
 

 

 

 

รหสัทวัร ์Jap2354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ11 WINTER SNOW TOKYO FUJI 
เที่ยวญีปุ่่น... โตเกียว ฟูจิ สกี 5วนั 3คืน 

เดินทางโดยสายการบิน Air Asia X น ้าหนักกระเป๋า 20 กก. + Carry on 7 กก. 
ที่พัก ฟูจอิอนเซน็ 1 คนื โตเกียว 1 คนื และ นารติะ 1 คนื 

พิเศษ!!!! บุฟเฟต์่ BBQ และ บุฟเฟต์่ขาปู 
สนกุสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ท่ีฟูจิชัน้ 2 พรอ้มชมวิวภูเขาไฟฟูจิ 
ลอ่งเรอืโจรสลดัทะเลสาบฮาโกเน่ เท่ียวชมหมู่บา้นโอชโินะฮักไก ล้ิมลองไขด่ าหบุเขาโอวาคุดานิ 
ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบตุซ ึและขอพรท่ีวัดอาซากุสะ วัดดงัแห่งโตเกียว 

ชอ้ปปิ้ งยา่นชนิจุกุ ชบิยูา่ หา้งไดเวอรซ์ติี ้ และ Gotemba Premium Outlets 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก 2-12 ป ี 
 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

01-05 ธนัวาคม 65 31,888  
 

ราคาเท่าผู้ใหญ ่
 (Infant ไม่เกิน 2ป ี6,000 บาท) 

 

8,500 31  

07-11 ธันวาคม 65 30,888 8,500 31  

08-12 ธันวาคม 65 29,888 8,500 31  

14-18 ธนัวาคม 65 29,888 8,500 31  



15-19 ธนัวาคม 65 29,888  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเท่าผู้ใหญ ่
 (Infant ไม่เกิน 2ป ี6,000 บาท) 

 
 
 
 
 
 

8,500 31  

21-25 ธันวาคม 65 33,888 8,500 31  

22-26 ธันวาคม 65 36,888 8,500 31  

23-27 ธันวาคม 65 36,888 8,500 31  

28 ธนัวาคม - 01 มกราคม 66 39,888 8,500 31  

29 ธันวาคม - 02 มกราคม 66 39,888 8,500 31  

30 ธนัวาคม – 03 มกราคม 66 39,888 8,500 31  

31 ธนัวาคม – 04 มกราคม 66 39,888 8,500 31  

01-05 มกราคม 66 37,888 8,500 31  

11-15 มกราคม 66 31,888 8,500 31  

18-22 มกราคม 66 31,888 8,500 31  

25-29 มกราคม 66 31,888 8,500 31  

01-05 กมุภาพันธ์ 66 31,888 8,500 31  

08-12 กมุภาพันธ์ 66 31,888 8,500 31  

15-19 กมุภาพันธ์ 66 31,888 8,500 31  

22-26 กุมภาพันธ์ 66 31,888 8,500 31  

24-28 กมุภาพันธ์ 66 31,888 8,500 31  

01-05 มนีาคม 66 31,888 8,500 31  

08-12 มีนาคม 66 31,888 8,500 31  

15-19 มนีาคม 66 31,888 8,500 31  

ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการยืน่วีซ่า (ประเทศญีปุ่น่) 2,000 บาท 
 

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

20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X 
(XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน
เคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 

 
วนัทีส่อง          ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ-ลอ่งเรอืโจรสลดัชมทะเลสาบอาช-ิหบุเขาโอวาคดุาน-ิGotemba Premium Outlets      
                                                                               อาหาร เทีย่ง, เยน็                                                                                                               
08.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตนิาริตะ ประเทศญี่ปุน่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  



ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  
น าทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิโนโกะ เมืองฮาโกเน่  เป็น
ทะเลสาบที่สวยงาม เงียบสงบ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของป่าและภูเขา 
เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ก่อตัวขึ้น
จากลาวาของภูเขาไฟ ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 3,000 
ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone Machi 
Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 
นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่าง
ชัดเจน และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set 
จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแร่
ก ามะถันซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ด า 
1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้า
พ้ืนเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ด า, แชมพูด า, โฟมล้างหน้าด า ซ่ึงล้วนเป็น
ผลิตภัณฑ์จากก ามะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบ ารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดี
งาม จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปป้ิงที่ Gotemba Premium Outlets เรียกได้
ว่าเป็น Outlets ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพราะมีสินค้าให้เลือกซ้ือเยอะมากมาย 
ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอื่น ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆ
ส าหรับนักท่องเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทีนี้คือสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปป้ิงพร้อมสัมผัสบรรยากาศ
ของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จาก
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้าแฟชั่น อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟต่์ขาปู 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม        ลานสก ีFujiyama Snow Resort Yeti-หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก-JTC Fujinoeki ศูนยจ์ าลองแผน่ดนิไหว-วดัอาซากสุะ 
                      ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ                                                                                                                                อาหาร เช้า,เที่ยง 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที่3) 

พาทุกท่านตะลุยหิมะที่ Fujiyama Snow Resort Yeti (Snow Town Yeti) พาไปเล่นสกีและชมภูเขาไฟฟูจิในเวลาเดียวกัน 
ที่นี้ เป็นสกีรีสอร์ทตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของภูเขาไฟฟูจิ ใน
จังหวัดชิสึโอกะ (Shizuoka) มีลานสกี4แห่งตั้งแต่ A 
ถึง D มีเส้นทางคอร์สสกีหลายคอร์สที่มีระดับความ
ยากหลายระดับต้ังแต่ระดับเร่ิมต้นไปจนถึงระดับข้ันสูง 
ในบรรดาคอร์สเหล่านั้นลานสกี A จะเป็นเส้นทางหลัก
ของ Yeti ที่เปิดให้บริการเร็วที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจาก
ได้รับการบ ารุงดูแลด้วยเคร่ืองจักรผลิตหิมะเทียม ฤดู
เล่นสกีจึ  งเร่ิมต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมของทุกปี ที่นี้มีกิจกรรมหิมะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกี เล่นสโนว์บอร์ด ฯลฯ 
ทุกท่านสามารถสัมผัสกับ "การขับขี่มินิสโนว์โมบิล" และ "การล่องแพหิมะ" ซ่ึงคือกิจกรรมนั่งบนเรือยางที่ถูกดึงโดยสโนว์โม



บิล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายในสกีรีสอร์ทแห่งนี้ (ค่าทัวร์รวมค่าเข้าลานสกีรีสอร์ทและเคร่ืองเล่นเฉพาะ
Snow Sled แผ่นสไลด์หิมะ เท่านั้น)  
จากนั้นพาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Oshino Hakkai Village เป็น
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake 
Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี  2013 ฟูจิ ซังได้ รับเลือกให้ เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน ้าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน ้าที่เกิด
จากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระ
ถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือ เลือกชิมชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง ซ่ึงถือว่า
เป็นของขึ้นชื่อของที่นี้ 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set 
และ JTC Fujinoeki ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการ
ประทุของภูเขาไฟจากทั่วทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดง
เหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจ าลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขา
วงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่าง ๆ 
และโซนช้อปป้ิงสินค้างานฝีมือญ่ีปุ่นต่าง ๆ เช่น มีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองปั้ นดินเผา เคร่ืองส าอาง และของฝากอีกมากมาย น าทุกท่านเดินทาง
สู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บน
เกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์
เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร 
วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟา้ค ารณ) ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงขนาด
ยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือ
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปป้ิงที่มีช่ือเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะ
เป็นเคร่ืองรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่
ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้
คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไป
ถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky 
tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวไดซ่ึ้ง
อยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ และ ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า 
เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนคร
โตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟา้, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผ้า,รองเท้า และ
เคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยนชื่อ
ดังของญี่ปุ่น ซ่ึงสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัด
อย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านช้อป
ป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น      อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
วนัทีส่ี่        คามาครุะ-พระใหญไ่ดบตุซ-ึยา่นชบิยูา่-โอไดบะ-หา้งไดเวอรซ์ติี-้ออิอนมอลล ์                     อาหาร เชา้,เทีย่ง 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 
 เดินทางสู่เมืองคามาคุระ พาทุกท่านชมความย่ิงใหญ่ของ พระใหญ่ไดบุตซึ (Kamakura Daibutsu หรือ The Great 

Buddha) เป็นพระพุทธรูปที่ส าคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุ
อิน (Kotokuin Temple) พระพุทธรูปไดบุตซึมีความสูงถึง 13.35 เมตร 
น ้าหนัก 121 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น รองจากหลวง
พ่อโต แห่งวัดโทไดจิ เมืองนารา พระใหญ่ไดบุตซึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้ง พระ
ใหญ่ไดบุตซึสร้างจากโลหะส าริด และทองแดง โดยช่างฝีมือดี ที่เห็นองค์พระ
เป็นสีเขียวเป็นเพราะว่าเกิดปฏิกริยาทางเคมี เกิดออกไซด์ของโลหะที่สะสม
มาเป็นเวลานานจนองค์พระเป็นสีเขียว หรือจะเรียกว่าเป็นสนิมก็ได้ โดยพระ
ใหญ่ไดบุตซึ ตั้งอยู่ที่วัดโคโตะกุอิน (Kotokuin Temple) ไม่เพียงแต่เป็นวัดที่



ส าคัญกับคนญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะยังมีความส าคัญกับคนไทยด้วย ภายในวัดมีต้นสนที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10 
ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จเยือนวัดโคโตะกุอิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) บุฟเฟต์่ BBQ 
 จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางอย่างย่ิงในด้าน

แฟช่ัน มีแหล่งช้อปป้ิง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของ
แบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิง
อย่างครบครัน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจาก
การถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างได
เวอร์ซิตี้ ซ่ึงภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับ
กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตาม
อัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ท าให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 
เมตร) และเพ่ิงเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์
ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สีฟา้ป้ายใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ บริเวณใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้  ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
ต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีก
มากมาย จากนั้นน าทุกท่านไปช้อปป้ิงต่อที่ ออิอนมอลล์ Aeon Narita Mall 
โดยมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์
ญี่ปุ่น สินค้าหลักๆที่มีให้เลือกเยอะก็แนวเส้ือผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และ
อุปกรณ์ภายในบ้าน สินค้าแนวแฟชั่นนี่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ 
MUJI, 100  yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade แล ะ 
supermarket ขนาดใหญ่ให้ทุกท่านได้ซ้ือของฝากมากมาย บางร้านไม่ต้อง
เสียภาษีสินค้าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซ่ีงก็น่าจะถูกกว่าการไปซ้ือ
ที่สนามบินอีกด้วย อีกทั้งร้านอาหารก็มีให้เลือกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปป้ิงตามอัธยาศัย 

เย็น       อิสระทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
วนัทีห่า้         ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ - ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                                                         อาหาร เชา้  
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่)  

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.15 น.    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เทีย่วบนิที ่ XJ601 

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 
14.00 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

*********************************************** 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 
  

ประกาศส าคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้
ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้ริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาใน
รูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 



- ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถท า VDO 
call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพโหลดผล
ตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย 
มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate) 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. วีซ่าญี่ปุ่น  
เตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งให้ทางบริษัทด าเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้ 
- Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน 
- รูปถ่าย2x2นิ้ว พ้ืนขาว 1รูป 
- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ทะเบียนบ้าน ใช้เล่มจริงแนบยื่น (กรณีไม่มีเล่มจริง ต้องคัดจากอ าเภอ มีตราครุฑ พร้อมผู้มีอ านาจลงนาม เท่านั้น),ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 
ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จ าเป็น) 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า) 
- statement ย้อนหลัง6เดือน (มีตราประทับ ลายเซ็น จากธนาคาร) 
- หนังสือรับรองการท างาน ระบุต าแหน่ง วันเร่ิมงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือ
รับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการท างานของบิดา-มารดาด้วย) 
3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพ่ือน าใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทด าเนินการให้) (ส่งส าเนาพาส+E-Mail ผูเ้ดนิทาง
ทุกท่าน (ห้ามซ ้ากัน) ให้ทางบริษัทฯ) 
4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท า
การแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรั่บผดิชอบ
ใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า 2,000 บาท (รวม 22,000 บาท) กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสาร
ช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 



**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
กรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่

ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบินAir Asia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ
ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  
**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) โดยแผนประกันจะ
ครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการ
รักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง 
บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท า
ประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

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

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 



5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า 2,000 บาท (เอกสารทางลกูค้าน าส่งEMSให้กับทางบริษัท) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท /ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจ

จากท่าน 
8. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ   

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้าและบริษัท ฯ 
และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจ
ของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 
อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ   
 


