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JXJ01 JAPAN…I MISS YOU ทัวรญ์ี่ปุ่น โตเกียว ฟูจ ิฮาโกเน่ 5 วัน 3 คืน 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X น ้าหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. 

พักฟูจอิอนเซ็น 1คืนอาบน ้าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่น ทานบุฟเฟ่ต ์Yakiniku,ชาบูชาบู ไม่อั้น 
ขอพรวดัดงั วดัอาซากสุะ วดันารติะซนั ล่องเรือโจรสลดัชมวิวที่ทะเลสาบอาชิ หบุเขาโอวาคดุานิ ต านานไข่ด าอายุยืน7ปี ชอ้ปป้ิง 

Gotemba Premium Outlets ขึน้ภเูขาไฟฟจูิชัน้5 หมู่บา้นน า้ใสโอชิโนะฮกัไก ชอ้ปป้ิงใจกลางโตเกียวย่านชินจกูุ  
Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัส ์ใหญ่ที่สดุในโลก  

 
วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่  

(บาท) 
ราคาเด็ก  พกัเด่ียว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 
ที่นั่ง หมายเหต ุ

1-5 กรกฎาคม 65 29,800  
 
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

4,500 31  

8-12 กรกฎาคม 65 29,800 4,500 31  

10-14 กรกฎาคม 65 29,800 4,500 31  

22-26 กรกฎาคม 65 29,800 4,500 31  

29กรกฎาคม-2สิงหาคม 29,800 4,500 31  

3-7 สิงหาคม 65 29,800 4,500 31  

17-21 สิงหาคม 65 29,800 4,500 31  

24-28 สิงหาคม 65 29,800 4,500 31  

**ค่าทวัรร์วมค่าวีซ่าแลว้กรณีญ่ีปุ่ นประกาศฟรีวีซ่า มีสว่นลด 800 บาทจากราคาทวัร  ์
 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ600       BKK-NRT    23.50-08.00 
RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-13.25 
 
 
 

20.30  น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบิน AIR ASIA X 
(XJ) มีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บน
เครือ่งมีจ าหนา่ย ) 

 

วนัที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
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08.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรบันาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) น า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศ
ญ่ีปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผัก ผลไม ้
เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรบั น าทุกท่านเดินทางสู ่
วดันารติะซนั เป็นหนึ่งในวดัที่เป็นที่รูจ้กัมากที่สดุในภมูิภาคคันโต 
ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของ
ประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึน้สู่อาคารหลักเป็นสถานที่ส  าหรบั
สกัการะบูชา ภายในวดัมีเจดียห์า้ชัน้หนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน า้
ขนาดใหญ่ ภายในก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลกัษณข์องศิลปะแบบญ่ีปุ่ นเอาไว ้น าท่าน
กราบนมสัการขอพรพระเพื่อสิริมงคล และใหท้่านเลือกชมและซือ้เครื่องรางและสินคา้พืน้เมืองของญ่ีปุ่ น พาทุกท่านเดิน
ทางเขา้สูโ่ตเกียวเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ในภมูิภาคคนัโต บนเกาะฮอนช ู 

เที่ยง รบัประทานอาหารเที่ยง (มือ้ที่1) บฟุเฟ่ตช์าบชูาบหูม ู
บ่าย พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ

นมสัการขอพรจากองค ์เจา้แม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสมัฤทธิ์ มี
ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วดัพทุธที่เก่าแก่ที่สดุในภมูิภาคคนั
โต ใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตฟู้าค ารณ) 
ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่
ใหญ่ที่สดุในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอนัศกัดิ์สิทธิ์

ของวดัแห่งนีห้รือท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการเดิน ถนนนาคา
มิ เซ ถนนช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของวัด มีร ้านขายของที่ ระลึก
มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่นโบราณ และรา้น
ขายขนมต่างๆ ของที่ระลกึต่างๆแบบญ่ีปุ่ นญ่ีปุ่ น Made In Japan 
แท้ๆ  รวมทัง้ขา้วของเครื่องใชค้ณุภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเทา้, 
กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของ
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) 
แลนดม์ารค์ขอ  ง  มหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิว

วนัที่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-วดันาริตะซนั-โตเกียว-วดัอาซากสุะ-ถนนนาคามิเซ-Starbucks Reserve  
                      Roastery-โอไดบะ-หา้งไดเวอรซ์ิตี-้เขา้ที่พกัโตเกียว/โยโกฮาม่า  อาหาร เที่ยง,เย็น                    
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ไดซ้ึ่งอยู่ไม่ไกลกบัวดัอาซากุซะ เดินทางสู่Starbucks Reserve Roastery สาขาพิเศษของสตารบ์ัคที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ที่นากาเมกุโระ (ไม่รวมเครื่องด่ืม) อิสระเลือกซือ้ พรอ้มจิบกาแฟคั่วสดใหม่ทุกถว้ย พรอ้มชมวิวบรรยากาศคลองนากาเมกุ
โระ พาทกุท่านเดินทางสู ่ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลาย
ชนิดที่หา้งไดเวอรซ์ิตี ้ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn 
ขนาดเท่าของจริงโดยสรา้งขึน้มาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท าใหม้ีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) 
และเพิ่งเปิดตวัเป็นทางการในวนัที่ 24 กนัยายน 2560ที่ผ่านมา 

เย็น        รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที่2) บฟุเฟ่ตY์akiniku 
ที่พกั: Tokyo/Yokohama Hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบรษิัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 3-5 วนัก่อนเดินทาง 

 
 
 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

น าท่านเดินทางสู่พระราชวังอิมพีเรียล (Imperial Palace) เป็นที่
ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญ่ีปุ่ น ภายในพืน้ที่กว้าง
ใหญ่ประกอบดว้ยพระต าหนกัและอาคารต่างๆมากมาย (ชมและ
ถ่ายภาพดา้นนอก) ชมสะพานนิจูบาชิ (Nijubashi Bridge) หรือ
สะพานแว่นตา เสน่ห์ของสะพานข้ามคูน ้าสู่พระราชวังแห่ง
กรุงโตเกียว ที่มีชื่อเรียกว่าแว่นตาก็เพราะส่วนโค้งที่อยู่ ติดกัน
ดา้นล่างสะพานนัน้มีรูปร่างเหมือนแว่นตาเมื่อสะทอ้นกับผิวน า้ 
ส่วนทางดา้นหน้าพระราชวังเป็นอุทยานแห่งชาติโคเคียวไกเอ็น (Kokyo Gaien National Garden) เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ น าท่านเดินทางสู่ วนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ มีชื่อเสียงใน
ดา้นน า้พรุอ้นซึ่งเกิดจากความรอ้นของภูเขาไฟ สามารถชมความงามแห่งธรรมชาติ และทิวทศันท์ี่สวยงามของภเูขาไฟฟจูิ
ดว้ย น าท่าน ลอ่งเรือโจรสลดั ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตวัจากลาวาของภเูขาไฟฟจูิ หากวนัใดอากาศสดใสท่านจะได้
สมัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที่มีภเูขาไฟฟจูิเป็นฉากหลงัอย่างสวยงาม (ระยะเวลาล่องเรือโดยประมาณ10 
นาท ีจากท่าเรือ Hakonemachi สู ่ท่าเรือMotohakane) 

วนัที่สาม          โตเกียว-พระราชวงัอิมพีเรียล-สะพานแว่นตา-วนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลดั ทะเลสาบอาชิ-หบุเขา 
                          โอวาคดุาน-ิโกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลท-เขา้ที่พกัฟจูิออนเซ็น               อาหาร เชา้,เที่ยง,เย็น                    
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เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง (มือ้ที่4) Japanese Set 
บ่าย เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขนรก ชมบ่อน า้แร่ก ามะถันซึ่งสามารถ

ตม้ไข่ใหส้กุได ้โดยชาวญ่ีปุ่ นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าใหม้ีอายุ
ยืนยาวขึน้ 7 ปี น าท่าน อิสระใหท้่านไดเ้ลือกชมและซือ้สินคา้พืน้เมืองที่ขึน้ชื่อ
มากมาย เช่นสบู่ด  า, แชมพูด า,โฟมล้างหน้าด า ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ก ามะถันที่คนญ่ีปุ่ นเชื่อว่าบ ารุงผิวพรร  ณและเสน้ผมใหดี้งาม เดินทางสู่โก
เท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ลท (Gotemba Premium  Outlets) ตั ้งอยู่ที่เขตฮาโกเน่
(Hakone) เป็นเอาทเ์ล็ทกลางหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น มีทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า 
สินคา้แบรนดเ์นมยอดนิยมต่างๆ มีรา้นคา้แบรนดด์งัมากกว่า 200 แบรนด ์เป็น
แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมจากทั่วโลก ทั้งที่เป็นแบรนดต่์างชาติและเป็นแบ
รนดข์องญ่ีปุ่ นเอง และยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอี้กดว้ยจัดไดว้่าเป็น
เอา้ทเ์ลทที่วิวดีที่สดุอิสระใหท้่านเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ทีพั่กออนเซ็น 

เย็น        รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ที่5)  
หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ ์สมัผัสวัฒนธรรมการอาบน า้แร่ออนเซ็น (Onsen) น า้แร่ในสไตลญ่ี์ปุ่ นใหท้่านได้
พกัผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญ่ีปุ่ นเชื่อว่าน า้แร่ธรรมชาตินีม้ีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึน้ การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตงึเครียดไดอ้ย่างดี พรอ้มทัง้บ ารุงผิวพรรณใหเ้ปลง่ปลั่ง 
ที่พกั: Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fujiyamanakako Hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบรษิัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 
 
 

 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่6) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปารค์ (Oishi Park) เป็นจุดชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่า
กับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนีจ้ะเป็น
จดุชมวิวที่สามารถมองเห็นภเูขาไฟฟจูิไดเ้กือบทัง้ลกูที่สวยงามมาก 
พร้อมทั้งชมดอกไม้สวยๆที่ปลูกตามฤดูกาล  ศูนย์พิพิธภัณฑ์
แผ่นดินไหว ซึ่งไดจ้ าลองเหตกุารณต่์างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญ่ีปุ่ น 
และสาธิตวิธีป้องกนัตวั และท่านยงัสามารถเขา้ไปทดสอบในหอ้งจ าลองแผ่นดินไหวในระดบัที่แตกต่างกนัได้ และใหท้่าน
เลือกซือ้สินค้าราคาพิเศษ เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นต้น น าท่านขึน้ภูเขาไฟฟูจิสัมผัส

วนัที่สี่          สวนโออิชิปารค์-ศนูยพ์ิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว-ขึน้ภเูขาไฟฟจูิชัน้5-หมู่บา้นโอชิโนะ ฮกัไก-โตเกียว- LAOX แหลง่ชอ้ป 
                          ปลอดภาษี-ชอ้ปป้ิงชินจกู-ุเขา้ที่พกัโตเกียว/โยโกฮาม่า/ชิบะ                                  อาหาร เชา้,เที่ยง                         
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บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกลช้ิดที่  สถานีที่ 5 บนระดบัความสงูที่ 2,500 เมตร  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึน้ในกรณีอากาศไม่
เอือ้อ านวยหรือทางขึน้ปิดโดยเปลี่ยนเที่ยวที่ศาลเจา้ฟจูิโยชิดะเซนเกน Fujiyoshida Sengen Shrine แทน) อิสระใหท้่านได้
บนัทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งนี ้พรอ้มทัง้เลือกชมและซือ้สินคา้พืน้และขนมอรอ่ยมากมายตามอธัยาศยั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง (มือ้ที่7) Japanese Set 
ชม หมู่บา้นโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village) เป็นหมู่บา้นที่
ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของโลกในบรเิวณนีม้ีบ่อน า้ใสๆ รวมกนักว่า 8 บ่อ เป็นน า้
ที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 
1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง หรือเลือก
ซือ้ของฝากตามอธัยาศยั เดินทางกลบัสู่โตเกียว เมืองหลวง แวะรา้น 
LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี อิสระเลือกซือ้สินค้าที่รา้นค้าปลอด
ภาษี Duty Free ชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ 
เป็นแหล่งอพัเดทเทรนดแ์ละเป็นย่านความเจริญอนัดบัหนึ่งของนคร
โตเกียวในปัจจุบนั ใหท้่านเลือกชมและซือ้สินคา้มากมาย อาทิเช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้า , กล้องถ่ายรูป , นาฬิกา , เสื ้อผ้า ,รองเท้า และ
เครื่องส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , 
KANEBO , SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมาย หรือรา้น100เยน (อยู่ตึกPEPEชัน้8) ซึ่งสินคา้ทุกอย่างภายในรา้นจะราคา 100 
เยน เท่ากันหมด หรือเป็นรา้นดองกี ้ที่ขายสินคา้ราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นรา้นมัตสึ โมโตท้ี่รวมสินคา้ เครื่องใช้
เครื่องส าอางค ์ผลิตภัณฑข์องใชไ้วอ้ย่างหลากหลาย ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย อาหารมือ้เย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้
ท่านไดเ้ลือกชิมรา้นอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นรา้นราเมง รา้นซูชิจานหมุน และรา้นอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัด
หมาย น าท่านเดินทางสู่ทีพั่กย่านโตเกียว/โยโกฮาม่า หรือนาริตะ/ชิบะ 
ที่พกั: Tokyo/Yokohama /Chiba /Narita Hotel หรือระดบัใกลเ้คียงกนั 3* 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพกั ทางบรษิัทจะท าการแจง้พรอ้มใบนดัหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม หรือบรกิารแบบกลอ่ง Obento กรณีที่พกัอยู่ห่างจากสนามบิน (มือ้ที่8) 

เดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.15น.   ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดย โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ601 
    (ค่าทวัร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครือ่งมีจ าหนา่ย ) 
15.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวนัหยดุของญ่ีปุ่ น  เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลกั เพื่อใหท้่านท่องเที่ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้
โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  

ประกาศส าคัญ: รบัเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ค่าทวัรท์ี่จ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้
จดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือ
ใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตใุด หรือไดร้บัการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ่ น)  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบินใหแ้ก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรฐับาลญ่ีปุ่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรบัการมาตรการเปิดรบันกัท่องเที่ยว ตัง้แต่วนัที่ 10 มิถนุายน 65 ที่เดินทางมา

ในรูปแบบคณะทวัร ์

   กลุม่สีน า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจดัอยู่ในกลุม่นี ้

- ไม่ตอ้งตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ่ น 

- ไม่ตอ้งกกัตวั 

- ไม่ตอ้งแสดงผลการฉีดวคัซีน (vaccine certificate) 

-นกัท่องเที่ยวจ าเป็นตอ้งดาวนโ์หลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศพัทส์ว่นตวัดงันี ้ 

1. My SOS เพื่อติดต่อเจา้หนา้ที่สาธารณสขุ กรณีฉกุเฉิน ตอ้งการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสยัว่าอาจจะติดเชือ้ ซึ่งสามารถท า VDO 

call ไดแ้ละแชทได ้

วนัที่หา้             ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ-ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ                                           อาหาร เชา้  
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2. Cocoa เป็นระบบแจง้เตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกลผู้ติ้ดเชือ้ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน ์เป็นการลงทะเบียนผูเ้ดินทางที่เขา้มาญ่ีปุ่ น กรอกขอ้มลูสว่นบคุคล (ลงทะเบียนอย่างนอ้ย6ชม.ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ลิง้คก์บั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่ น 

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวัคซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรฐับาลไทย 
มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 
► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอรต์ตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญ่ีปุ่ น **ค่าทวัรร์วมค่าวีซ่าแลว้กรณีญ่ีปุ่ นประกาศฟรีวีซ่า มีสว่นลด 800 บาทจากราคาทวัร ์  

เตรียมเอกสารเพื่อจดัสง่ใหท้างบรษิัทด าเนินการย่ืนวีซ่าใหด้งันี ้

- Passport เล่มจริง มีอายไุม่นอ้ยกว่า6เดอืน 

- รูปถ่าย2x2นิว้ พืน้ขาว 1รูป 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบา้น ใบเปลีย่นชือ่-สกลุ ใบสมรส ใบหย่ารา้ง (จ าเป็น) 

- ส าเนาสมดุบญัชีเงนิฝาก (ทกุหนา้) 

- statement ยอ้นหลงั6เดอืน 

- หนงัสอืรบัรองการท างาน ระบตุ าแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงนิเดอืนและวนัลาไปเทีย่ว (ภาษาองักฤษ) ส าหรบันกัเรียน นกัศกึษา ใชห้นงัสือ

รบัรองการเรียนและใชห้นงัสอืรบัรองการท างานของบิดา-มารดาดว้ย) 

3.ลงทะเบียนออนไลน ์ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บรษิัทด าเนินการให)้ 

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นอัพเดท ณ วันที ่31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กับทางรัฐบาลญ่ีปุ่ น 
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เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครัง้นีจ้ะตอ้งมีจ านวน 20 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึงจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์วัรก์บับรษิัทที่มีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบรษิัทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะ

ท าการแจง้ใหท้่านทราบก่อนลว่งหนา้ 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระค่าบรกิาร  

- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์ 

- ค่าทัวรส์่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ

ตามที่บรษิัทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดินทาง (จะตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดินทางไป-กลบัและจ านวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ(ถา้มี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วนั ขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบรษิัททวัร ์คืนเงินค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ(ถา้มี) 

 *ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่ง ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการหรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  

3. กรณีพกั 3 ท่านถา้วนัที่เขา้พกัหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพกั 2หอ้ง กรณีหอ้งพกัในเมืองที่ระบุ

ไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวนัหยดุ มีงานแฟรต่์างๆ บรษิัทขอจดัที่พกัในเมืองใกลเ้คียงแทน 
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4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน า้หนกักระเป๋าสายการบินAir Asia X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรมั ถือขึน้เครื่องได ้7กิโลกรมั และ

ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสมัภาระเกินท่านตอ้งเสียค่าปรบั

ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

**กรณีท่านมีความประสงคจ์ะซือ้น า้หนักเพิ่ม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รือก่อนเดินทางอย่างชา้ 10วันพรอ้มช าระค่า

น า้หนกั** 

ซือ้น า้หนกัเพิ่ม 5 กก. ช าระเพิ่ม 400  บาท /เพิ่ม10กก. ช าระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ช าระเพิ่ม 3,000 บาท  

7. การประกนัการเดินทาง บริษัทฯไดจ้ดัท าแผนประกันภยัการเดินทางส าหรบัผูเ้ดินทางไปต่างประเทศ กบั Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์์ มููฟ Dance Moves ( ส  าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกันจะ

ครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ติดเชือ้โควิด-19 หรืออุบติัเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้ภายในวันเดินทาง และลูกคา้ตอ้งท าการ

รักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอ่ืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม ) ซึ่ง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุม้ครอง 

สามารถแจง้ บริษัทฯ  ซึ่งความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกนัภยัเดินทางอันนี

โดยทั้งนีก้ารท าประกันนีจ้ากบริษัท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้ริษัทน าเที่ยว ท าประกัน

เฉพาะอบุติัเหตใุนการเดินทางเท่านัน้ แต่ทัง้นี ้ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเติมจากเว็บ

ไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิ่มเติมสามารถแจง้ความประสงคม์าที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนัตามรายการทวัร ์

9. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษีทกุรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
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7. ค่าทิปไกด ์คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท  /ท่าน  ส าหรบักรุ๊ปที่มีหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความประทับใจและ

น า้ใจจากท่าน 

8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ   

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บรษิัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด 

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ  แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเรียบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างชา้10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ 

บรษิัทฯไม่สามารถจดัการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 

อนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณี

อ่ืน ๆ  


