
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั คํา่ 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) XJ600 (23.50-08.00) - - - 

วนัท่ี

สอง 

สนามบินนาริตะ – วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ดา้นนอก) –  

โอชิโนะ ฮกัไก - โกเท็มบะ พรีเมีย่มเอา้ทเ์ล็ต 

 FUJI SUN PLAZA HOTELหรือเทียบเท่า 

- 
 

HTL  

 

วนัที่

สาม 

ภูเขาไฟฟูจิ – พพิิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – เจดียชู์เรโตะ – เมืองโตเกียว 

ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

  

- 

 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีสี ่

สวนเมจิกูไกเอ็น – ชอ้ปป้ิงฮาราจูกุ – ชิบูย่า – ฮิตาชิ ซีไซดป์ารค์ – 

ชอ้ปป้ิง อิออน ✓ - - 

 MYSTAY PREMIER NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า          

วนัท่ีหา้ 
สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 

XJ601 (09.15-14.25) 
✓ -  



 

กําหนดการเดินทาง 
***ราคาขายเป็นราคาโปรโมชัน่ไม่มีราคาเด็ก*** 

INFANT เด็กอายุตํา่กว่า 2 ปี ราคา 7,900 บาท / ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงการเดินทาง ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่าน พกัท่านเดีย่ว จ่ายเพิม่ จํานวนท่ีนัง่ 

26 – 30 ต.ค.65 32,999. - 6,000. - 25 

28ต.ค. – 01พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 25 

2 – 6 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 25 

3 – 7 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

9 – 13 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

10 – 14 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

11 – 15 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

16 – 20 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

17 – 21 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

30พ.ย. - 4ธ.ค.65 33,999. - 6,000. - 35 



 

 

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์

กบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

23:50 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ XJ600  

 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดังนัน้ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จาํนวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (นํ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 

หากตอ้งการซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนัทาํการ) 

 

08:00  ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

 วัดอาซากุสะวัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

กรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคาํที่ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริ

มงคลตลอดทั้งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง4.5 

เมตรซ่ึงแขวนห้อยอยู่ณประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าคาํรณ”บริเวณทางเข้าสู่ตัว

วิหารจะมีถนนนากามิเซะซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆมากมายเช่นหน้ากากของเล่น

รองเท้าพวงกุญแจที่ระลึกและขนมนานาชนิดทั้งเมล่อนปังในตาํนานดังโงะหนึบหนับและน้องปลาขนมไทยากิ

ฯลฯให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก 

จากนั้นนาํท่านยืนถ่ายรูปกบัโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่นํา้สมิุดะหนึ่งในแลนด์มาร์ค

ของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทศัน์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ นและเป็นหอคอยที่สุดที่สูงใน

โลกต้ังอยู่ที่เขตสุมิดะหน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและ

โตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วยความสูงของหอคอยที่634 เมตรมาจากมุซาชิคุนิ

ชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้ ซ่ึงตัวเลข634 สามารถอ่านตามเสยีงตัวเลขเป็นมุซาชิได้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วนัที่สอง สนามบินนาริตะ – วดัอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี(ดา้นนอก) – โอชิโนะ ฮกัไก - โกเท็มบะ  

พรีเมีย่มเอา้ทเ์ลต็ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย โอชิโนะฮกัไกหรือหมู่บ้านนํา้ใสถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เอาไว้ได้อย่างดีในหมู่บ้านมีบ่อนํา้ใสที่เป็นนํา้ที่ละลายมากจากหิมะบนภเูขาไฟฟูที่นี่มีความสวยงามในระดับ

ที่ว่าได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภมิูทศัน์

ทางนํา้ที่งดงามร้อยอนัดับในปีค.ศ. 1985 อกีด้วยและยังเป็นอกีหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมองเหน็วิวฟูจิด้วย

หากวันนั้นเป็นวันที่ฟ้าเปิด 

 โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต เป็นศนูย์รวมสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดังของญี่ปุ่ น และแบรนด์เนมช้ันนาํระดับโลก

มาไว้ด้วยกนัที่นี่ บนเชิงภเูขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

กับมหานครโตเกียว นับว่าเป็นเอ้าทเ์ลทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นสถานที่ที่ให้คุณช้อปป้ิงได้อย่างไม่รู้จบ และ

เตม็อิ่มไปกบัสดุยอดวิวทวิทศัน์ของภเูขาฟูจิ แค่สถานที่ตั้งกด็ึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ที่พกัFUJI SUN PLAZA HOTELหรือเทียบเท่าบุปเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ําแร่ที่คนญีปุ่่นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผิ้วพรรณดีข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ตุลาคม - พฤศจิกายน 

ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 (ตามสภาพอากาศ)เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมสาํหรับนักท่องเที่ยว และจุดเร่ิมต้นในการ

เดินเท้าข้ึนไปสู่ยอดภูเขาไฟฟูจิสาํหรับบรรดานักปีนเขา ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่ น ภเูขาไฟฟูจิถูก

แบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนข้ึนไปสู่ยอดเขา เนื่องจากระบบการคมนาคมที่

ถูกพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ จึงทาํให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถวิ่งข้ึนมาได้ถึงบริเวณช้ันที่ 5 ส่งผลให้ได้รับความนิยม

อย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการข้ึนมาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ธนัวาคม 

หุบเขาโอวาคุดานิ ต้ังอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว่านี่กเ็ป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่ เรียกได้

ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาล้ิมรสไข่ดาํแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกัน ซ่ึงไข่ดาํนี้ มาจากนํา้พุร้อนธรรมชาติ 

โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดาํเนื่องจากถูกแร่กาํมะถัน มีความเชื่อว่าเม่ือทานไข่ดาํ 1 ลูก จะมีอายุยืน

ข้ึน 7 ปี 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – เจดียชู์เรโตะ – เมืองโตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 
 



 
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจาํลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกต

กระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ ต่างๆและโซนช๊อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ปุ่ นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองป้ันดินเผาและของฝากอกีมากมาย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เจดียชู์เรโตะ ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิโยชิดะสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสาวรีย์วีรชนตั้งอยู่ในตอนกลางระหว่างภเูขาอาราคุระ

ยามะบริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซน็เกง็ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆเจดีย์กจ็ะเปล่ียนไปตาม

ฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่ นอกีทั้งยังเป็นแหล่งชมวิวภเูขาไฟฟูจิแหล่งใหม่ที่สามารถเหน็วิวภเูขาไฟฟูจิได้ในอกีมุมหนึ่ง 

แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังในโตเกียวอย่างชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายทั้ง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกาเคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้า

เสื้อผ้าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแฟชั่นสาํหรับวัยรุ่นเคร่ืองสาํอางย่ีห้อดังของญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอื่นๆอกีมากมาย 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

  ที่พกั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

ตุลาคม - พฤศจิกายน  

ศาลเจ้าเมจิ เป็นศาลเจ้าชินโตขนาดใหญ่ที่มีพื้ นที่กว่า 7 แสนตารางเมตร สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1920 เพื่ออุทศิ

ถวายแด่สมเดจ็พระจักรพรรดิเมจิและสมเดจ็พระจักรพรรดินีโชเกง็ มีทาํเลที่ต้ังอยู่ที่ย่านฮาราจูก ุในเขตชิบูย่า 

กรุงโตเกยีว 

ปลายเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 

สวนเมจิจิงกูไกเอ็นเพื่อชมใบแป๊ะกว๊ยในช่วงใบไม้เปล่ียนส ี เป็นจุดชมต้นแปะกว๊ยข้ึนชื่อของจังหวัดโตเกียว

เป็นที่นิยมทั้งในชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติสวนแห่งนี้ จริงๆแล้วสามารถสนุกได้ตลอดปีแต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ถนนทางเข้าจะกลายเป็นสเีหลืองทองอร่ามสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมากและส่วนในช่วงฤดูร้อนมี

การจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟอันมีช่ือเสียงและในฤดูอื่นๆกยั็งมีอีเว้นท์ในสนุกตลอดปีอีกด้วย(ตามสภาพ

อากาศ) 

  ฮาราจูกุ นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปป้ิงแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของเดก็วัยรุ่นที่แต่งหน้า แต่งตัว กนัแบบที่เรียกได้

  ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทติย์ เดก็เหล่านี้ จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอา

  โนเนะ เป็นสสีนัให้กบัถนนสายนี้ 

  ชิบูย่า โดยทั่วไปหมายถึงย่านรอบๆ สถาน ีShibuya เป็นส่วนหนึ่งของเขตชิบูย่า ซ่ึงต้ังอยู่ทางด้านทศิตะวันตก

  และเป็นหนึ่งใน 23 เขตพิเศษของ กรุงโตเกียว ย่านชิบูย่าถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างย่ิง

  ในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังตั้งอยู่มากมาย 

  นอกจากนั้นแล้วยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทงิอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเที่ยว 

  ชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี ่ สวนเมจิกูไกเอ็น – ชอ้ปป้ิงฮาราจูกุ – ชิบูย่า – ฮิตาชิ ซีไซดป์ารค์ – ชอ้ปป้ิง อิออน 
 



 
เที่ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) คือช่ือของธีมพาร์คที่ต้ังอยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว 

ออกไปราว 2 ช่ัวโมง เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวของที่นี่จัดติดต่อกนัมาปีนี้ เป็นคร้ังที่ 12 แล้ว โดยจะประดับ

หลอดไฟทั้งสิ้น 3 ล้านดวงจนพร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณ ทั้ง อุโมงค์สายรุ้ ง สูง 70 เมตรที่

ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา และเวทหีลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ์ 

(Marktplatz) ” ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่ประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม อีกทั้งโชว์ ที่นี่มีการ

แสดงแสงสีเสียง 3D illumination ที่เน้นศิลปะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันช่วยสร้างบรรยากาศให้ย่ิงคึกคัก 

นอกจากนี้จากบนชิงช้าสวรรค์บริเวณเนินสูงมองลงมากจ็ะได้เห็นภาพอนัสว่างไสวระยิบระยับเตม็ไปหมด ราว

กบัปูไว้ด้วยพรมแห่งแสงไฟ ซ่ึงดูสวยงามจนลืมอากาศอนัหนาวเหนบ็ในคืนฤดูหนาวได้เลยทเีดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิออนชอ้ปป้ิงมอลลภ์ายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง150 ร้านซ่ึงตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น

สินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกต้ังแต่เสื้ อผ้าแฟชั่นอาหารสดใหม่และอุปกรณ์ภายในบ้านรวมไปถึง

เคร่ืองสําอางค์ขนมญี่ปุ่ นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นMuji, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และกยั็งมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซ้ือของอกีด้วย 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

  ที่พกั MYSTAY PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่หา้ สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ 



 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

09:15  ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบิน XJ601 

14:25  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

 
 

 

 



 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่ น (อพัเดท 27พ.ค.65) สาํหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 🔵🔵กลุ่มสนีํา้เงิน (เสี่ยงตํ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้  

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่ น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักท่องเที่ยวจาํเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพทส่์วนตัวดังนี้   

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึง

สามารถทาํ VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบยีนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่ น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่ น 

การเดินทางกลบัเขา้ประเทศไทย สําหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถว้น ตามขอ้กําหนด

ของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 

 

ประกาศศสําคญั:รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบับริษัท เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด 

และบริษัทได้ชาํระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศญี่ปุ่ น)  ทางผู้จัดขอสงวนสทิธกิารคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

► เอกสารย่ืนวีซ่าญี่ปุ่ น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญี่ปุ่ น  

เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทดาํเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังนี้  

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2นิ้ ว พื้นขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- สาํเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดสาํเนา ทร.14 ที่สาํนักงานเขต พร้อมสาํเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมสาํเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเท่านั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการทาํงาน ระบุตาํแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมสาํเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และสาํเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และสาํเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อนาํใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทดาํเนินการให้) 

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

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่ นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญี่ปุ่ น 

 

การยกเลิกสําหรบัการจอง 

ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกําหนดอตัราการจ่ายเงินค่าบริการคืนใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันข้ึนไป ก่อนวันนาํเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจาํของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จาํเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันนาํเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันนาํเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจ้งใหผู้ใ้ชบ้ริการทราบว่า:โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาํคัญและไม่สามารถ

เปล่ียนเป็นเงินได้การบริการของรถนําเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่นกําหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สามารถขบัเกิน

เวลาได ้ทางมัคคุเทศกแ์ละพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร

ในวันเดินทางนั้นๆ อาจเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สามารถระบุที่นัง่บนเคร่ืองได ้สายการบินเป็นผูกํ้าหนด Random Seat) 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาํเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํนาญเส้นทาง 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเท่า (2-3 ท่าน / หอ้ง) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

10. ค่าประกนัสขุภาพ *ประเทศญี่ปุ่ นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ นต้องซ้ือประกนัสขุภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกนั 

50,000 USD/ท่าน 

11. ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7 % 

 

อตัราไม่น้ีรวม 

1. ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ 1,200 บาท / ท่าน 

2. ค่าธรรมเนียมการจัดทาํหนังสอืเดินทาง 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่านํา้หนักเกนิจากทางสายการบินกาํหนดเกนิ

กว่า 20 กโิลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจาํตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชาํรุดหรือ

ของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนียมนํา้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่ นและดาํเนินการย่ืนสาํหรับลูกค้า จาํนวน 2,000 บาท / ท่าน 

6. ค่าดาํเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR ของลูกค้า ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

 

เง่ือนไขในการสํารองที่นัง่ 

- กรุณาจองล่วงหนา้พรอ้มสาํเนาหนงัสือเดินทางและชําระมดัจําท่านละ 20,000บาท ภายใน 3 วนัหลงัทําการจอง  

(กรณีลูกคา้ทําการจองนอ้ยกว่าวนัเดินทาง 25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจํานวนทนัทีในวนัทีจ่อง

เท่านั้น) 

*ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย)์ 

**กรณีที่ท่านชําระค่าทวัรท์ั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว ้

ทั้งหมดน้ีแลว้ 

 



 
(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งสําเนาหนงัสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วนั นบัจากวนัที่เดินทาง  บริษทัไม่

รบัผิดชอบหากกรณี หนงัสือเดินทางมีอายุนอ้ยกว่า 180 และไม่สามารถเดินทางไดห้รือโดนปฎิเสธจากสายการบินและ

เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองนั้นๆ) 

 

 ทางบริษัท ผู้จัดทาํจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ หากเกดิกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ

ประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า

ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณอีื่นๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทาํกรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีนี้บริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ชาํระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทวัร์อื่น

ให้ถ้าต้องการ 

 

หมายเหตุกรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลกูคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีนํา้มันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพิ่มกอ่นการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพิ่ม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, 

จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการนาํสิง่ของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5.ทางบริษทัฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น กรณีสิ่งของสูญหาย อนัเนือ่งจากความประมาทของผูเ้ดินทาง ,การโจรกรรม และ

อุบติัเหตุอนัเกิดจากความประมาทของผูเ้ดินทาง 

6. หากท่านได้ชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

7. โปรแกรมนี้ เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้

ทาํการสาํรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะ

ปรับเปล่ียนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก ์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิธิ์ในการให้คาํสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทาํ นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดชัดเจนเท่านั้น  

9. ผู้จัดทาํทวัร์นี้ เป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่าย 

    กบัตัวแทน ต่างๆ หากเกดิกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออนัเนื่องมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อื่นๆ 

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศหรือออกตัว๋โดยสารเอง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ ก่อน

ทุกครั้ง ทางบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

 



 
11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสาํคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

12.กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทางหากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้ 

      เช็คอิน หรือตํารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเปล่ียนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาํระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตัรโดยสารสามารถเปลี่ยนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเกบ็การจัดที่นั่งของกรุ๊ป

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ดาํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

ขอ้มูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั 

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเพื่อให้เกดิความเหมาะสม 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็

, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจาํตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจาํเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

สําหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรบัท่านที่ร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาํสมัมนา และการเดินทางที่มีความชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสมัมนา ดูงานเพื่อความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ

ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก

ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศ

ไทย (โดยไม่จาํต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัท

ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏบิัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจาํเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ



 
ล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและคาํนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ที่

ร่วมเดินทางเป็นสาํคัญ 

 
 

 

 
 


