
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ10 RED MAPLE TOKYO FUJI DISNEYLAND 
เท่ียวญี่ปุ่น... โตเกียว ฟูจิ ดิสนีย์แลนด์ 5วัน 3คืน 

เดนิทางโดยสายการบนิ Air Asia X น า้หนกักระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก. 
ทีพั่ก โตเกยีว 1 คนื ออนเซน็ 1 คนื นารติะ 1 คนื พิเศษ!!!! บฟุเฟต่ข์าป ู

ตืน่เตน้ไปกบัการตะลยุสวนสนกุในฝัน ที ่‘’โตเกยีวดสินยีแ์ลนด’์’  



 
 

เชค็อนิ!! โมมจิไิคโร อโุมงคใ์บเมเป้ิลแสนสวย รมิทะเลสาบคาวากจูโิกะ 
ชมหมูบ่า้นน ้าใสโอชโินะฮกัไก ไหวพ้ระขอพรวดัอาซากสุะ ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ 

ลอ่งเรอืโจรสลดัชมความสวยงามของทะเลสาบอาช ิไขด่ าหบุเขาโอวาคดุาน ิ
ชอ้ปป้ิงแบบจใุจพรอ้มชมววิภเูขาไฟฟูที ่Gotemba premium outlets 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  

(บาท) 
ราคาเด็ก 2-12 ปี  

 
พักเด่ียว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

05-09 ตุลาคม 65 29,888  
 

 
ราคาเท่าผู้ใหญ่ 

 (Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

8,500 31  

06-10 ตุลาคม 65 29,888 8,500 31  

14-18 ตุลาคม 65 32,888 8,500 31  

19-23 ตุลาคม 65 32,888 8,500 31  

27-31 ตุลาคม 65 31,888 8,500 31  

28 ตุลาคม – 1 พฤศจกิายน 65 31,888 8,500 31  

02-06 พฤศจิกายน 65 31,888 8,500 31  

04-08 พฤศจิกายน 65 31,888 8,500 31  

09-13 พฤศจิกายน 65 
 

31,888 8,500 31  

11-15 พฤศจกิายน 65 31,888 8,500 31  

16-20 พฤศจิกายน 65 31,888 8,500 31  

18-22 พฤศจิกายน 65 31,888 8,500 31  

23-27 พฤศจกิายน 65 31,888 8,500 31  

25-29 พฤศจกิายน 65 31,888 8,500 31  

30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 65 31,888 8,500 31  

ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการยื่นวีซ่า (ประเทศญี่ปุ่น) 2,000 บาท 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ600    BKK-NRT    23.50-08.40   
RETURN: XJ601    NRT-BKK    09.15-14.00 
 
 
 



 
 

 
 
 
20.30 น. พร้อมกันท่ี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ี  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง 

บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
 
 
 
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 
จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ 
หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  
น าทุกท่านทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชม
ทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) เป็นทะเลสาบ
ท่ีสวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วย
ธรรมชาติของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 
ทะ เลสาบท่ีล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ท่ี มี
ชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้นจากลาวา
ของภูเขาไฟ ภายหลังจากท่ีมีการระเบิด
ของภูเขาไฟเม่ือ 3,000 ปีท่ีแล้ว โดยเรา
จะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลา
ประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับ
บรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) Japanese set 
จากน้ันพาทุกท่านไปท่ี หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก 
ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถันซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่น
มีความเชื่อว่า เม่ือกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 
ปี น าท่าน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองท่ีขึ้น
ชื่อมากมาย เช่นสบู่ด า, แชมพูด า,โฟมล้างหน้าด า ซ่ึงล้วน
เป็นผลิตภัณฑ์จากก ามะถันท่ีคนญี่ปุ่นเชื่อว่าบ ารุงผิวพรรณ
และเส้นผมให้ดีงาม จากน้ันอิสระช้อปป้ิงท่ี  Gotemba 
Premium Outlets เรียกได้ว่าเป็น Outlets ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ญี่ปุ่นเพราะมีสินค้าให้เลือกซ้ือเยอะมากๆ ท้ังแบรนด์ญี่ปุ่น
และแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ท่ีน่ีน้ันได้รับความนิยมมากๆ
ส าหรับนักท่องเท่ียว จุดท่ีเป็นไฮไลท์ของทีน้ีคือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปป้ิงพร้อมสัมผัส
บรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเม่ียม
แบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ น าท่าน
เข้าท่ีพักออนเซ็น 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) บุฟเฟต่์ขาปู 

วันท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันท่ีสอง  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- Gotemba Premium Outlets                             
                                                                                                                                        อาหาร เท่ียง, เย็น                                                                                                               



 
 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ท่ีพัก: Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 

พาทุกทานเท่ียวชมสถานท่ีสุดฮิต โมมิจิไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล Momiji Kairo จุดชมใบไม้เปลี่ยนท่ีสวยงามบริเวณ
ทะเลสาบคาวากูชิโกะ ต้นเมเป้ิลท่ีข้ึนอยู่ท้ัง 2 ฝ่ังของคลองน ้าจะเปลี่ยนสีท้ังส้มและแดง ใบท่ีแห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงท่ี
คลองน ้า ท าให้ท้ังด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเป้ิล จึงดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเป้ิล  

 

วันท่ีสาม            โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเป้ิล-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว -วัดอาซากุสะ -ชินจูกุ      
            อาหาร เช้า,เท่ียง 



 
 

พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai 
Village เป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณ
ทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซ่ึง
ในปี  2013  ฟูจิ ซัง ได้ รับ เลือกให้ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบ่อน ้าใสๆ รวมกัน
กว่า 8 บ่อ เป็นน ้าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบน
ภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ 
หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) Japanese set 
น า ท่ าน เดิ นทางสู่  JTC Fujinoeki ศู นย์ จ าลอง
แผ่นดินไหว ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ  กับเขตภูเขาไฟฟู
จิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟ
จากท่ัวทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้อง
แสดงเหตุ ก ารหลั งแ ผ่นดิ น ไห ว  ห้ องจ าลอ ง
แผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก 
นอกจากน้ียังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ  โซน
ความรู้ต่าง ๆ และโซนช้อปป้ิงสินค้างานฝีมือญี่ปุ่น
ต่ า ง  ๆ  เ ช่ น  มี ด แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เคร่ืองปั้ นดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีก
มากมาย น าทุกท่านเดินทางสู่ เข้าสู่ โตเกียว เมือง
หลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บน
เกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบ
นมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
ในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ท่ีมีความสูง
ถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธ์ิของวัดแห่งน้ีหรือท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของท่ีระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ 
รวมท้ังข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปูคูก่บัววิของ
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไป
ถ่ายรูปวิวได้ซ่ึงอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ และพาทุกท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง
โตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหน่ึง
ของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า
,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือ
ร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ท่ีขาย
สินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ท่ีรวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่าง
หลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
ท่ีพัก: La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5) 
พาทุกท่านตะลุยเท่ียว โตเกียวดิสนีย์แลนด์  
ตั้งอยู่ ในจังหวัดชิบะ ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากดิสนีย์แลนด์แห่งแรกท่ีแคลิฟอร์เนียกับ 
Magic Kingdom ท่ีฟลอริดา ท่ีน่ีคือสวนสนุก
ระดับโลกมีเวทมนตร์ในแบบฉบับเฉพาะตัว 
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ แบ่งออกเป็น 7 โซน ท่ีมี
ความสนุกรอทุกคนอยู่แบบไม่ซ ้ากันเลย โดย
โตเกียวดิสนีย์แลนด์น้ันถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท
ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิส นีย์  เปิด
ให้บริการในปี 1983 ซ่ึงเป็นสวนสนุกดิสนีย์
แ ล นด์ แ ห่ ง แ รก ท่ี ส ร้ า งขึ้ น นอกปร ะ เทศ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่  
World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลักท่ีไปยัง
พาร์ค เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีเรียงรายไปด้วย
ร้านค้า และร้านอาหาร พ้ืนท่ีแห่งน้ีออกแบบ
คล้ายยุคศตวรรษท่ี 20 คล้ายของอเมริกา 
Tomorrow land ออกแบบเป็นพ้ืนท่ีนอกโลก 
และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดท่ี
น่าสนใจได้แก่ Space Mountain, Star Tours 
และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters.  Toon 
town เป็นย่านชานเมืองท่ีอยู่อาศัยของชาวตัว
ละครดิสนีย์ คุณจะได้เข้าส ารวจบ้านของมิกกี้
เม้าส์ ลงเล่นบนเรือเป็ดโดนัลดั๊ก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะส าหรับเด็กเล็ก 
Fantasy land สร้างเป็นสไตล์ภาพยนตร์การ์ตูนดิสนีย์แบบคลาสสิค เป็นท่ีตั้งของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยังมี
ตัวละครเทพนิยายอื่นๆ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของวินน่ีเดอะพูห์ เป็นต้น Critter Country เป็นบ้านของ
กระต่าย Br’er, สุนัขจ้ิงจอก Br’er, หมี Br’er และตัวละครอื่นๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เร่ือง “Song of the South” และยัง
มีเคร่ืองเล่นล่องเรือแคนูบนแม่น ้าอเมริกาอีกด้วย Western land สร้างจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนว
แม่น ้าอเมริกา เป็นท่ีต้ังของเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะBig Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ต้ังอยู่กลางแม่น ้า 
ปิดท้ายด้วย Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่า ส ารวจบ้านต้นไม้ของครอบครัวสวิส 
(Swiss Family Treehouse) หรืออาจะน่ังรถไฟสายแม่น ้าตะวนตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน (ราคา
รวมบัตรค่าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์แล้ว) สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ท่ีพักนาริตะ 
หมายเหต:ุ อิสระอาหารเท่ียงและอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ท่ีพัก: Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
 

วันท่ีส่ี        โตเกียวดิสนีย์แลนด์    (รวมบัตรแล้ว) - นาริตะ                                           อาหาร เช้า 

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   



 
 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6)  
   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ี  XJ601 
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

14.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

***************************** 
หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเท่ียวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ 
โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตาม
สถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
  

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ค่าทัวร์ท่ีจ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมท้ังค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเท่ียว ตั้งแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 65 ท่ีเดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 
- ไม่ต้องตรวจRT-PCRท่ีสนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังน้ี  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเม่ืออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาท่ีอยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

 

 

วันท่ีห้า  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                       อาหาร เช้า  
 



 
 

 

🔵 เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังน้ี 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่าน้ัน),ใบเปลี่ยนชื่อ-
สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเท่ียว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยืน่วีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) (ส่งส าเนาพาส+E-Mail ผู้
เดินทางทุกท่าน (ห้ามซ ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอพัเดท ณ วันท่ี 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
🔵 การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
🔵 ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
🔵 การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อม
เอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ
ตามท่ีบริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 



 
 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeท่ีน่ัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมือง

ท่ีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างช้า 10วันพร้อมช าระค่า
น ้าหนัก** 
ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  

ราคาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสายการบินก าหนด 

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์ มููฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกัน
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท า
การรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึง
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี
โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว  ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  



 
 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไป

แล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า 2,000 บาท 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับกรุ๊ปท่ีมีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ   

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท้ังหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 


