
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JXJ02 日本が恋しい Koishii JAPAN ทวัรญ์ีปุ่น่ 6วนั 4คนื 
โตเกยีว ฟูจ ิทาคายามา่ ชริาคาวาโกะ นาโกยา่ 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X น ้าหนกักระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. 

พักทาคายามา่1คืน นาโกย่า1คืน ฟูจอิอนเซน็ 1คืน นารติะ,ชบิะ 1คนื  
ขอพรวัดดังโตเกียววัดอาซากุสะ ปราสาทมัตสึโมโต้ เสน่ห์กาด าคู่นากาโนะ เยือน Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ 
ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองอินุยา ความงดงามแบบดั้งเดิมสไตล์ญ่ีปุ่น เยือนหมู่บ้านน ้าใสโอชิ
โนะฮักไก นั่งกระเช้าลอยฟา้ Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขา
ไฟฟูจิ แบบพาโนราม่า เที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งช้อปป้ิงใจกลางโตเกียว ชินจูกุ 
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  

(บาท) 
ราคาเด็ก  พักเด่ียว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 
ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

13-18 กรกฎาคม 2565 33,888  
 
 
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ปี 6,000 บาท) 

5,500 31  

20-25 กรกฎาคม 65 33,888 5,500 31  

4-9 สิงหาคม 65 33,888 5,500 31  

18-23 สิงหาคม 65 33,888 5,500 31  

25-30 สิงหาคม 65 33,888 5,500 31  

**ค่าทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้วกรณีญ่ีปุ่นประกาศฟรีวีซ่า มีส่วนลด 800 บาทจากราคาทัวร์   

 



 

 

 

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:  XJ600    BKK-NRT    23.50-08.00 
RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-13.25 
 
 
 
20.30 น. พร้อมกันท่ี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA 

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

บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
 
 

 
 

08.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช 
ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ น าทุก
ท่านเดินทางสู่เข้าสู่โตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น 
ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI 
TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทอง
ค าท่ีเป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัด
พุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธ์ิของวัดแห่งน้ี
หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของท่ีระลึกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของท่ีระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In 
Japan แท้ๆ รวมท้ังข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิไปถา่ยรปู
คู่กบัววิของหอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถ
เดินไปถ่ายรูปวิวไดซ่ึ้งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) Japanese Set 
บ่าย พาทุกท่านเดินทางสู่ นากาโน่ (Nagano) จังหวัดในภูมิภาคชู

บุ เมืองท่ีเต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติสวยอันดับต้นๆ
ของญี่ปุ่ น  มี เ มืองท่องเ ท่ียวยอดนิยมคือ มัตสึ โมโตะ 
(Matsumoto) ชมปราสาทมัตสึโมโตะ ปราสาทอกีาแหง่นากา
โนะเป็นปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นหน่ึงในห้า
ปราสาทในญี่ปุ่นท่ีถูกก าหนดให้เป็นสมบัติประจ าชาติ ตัว
ปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวจุ ดเด่นข
องปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ท่ีก าแพงสีด าของเท็นชุคาคุ จึงมีชื่อ
เรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา (ชมด้านนอก) สมควร
แก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพักทาคายาม่า 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) บุฟเฟต่์ชาบูชาบูหมู 
ท่ีพัก: Chisun Grand Takayama,Country Hotel Takayama,Kuretakeso Takayama Ekimae  /ระดับใกล้เคียงกัน 3* 

วันท่ีหน่ึง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันท่ีสอง         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ-ท่ีพักทาคายาม่า 
                                                          อาหาร เท่ียง,เย็น 

                        



 

 

 
 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 

น าท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมือง
ทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซ่ึงเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคา
ยาม่า น าท่านเดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซู
จิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าท่ีมีการอนุรักษ์บ้านเรือน
ในสมัยเอโดะท่ีมีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านท่ี
เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น เม่ือคร้ังหน่ึงในอดีตคือในยุค
เอโดะท่ีมีความเฟื่ องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่าน
ศูนย์กลางส าหรับการท าการค้าของเมืองทาคายาม่า จุดเด่นคือ
อาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ ท่ีมีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ เป็นการสร้าง
บ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านท้ัง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสี
น ้ าตาลหรือสีด า อิสระใ ห้ทุกท่านได้เดินเท่ียวและช่ืนชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้า
หลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ 
พร้อมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ 
หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์
หน่ึงของเมืองทาคายาม่า ให้ท่านถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi 
Bridge สะพานสีแดงท่ีทอดข้ามแม่น ้ามิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจ 
เดินทางสู่  หมู่บ้านมรดก
โ ลกชิ ร าค า ว า โ ก ะ  เ ป็ น
หมู่บ้านชาวนาเล็กๆท่ีสร้าง
ทอดตัวขนานไปกับแม่น ้าโช
คาวะ ใน ท่ีราบท่ามกลาง
ขุนเขา  เป็นห มู่บ้ านสวย
ระดับโลกท่ียังคงอนุรักษ์
บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้
ดั้งเดิม และยังได้รับเลือก
จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกโลก จุดเด่นคือบ้าน
ทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนัก
ในช่วงฤดูหนาวได้ดี ความชันถึง 60 องศาคล้ายกับการพนมมือเข้าหากัน วัสดุในการสร้างบ้านน ามาจากธรรมชาติ
ล้วนๆ ใช้ต้นหญ้าท่ีปลูกในหมู่บ้านมาท าหลังคา ตัวบ้านจะไม่มีการตอกตะปู บ้านบางหลังมีอายุยาวนานกว่า 250 ปี 
ปัจจุบันยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย อิสระเดินเท่ียวชมตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี4) Japanese Set 
บ่าย เดินทางสู่นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคชูบุ และเป็นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ น าท่านเท่ียวชมเมืองอินุยา ตั้งอยู่

ในจังหวัดไอจิ เป็นเมืองท่ีมีเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่นท่ีมีท้ังความงามความเก่าแก่แล  ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและความ
ดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเดินเท่ียวชม Inuyama walking street 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5) บุฟเฟต่์Yakinikuและซูช ิสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ท่ีพักนาโกย่า  
ท่ีพัก: Hotel Ikeihan,Cypress Garden หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 

วันท่ีสาม          ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเต้ิลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridge- 

                          หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street -ท่ีพักนาโกย่า                    อาหาร เช้า,เท่ียง,เย็น                    

                        



 

 

 
 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

 
 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 
พาทุกท่านเดินทางชิซูโอกะ เป็น
จังหวัดท่ีเป็นท่ีตั้งของภูเขาฟูจิ
และมีชื่อเสียงในเร่ืองของการ
ปลูกชาเขียวท่ีดี ท่ีสุดในญี่ปุ่น 
แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบฮามานา
โกะ (Lake Hamanako)  ท่ี ต้ัง
อยู่บริเวณริมชายฝ่ังแปซิฟิค 
ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซูโอ
กะ เดิมทีตัวทะเลสาบเป็นทะเลสาบน ้าจืดท่ีแยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมา
เกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ท าให้น ้าจืดเปลี่ยนเป็นน ้าเค็ม จากน้ันเดินทางต่อไป
บริเวณภูเขาไฟฟูจิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี7) Japanese Set 
บ่าย  น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟา้ Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อ

เดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเช้าลอยฟา้ท่ีเชื่อมระหว่างริมฝ่ัง
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเ  
ลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของ
ร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกช้ิน
ทอดรูปฟูจิซัง,โคโร  ะเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้า
ขึ้น-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คอืนั่งชิงช้าถา่ยรูปกบัวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์
ท่านละ 500 เยน) พาทุกท่านสู่ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซ่ึงได้จ าลอง
เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยัง
สามารถเข้าไปทดสอบในห้องจ าลองแผ่นดินไหวในระดับท่ีแตกต่างกันได้ และ
ให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าราคาพิเศษ เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีม
ต่างๆเป็นต้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พักออนเซ็น 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี8)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเม่ือยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ท่ีพัก: Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fujiyamanakako Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 
 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) 

 
 

วันท่ีสี ่        นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-น่ังกระเช้าลอยฟา้ Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway- 

                    ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ท่ีพักฟูจิออนเซ็น                  อาหาร เช้า,เท่ียง                         

                        

วันท่ีห้า          สวนโออิชิปาร์ค -ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช้ัน5-โตเกียว-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปป้ิงชินจูกุ- 

                           เข้าท่ีพักนาริตะ,ชิบะ                                                                                                       อาหาร เช้า,เท่ียง                         

                        



 

 

 
 
พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oi  shi Park) เป็นจุด
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ่ังเหนือ 
เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวชาวญี่ปุ่นซ่ึงมาพักผ่อนตาก
อากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับความงามของทิวทัศน์ ในวันท่ีอากาศ
แจ่มใส สวนแห่งน้ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นภูเขาไฟ
ฟูจิได้เกือบท้ังลูกท่ีสวยงามมาก น าท่านขึ้นภูเขาไฟฟูจิสัมผัส
บรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดท่ี สถานีท่ี 5 บนระดับ
ความสูงท่ี 2,500 เมตร  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่ข้ึนในกรณีอากาศ
ไม่เอื้ออ านวยหรือทางขึ้นปิดโดยเปลี่ยนเท่ียวท่ีหมู่บ้านน ้าใส
โอชิโนะฮักไกแทน) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของ
ภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมท้ังเลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย  

เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี10) Japanese Set 
บ่าย เดินทางกลับสู่โตเกียว เมืองหลวง พาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ท่ีเกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้

ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายชนิดท่ีห้างไดเวอร์ซิตี้ ซ่ึงภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถา่ยรปู
กับกนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท าให้มีความสูงถึง 
19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพ่ิงเปิดตัวเป็นทางการในวันท่ี 24 กันยายน 2560ท่ีผ่านมา แวะร้าน LAOX แหล่งช้
อปปลอดภาษี อิสระเลือกซ้ือสินค้าท่ีร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลาง
เมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญ
อันดับหน่ึงของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและ
ซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆ
มากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ 
อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซ่ึงสินค้า
ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็น
ร้านดองกี้ ท่ีขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็น
ร้านมัตสึ โมโต้ ท่ีรวมสินค้ า เค ร่ืองใช้ เค ร่ืองส าอ างค์  
ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย อาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิม
ร้านอร่อยต่างๆท่ีย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน 
และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมาย น าท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ/ชิบะ 
ท่ีพัก: Narita/ Chiba Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3* 
ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 
 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือบริการแบบกล่อง Obento กรณีท่ีพักอยู่ห่างจากสนามบิน(ม้ือท่ี11)  
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15น.      ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย โดยสายการบิน AIR ASIA X  เท่ียวบินท่ี XJ601 
    (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
15.10 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

วันท่ีหก             ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                           

                        



 

 

 
 
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 
- ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) 
-นักท่องเท่ียวจ าเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ส่วนตัวดังน้ี  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ 
2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเน่ืองจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ 
3. Questionnaire  
แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางท่ีเข้ามาญี่ปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.ก่อนเดินทาง) 
4. Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาท่ีอยู่ในญี่ปุ่น 

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

🔵 เอกสารท่ีต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น **ค่าทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้วกรณีญี่ปุ่นประกาศฟรีวีซ่า มีส่วนลด 800 บาทจากราคาทัวร์   
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังน้ี 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2น้ิว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเท่ียว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้
หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ขอ้มลูการเขา้ประเทศญีปุ่น่อพัเดท ณ วนัที ่31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัทางรฐับาลญีปุ่่น 



 

 

 
 
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 15,000 บาท  กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช 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 400  บาท /เพ่ิม10กก. ช าระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ช าระเพ่ิม 3,000 บาท  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัยการเดินทางแดนซ์์ มููฟ Dance Moves ( ส าหรับเดินทางในเอเชีย ฮิปฮอป) โดยแผนประกัน
จะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท า 



 

 

 
 

การรักษาในโรงพยาบาลท่ีประกันครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึง
สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี
โดยท้ังน้ีการท าประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเท่ียว ท่ีบังคับให้บริษัทน าเท่ียว ท าประกัน
เฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ
ไซด ์Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

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. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 6,000 เยน หรือ 1,800 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, ภัยธรรมชาติ, 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   
 
 

 

 


