
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

***รำคำขำยเป็นรำคำโปรโมชัน่ไม่มีรำคำเด็ก*** 

INFANT เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 2 ปี รำคำ 7,900 บำท / ท่ำน 

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

วนัที่

สอง 

สนำมบนินำริตะ – วดัอำซำกุสะ – โตเกียวสกำยทรี(ดำ้นนอก) –  

โอชิโนะ ฮกัไก - โกเท็มบะ พรีเมีย่มเอำ้ทเ์ล็ต 

 FUJI SUN PLAZA HOTELหรือเทียบเท่ำ 
- 

 

HTL  

 

วนัที่

สำม 

ภูเขำไฟฟูจิ – พพิิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – เจดียชู์เรโตะ – เมืองโตเกียว 

ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

 

 

- 

 SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ          

วนัทีส่ี ่

สวนเมจิกูไกเอ็น – ชอ้ปป้ิงฮำรำจูกุ – ชิบูย่ำ – ฮิตำชิ ซีไซดป์ำรค์ – 

ชอ้ปป้ิง อิออน ✓ - - 

 MYSTAY PREMIER NARITA HOTEL หรือเทียบเท่ำ          

วนัทีห่ำ้ 
สนำมบนินำริตะ – สนำมบนิสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) 

XJ601 (09.15-14.25) 
✓ -  

ช่วงกำรเดินทำง ผูใ้หญ่พกั หอ้งละ 2 ท่ำน พกัท่ำนเดีย่ว จ่ำยเพิม่ จ ำนวนทีน่ ัง่ 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภมิูช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์

กบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ 

23:50 ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่XJ600  

 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 6 ชัว่โมง เวลำทอ้งถิน่เร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

ดังนัน้ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนัง่ จดัท่ีนัง่แบบ 3-3-3 (น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน 

หากตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพ่ิม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม และตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง 7 วนัท าการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 – 21 พ.ย.65 33,999. - 6,000. - 35 

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



 

 

 

08:00  ถงึ สนำมบินนำริตะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอำทิตยอุ์ทยั ผ่ำนพธีิศุลกำกรและตรวจคนเขำ้เมือง 

 วัดอำซำกุสะวัดที่ได้ช่ือว่าเป็นวัดที่มีความศักด์ิสิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหน่ึงใน

กรุงโตเกียวภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ซ่ึงมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลตลอดทั้งปีประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ต้ังของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง4.5 

เมตรซ่ึงแขวนห้อยอยู่ณประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีช่ือว่า “ประตูฟ้าค ารณ”บริเวณทางเข้าสู่ตัว

วิหารจะมีถนนนากามิเซะซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆมากมายเช่นหน้ากากของเล่น

รองเท้าพวงกุญแจที่ระลึกและขนมนานาชนิดทั้งเมล่อนปังในต านานดังโงะหนึบหนับและน้องปลาขนมไทยากิ

ฯลฯให้ทุกทา่นได้เลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก 

จากน้ันน าทา่นยืนถ่ายรูปกบัโตเกียวสกำยทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น า้สมิุดะหน่ึงในแลนด์มาร์ค

ของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทศัน์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญ่ีปุ่นและเป็นหอคอยที่สุดที่สูงใน

โลกต้ังอยู่ที่เขตสุมิดะหน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลน่ันเองและ

โตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วยความสูงของหอคอยที่634 เมตรมาจากมุซาชิคุนิ

ช่ือเรียกในอดีตของแถบน้ีซ่ึงตัวเลข634 สามารถอ่านตามเสยีงตัวเลขเป็นมุซาชิได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนำมบินนำริตะ – วดัอำซำกุสะ – โตเกียวสกำยทรี(ดำ้นนอก) – โอชิโนะ ฮกัไก - โกเท็มบะ  

พรีเมีย่มเอำ้ทเ์ล็ต 

 



 

 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย โอชิโนะฮกัไกหรือหมู่บ้านน า้ใสถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

เอาไว้ได้อย่างดีในหมู่บ้านมีบ่อน า้ใสที่เป็นน า้ที่ละลายมากจากหิมะบนภเูขาไฟฟูที่น่ีมีความสวยงามในระดับ

ที่ว่าได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในภมูิทศัน์

ทางน า้ที่งดงามร้อยอนัดับในปีค.ศ. 1985 อกีด้วยและยังเป็นอกีหน่ึงสถานที่ที่เราสามารถมองเหน็วิวฟูจิด้วย

หากวันน้ันเป็นวันที่ฟ้าเปิด 

 โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอำ้ทเ์ล็ต เป็นศูนย์รวมสนิค้าแบรนด์เนมช่ือดังของญ่ีปุ่น และแบรนด์เนมช้ันน าระดับโลก

มาไว้ด้วยกนัที่น่ี บนเชิงภเูขาไฟฟูจิ ริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภเูขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

กับมหานครโตเกียว นับว่าเป็นเอ้าทเ์ลทที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น เป็นสถานที่ที่ให้คุณช้อปป้ิงได้อย่างไม่รู้จบ และ

เตม็อิ่มไปกบัสดุยอดวิวทวิทศัน์ของภเูขาฟูจิ แค่สถานที่ต้ังกดึ็งดูดความสนใจจากนักทอ่งเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  ทีพ่กัFUJI SUN PLAZA HOTELหรือเทียบเท่ำบุปเฟ่ตข์ำปูยกัษ ์

**จำกนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลำยอิริยำบถกบักำร “แช่ออนเซ็น” กำรแช่น ้ ำแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่ำจะช่วยกระตุน้กำร

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

วนัทีส่ำม ภูเขำไฟฟูจิชั้น 5 – พิพธิภณัฑแ์ผ่นดินไหว – เจดียชู์เรโตะ – เมืองโตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ 

 



 

 

  ตุลำคม - พฤศจิกำยน 

ภูเขำไฟฟูจิชั้นที่ 5 (ตามสภาพอากาศ)เป็นทั้งจุดชมวิวยอดนิยมส าหรับนักท่องเที่ยว และจุดเร่ิมต้นในการ

เดินเท้าขึ้นไปสู่ยอดภเูขาไฟฟูจิส าหรับบรรดานักปีนเขา ต้ังอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ประเทศญ่ีปุ่น ภเูขาไฟฟูจิถูก

แบ่งออกเป็น 10 สถานี หรือ10 ระดับตามเส้นทางในการปีนขึ้นไปสู่ยอดเขา เน่ืองจากระบบการคมนาคมที่

ถูกพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ จึงท าให้ในปัจจุบันรถบัสสามารถว่ิงข้ึนมาได้ถึงบริเวณช้ันที่ 5 ส่งผลให้ได้รับความนิยม

อย่างมากในหมู่นักทอ่งเที่ยวที่ต้องการข้ึนมาชม 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ธนัวำคม 

 

หุบเขำโอวำคุดำนิ ต้ังอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว่าน่ีกเ็ป็นอีกหน่ึงแลมาร์กที่ เรียกได้

ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาล้ิมรสไข่ด าแห่งหุบเขาโอวาคุดานิกัน ซ่ึงไข่ด าน้ีมาจากน า้พุร้อนธรรมชาติ 

โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีด าเน่ืองจากถูกแร่ก ามะถัน มีความเช่ือว่าเมื่อทานไข่ด า 1 ลูก จะมีอายุยืน

ขึ้น 7 ปี 

พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เป็นตัวแทนของการส่งข้อความไปถึงทุกคนให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวและการระเบิดของภเูขาไฟภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภเูขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกต

กระจกโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆและโซนช๊อปป้ิงสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองป้ันดินเผาและของฝากอกีมากมาย 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บ่ำย เจดียชู์เรโตะ ต้ังอยู่ที่เมืองฟูจิโยชิดะสร้างข้ึนเพ่ือเป็นอนุสาวรีย์วีรชนต้ังอยู่ในตอนกลางระหว่างภเูขาอาราคุระ

ยามะบริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซน็เกง็ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆเจดีย์กจ็ะเปล่ียนไปตาม

ฤดูทั้งสี่ของญ่ีปุ่นอกีทั้งยังเป็นแหล่งชมวิวภเูขาไฟฟูจิแหล่งใหม่ที่สามารถเหน็วิวภเูขาไฟฟูจิได้ในอกีมุมหน่ึง 

แหล่งช้อปป้ิงช่ือดังในโตเกียวอย่างชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินค้ามากมายทั้ง

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปดิจิตอลนาฬิกาเคร่ืองเล่นเกมส์หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้า

เสื้ อผ้าแบรนด์เนมเสื้ อผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่นเคร่ืองส าอางย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอื่นๆอกีมากมาย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

  ทีพ่กั SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่ำ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 

ตุลำคม - พฤศจิกำยน  

ศำลเจำ้เมจิ เป็นศาลเจ้าชินโตขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่กว่า 7 แสนตารางเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เพ่ืออุทศิ

ถวายแด่สมเดจ็พระจักรพรรดิเมจิและสมเดจ็พระจักรพรรดินีโชเกง็ มีท าเลที่ต้ังอยู่ที่ย่านฮาราจูกุ ในเขตชิบูย่า 

กรุงโตเกยีว 

ปลำยเดือนพฤศจิกำยน - ธนัวำคม 

สวนเมจิจิงกูไกเอ็นเพ่ือชมใบแป๊ะกว๊ยในช่วงใบไม้เปล่ียนสี  เป็นจุดชมต้นแปะกว๊ยขึ้นช่ือของจังหวัดโตเกียว

เป็นที่นิยมทั้งในชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติสวนแห่งน้ีจริงๆแล้วสามารถสนุกได้ตลอดปีแต่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ถนนทางเข้าจะกลายเป็นสเีหลืองทองอร่ามสวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นอย่างมากและส่วนในช่วงฤดูร้อนมี

การจัดงานเทศกาลดอกไม้ไฟอันมีช่ือเสียงและในฤดูอื่นๆกยั็งมีอีเว้นท์ในสนุกตลอดปีอีกด้วย(ตามสภาพ

อากาศ) 

  ฮำรำจูก ุนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปป้ิงแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมของเดก็วัยรุ่นที่แต่งหน้า แต่งตัว กนัแบบที่เรียกได้

  ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน โดยเฉพาะวันอาทติย์ เดก็เหล่าน้ีจะมารวมตัวกัน มีทั้งแนว แฟนตาซี ปีศาจ คิขุอา

  โนเนะ เป็นสสีนัให้กบัถนนสายน้ี 

  ชิบูย่ำ โดยทั่วไปหมายถึงย่านรอบๆ สถานี Shibuya เป็นส่วนหน่ึงของเขตชิบูย่า ซ่ึงตั้งอยู่ทางด้านทศิตะวันตก

  และเป็นหน่ึงใน 23 เขตพิเศษของ กรุงโตเกียว ย่านชิบูย่าถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างย่ิง

วนัทีสี่ ่ สวนเมจิกูไกเอ็น – ชอ้ปป้ิงฮำรำจูกุ – ชิบูย่ำ – ฮิตำชิ ซีไซดป์ำรค์ – ชอ้ปป้ิง อิออน 

 



 

 

  ในด้านแฟช่ัน มีแหล่งช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งชอ็ปของแบรนด์ดังตั้งอยู่มากมาย 

  นอกจากน้ันแล้วยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทงิอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญ่ีปุ่นและนักทอ่งเที่ยว 

  ชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 

 หมู่บำ้นเยอรมนัแห่งโตเกียว (Tokyo German Village) คือช่ือของธีมพาร์คที่ต้ังอยู่ห่างใจกลางกรุงโตเกียว 

ออกไปราว 2 ช่ัวโมง เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวของที่น่ีจัดติดต่อกนัมาปีน้ีเป็นคร้ังที่ 12 แล้ว โดยจะประดับ

หลอดไฟทั้งสิ้ น 3 ล้านดวงจนพร่างพราวไปด้วยแสงสว่างทั่วทั้งบริเวณ ทั้ง อุโมงค์สายรุ้ง สูง 70 เมตรที่

ระยิบระยับไปด้วยแสงไฟ 7 สสีวยงาม ไฟประดับสามมิติขนาดมหึมา และเวทหีลักของงานอย่าง “มาร์คพลัทซ์ 

(Marktplatz) ” ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์เยอรมันที่ประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงาม อีกทั้งโชว์ ที่น่ีมีการ

แสดงแสงสีเสียง 3D illumination ที่เน้นศิลปะและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันช่วยสร้างบรรยากาศให้ย่ิงคึกคัก 

นอกจากน้ีจากบนชิงช้าสวรรค์บริเวณเนินสูงมองลงมากจ็ะได้เหน็ภาพอนัสว่างไสวระยิบระยับเตม็ไปหมด ราว

กบัปูไว้ด้วยพรมแห่งแสงไฟ ซ่ึงดูสวยงามจนลืมอากาศอนัหนาวเหนบ็ในคืนฤดูหนาวได้เลยทเีดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

อิออนชอ้ปป้ิงมอลลภ์ายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง150 ร้านซ่ึงตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญ่ีปุ่น

สินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้ อผ้าแฟช่ันอาหารสดใหม่และอุปกรณ์ภายในบ้านรวมไปถึง

เคร่ืองส าอางค์ขนมญ่ีปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นMuji, 100 yen shop, Sanrio store, 

Capcom games arcade และกยั็งมซีุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซ้ือของอกีด้วย 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

  ทีพ่กั MYSTAY PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

09:15  ออกเดินทำงจำกสนำมบินนำริตะ โดยสำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบนิ XJ601 

14:25  ถงึ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูล้ืม 

วนัทีห่ำ้ สนำมบินนำริตะ – สนำมบินสุวรรณภูมิ 



 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักทอ่งเที่ยว ต้ังแต่วันที่ 10 

มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทวัร์ 🔵กลุ่มสีน า้เงิน (เสี่ยงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มน้ี 

- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกกัตัว 

- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 

-นักทอ่งเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคช่ันในโทรศัพทส่์วนตัวดังน้ี  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึง

สามารถท า VDO call ได้และแชทได้ 

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเน่ืองจากอยู่ใกล้ผู้ติดเช้ือ 

3. Questionnaire  

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญ่ีปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.

ก่อนเดินทาง) 

4. Google maps ล้ิงค์กบั My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 

กำรเดินทำงกลบัเขำ้ประเทศไทย ส ำหรบัคนไทย เตรียมเอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซีนครบถว้น ตำมขอ้ก ำหนด

ของรฐับำลไทย มำกกว่ำ 14 วนัก่อนเดินทำง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated 

Certificate) 

 

 
 

 

 

ประกำศศส ำคญั:รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยวเทา่น้ัน ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบับริษัท เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 

และบริษัทได้ช าระให้กบัสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทาง

หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสทิธกิารคืนเงินรวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น 



 

 

🔵 เอกสารย่ืนวีซ่าญ่ีปุ่น  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2. วีซ่าญ่ีปุ่น  

เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการย่ืนวีซ่าให้ดังน้ี 

- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 

- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป ไม่เกนิ 6 เดือน ไม่มีการตกแต่งรูปใดๆ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 

- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หรือคัดส าเนา ทร.14 ที่ส านักงานเขต พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (ตัวจริง) (ถ้ามี) พร้อมส าเนา 1 ชุด 

- ขอ statement ย้อนหลัง 6 เดือน กบัธนาคาร ต้องมีตราประทบัและลายเซน็ต์จากธนาคารเทา่นั้น 

- พนักงานบริษัท ขอหนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาตามวันเดินทาง 

(ภาษาองักฤษ)         

นักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียน (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด 

อาชีพอสิระ หนังสอืรับรองตนเอง (ภาษาองักฤษ) เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

เจ้าของกจิการ เอกสารจดทะเบียนการค้า เอกสารฉบับจริง และส าเนา 1 ชุด 

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการย่ืนวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 

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

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอพัเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิและแจง้ใหผู้ใ้ชบ้ริกำรทรำบว่ำ:โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถ

เปล่ียนเป็นเงินได้กำรบริกำรของรถน ำเทีย่ว ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่นก ำหนดไวว้นัละ 10 ชัว่โมง ไม่สำมำรถขบัเกิน

เวลำได ้ทางมัคคุเทศกแ์ละพนักงานขับรถ จะจัดโปรแกรมให้ตามความเหมาะสมกบัเวลา และต้องขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร

ในวันเดินทางน้ันๆ อาจเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 



 

 

กำรยกเลิกส ำหรบักำรจอง 

ตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรคืนใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว 2563 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันข้ึนไป ก่อนวันน าเที่ยว คืนเงินทั้งหมด (โดยหักจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า

มัดจ าของบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ) 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันน าเที่ยว  คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

* ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วันก่อนวันน าเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัรำนี้ รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  

     (ไม่สำมำรถระบุทีน่ ัง่บนเครือ่งได ้สำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด Random Seat) 

3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทยีบเทา่ (2-3 ท่ำน / หอ้ง) 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการ 

7. ค่ากระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบ (น ้ ำหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั) 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

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

10. ค่าประกนัสขุภาพ *ประเทศญ่ีปุ่นบังคับให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นต้องซ้ือประกนัสขุภาพที่ครอบคลุมวงเงินประกนั 

50,000 USD/ทา่น 

11. ภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7 % 

 

อตัรำไม่นี้ รวม 

1. ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ 1,200 บาท / ทา่น 

2. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดินทาง 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทเิช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าน า้หนักเกนิจากทางสายการบินก าหนดเกนิ

กว่า 20 กโิลกรัมและมากกว่า 1 ช้ิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ช ารุดหรือ

ของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

4. ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าญ่ีปุ่นและด าเนินการย่ืนส าหรับลูกค้า จ านวน 2,000 บาท / ทา่น 

6. ค่าด าเนินการคัดกรองตรวจหาเช้ือ RT-PCR ของลูกค้า ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทสไทยอย่างน้อย 72 ชม. 

 

เงือ่นไขในกำรส ำรองที่น ัง่ 



 

 

- กรุณำจองล่วงหนำ้พรอ้มส ำเนำหนงัสือเดินทำงและช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000บำท ภำยใน 3 วนัหลงัท ำกำรจอง  

(กรณีลูกคำ้ท ำกำรจองนอ้ยกว่ำวนัเดินทำง 25 วนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำทวัรเ์ต็มจ ำนวนทนัทีในวนัทีจ่อง

เท่ำนั้น) 

*ส่วนทีเ่หลือ ช ำระก่อนวนัเดินทำง 30 วนั (นบัรวมวนัเสำรแ์ละวนัอำทิตย)์ 

**กรณีทีท่่ำนช ำระค่ำทวัรท์ั้งหมดหรือบำงส่วนทำงบริษทัถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่ำงๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทั้งหมดนี้ แลว้ 

 

(โปรดตรวจสอบพรอ้มส่งส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่มีอำยุเหลือมำกกว่ำ 180 วนั นบัจำกวนัทีเ่ดินทำง  บริษทัไม่

รบัผิดชอบหำกกรณี หนงัสือเดินทำงมีอำยุนอ้ยกว่ำ 180 และไม่สำมำรถเดินทำงไดห้รือโดนปฎิเสธจำกสำยกำรบินและ

เจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมืองนั้นๆ) 

 

 ทางบริษัท ผู้จัดท าจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน

ต่างๆ หากเกดิกรณี ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง หรือกรมแรงงาน สายการบินในประเทศไทยหรือ

ประเทศต่างๆ หรืออันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้า

ออกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ 

 

-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปเดินทางได้  ในกรณีน้ีบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงได้ช าระไว้กบัทางสถานทูตแล้ว กรณี ต้องใช้วีซ่า) หรือจัดหาคณะทวัร์อื่น

ให้ถ้าต้องการ 

 

หมายเหตุกรุณาศึกษาเง่ือนไขทัง้หมดก่อนการจอง เพือ่ความเขา้ใจทีต่รงกันระหว่างลกูคา้และบริษัท 

1. ราคาดังกล่าวรวมภาษีน า้มันและภาษีสนามบินแล้ว   หากมีการประกาศปรับเพ่ิมก่อนการเดินทางทางบริษัทขอเกบ็เพ่ิม 

     ตามจริง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, 

จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,สภาพการจราจร และการน าสิ่งของผิดกฎหมาย 

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า  

5.ทำงบริษทัฯไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน กรณีสิ่งของสูญหำย อนัเนือ่งจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง ,กำรโจรกรรม และ

อุบติัเหตุอนัเกิดจำกควำมประมำทของผูเ้ดินทำง 

6. หากทา่นได้ช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์กบัทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าทา่นตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด 

7. โปรแกรมน้ีเป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ทา่นจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอกีคร้ังหน่ึง หลังจากทางบริษัทได้

ท าการส ารองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะ

ปรับเปล่ียนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม 

8. มัคคุเทศก ์พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดท า นอกจากมีเอกสาร 

     นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดชัดเจนเทา่นั้น  

9. ผู้จัดท าทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เน่ืองจากเป็นรายการเหมาจ่าย 



 

 

    กบัตัวแทน ต่างๆ หากเกดิกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินใน  

    ประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 

    ต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณี 

    อื่นๆ 

10. ในกรณีทีลู่กคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศหรือออกตัว๋โดยสำรเอง กรุณำติดต่อเจำ้หนำ้ทีข่องบริษทัฯ ก่อน

ทุก 

      ครั้ง ทำงบริษทัฯ จะไม่ขอรบัผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 

11. โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั  

       การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษา     

        ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นส าคัญและไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ 

12.กรุณำ อย่ำขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตรำใดๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ลงในหนงัสือเดินทำงหำกทำงสำยกำรบนิไม่อนุญำตให ้ 

      เช็คอิน หรือต ำรวจตรวจคนเขำ้เมืองประเทศนั้นๆ ปฎิเสธกำรเขำ้-ออกประเทศ ทำงบริษทัไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรือ่งตัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกนั หากต้องการเปล่ียนวันเดินทางกลับ ทา่นจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบิน (กรณีที่บตัรโดยสำรสำมำรถเปลี่ยนได)้ และบริษัททวัร์เรียกเกบ็การจัดที่น่ังของกรุ๊ป

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได)้ ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นั้น 

ขอ้มูลเพิม่เติมเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่  

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

2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการปรับเปล่ียนเพ่ือให้เกดิความเหมาะสม 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั 

หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เดก็

, และผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินทอ่งเที่ยวติดต่อกนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

ส ำหรบัผูเ้ดินทำงทีอ่ำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศจำกบดิำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 

ขอ้ควำมซ่ึงถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนทีร่่วมเดินทำง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ

และสถานที่ทอ่งเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงานเพ่ือความสะดวกสบายและเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ

ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัย

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



 

 

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

ปฏเิสธออกวีซ่าจากกงสุลและ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ

ไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงใน

ระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกนัอุบัติเหตุ ตามเง่ือนไขที่บริษัท

ฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้

เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏบัิติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 

รายละเอยีดด้านการเดินทาง อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัทจะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกยีรติ ที่

ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 
 

 

 
 


