mountain, Star Tours 
และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters.  Toon town 
เป�นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ 
คุณจะได้เข้าสํารวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือ
เป�ดโดนัลด๊ัก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเคร่ือง
เล่น รถไฟเหาะ ขนาดเล็กเหมาะ สําหรับเด็กเล็ก 
Fantasy land สร้างเป�นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์แบบคลาสสิค เป�นที่ต้ังของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมี
ตัวละครเทพนิยายอื่นๆ เช่น ป�เตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินนี่เดอะพูห์ เป�นต้น Critter Country เป�นบ้านของ
กระต่าย, สุนัขจ้ิงจอก, หมี และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เร่ือง “Song of the South” และยังมีเคร่ืองเล่น
ล่องเรือแคนนูบนแม่นํ้าอเมริกาอีกด้วย Western land สร้างจําลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่นํ้า
อเมริกา เป�นที่ต้ังของเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะBig Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ต้ังอยู่กลางแม่นํ้า ป�ด
ท้ายด้วย Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการลอ่งเรือเข้าไปในป�า สํารวจบ้านต้นไมข้องครอบครัวสวิส (Swiss 
Family Treehouse) หรืออาจะนั่งรถไฟสายแม่นํ้าตะวนตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน (ค่าทัวร์ไม่
รวมบัตรค่าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ราคาประมาณ 2500-2800 บาท โปรดตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังก่อน
เดินทาง)  

วันทีส่ี่                อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย                อาหาร เช้า                        
                        



 
หรือแนะนําทุกท่าน ช้อปป�้ งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป�้ ง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป�นศูนย์รวม
แฟช่ัน ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า เป�นแหล่งอัพเดท
เทรนด์  และเป�นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนคร
โตเกียวในป�จจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสนิค้ามากมาย 
อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ�า, กล้องถ่ายรูป, นา�ิกา, เสื้อผ้า
,รองเท้า และเคร่ืองสําอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II แล ะ อื่ น  ๆ  อีก
มากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสินค้า
ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือ
เป�นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือ
จะเป�นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองสําอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป�้ งตาม
อัธยาศัย  

  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: Tokyo area hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
 ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า บริการแบบ SET BOX (มือ้ที่6)  
เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15น.    ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย โดย สายการบิน AIR ASIA X  เทีย่วบินที่ XJ601 
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจําหน่าย ) 

15.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ�น  เป�นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป�นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป�นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป�นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด

ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ�น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ�น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเป�ดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

��กลุ่มสีนํ้าเงิน (เสี่ยงต่ํา) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญ่ีปุ�น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที่ยวจําเป�นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  

วันทีห้่า             ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ                   อาหาร เช้า                                                                                       

                        



1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ�น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป�นสีเหลืองเมื่ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป�นสีเขียว 

2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ�น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป�นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป�นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ย่ีห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป�นลบ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป�นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุต่ํากว่า 18 ป� ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเป�นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป�นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญ่ีปุ�นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงข้ึนอยูก่ับทางรัฐบาลญ่ีปุ�น 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจํานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป�นต้องออกต๋ัวก่อนท่านจําเป�นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ตามที่บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 

**สําคัญ** สําเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอื่นๆ 

 



อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ้าหนักกระเป�า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง

อย่างช้า 10วัน พร้อมชําระค่านํ้าหนัก**   

 ซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ชําระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ชําระเพ่ิม 3,500 บาท  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัททาํไว้ 

ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจํากัดทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน  / ท่าน  สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและนํ้าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป�นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ�น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  



7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  


