
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ44 PINKMOSS TOKYO FUJI FREE DAY ทัวร์ญีปุ่น่ 5วัน3คนื 
ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน • โตเกียว 2 คืน • พิเศษ เมนูขาปู ยอดนิยมของญ่ีปุ่น!!  

 

เทศกาลชมดอกชิบะซากรุะ เทศกาลฟูจิชิบะซากรุะ Fuji Shibazakura 2023 ชมวิวฟูจิ  
ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน ่ชิมไข่ด าโอวาคุดาน ิสวนโออิชิปาร์ค ขอพรวัดอาซากุสะ  

ช้อปป้ิงจุใจ โกเทมบะ พรีเมยีม เอ้าทเ์ลท็ Option tour!! สวนสนกุโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

 

 เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  

น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1  ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  XJ600 BKK-NRT 23.50-08.00     

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลดัชมทะเลสาบ
อาชิ – หุบเขาโอวาคดุานิ -  โกเทมบะ เอ้าทเ์ลท็ - พักฟูจิออนเซ็น 

   
Fuji Garden Hotel Onsen 3* 

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3 

เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 -สวนโออิชิ
ปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko 

Shikido Duty Free - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – ถนนนาคามเิซ 

   
Tokyo area hotel 3* 

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 
อิสระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศัย   
Option tour สวนสนกุโตเกยีวดสินยีแ์ลนด ์

   
Tokyo area hotel 3* 

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 



 

 

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ600    BKK-NRT    23.50-08.00 

RETURN:          XJ601      NRT-BKK    09.15-13.25 

 

 
 

20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 

ASIA X (XJ) มีเจ้าหนา้ทีข่องบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเป๋า 

23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที ่ XJ600  
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมจี าหน่าย) 
 

 

 
 

 

08.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬกิา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!! 
ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ พา
ทุกท่านไป ล่องเรือโจรสลดัชมทะเลสาบอาชิ (Lake Ashi) เป็นทะเลสาบทีส่วยงาม เงียบสงบ รายลอ้มไปด้วยธรรมชาติ
ของป่าและภูเขา เป็น 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิที่มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น ก่อตัวข้ึนจากลาวาของภูเขาไฟ 
ภายหลังจากที่มีการระเบิดของภเูขาไฟเมือ่ 3,000 ปีที่แล้ว โดยเราจะล่องเรือจากท่าเรือ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (Hakone 

Machi Port) สู่ ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (Motohakone Port) ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ล่องเรือชมวิวข้ามทะเลสาบอาชิ 
สามารถมองเหน็ภเูขาไฟฟูจิได้อย่างชัดเจน และเพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของทะเลสาบและทิวเขา 

5 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ

XJ601 NRT-BKK 09.15-13.25 
 

S ET BOX   
   

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 
ราคาเด็ก  

(บาท) 
พักเด่ียว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ่ม (บาท) 
ที่นั่ง หมายเหตุ 

19-23 เมษายน 66 32,888 

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 
6,000 บาท) 

8,500 

31  

26-30 เมษายน 66 32,888 31  

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 66 34,888 31  

03-07 พฤษภาคม 66 34,888 31  

10-14 พฤษภาคม 66 32,888 31  

17-21 พฤษภาคม 66 32,888 31  

24-28 พฤษภาคม 66 32,888 31  

วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ 

วันที่สอง           ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลดัชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมยีม เอ้าท์เลท็ -   

   พักฟูจิออนเซ็น                    อาหาร เที่ยง, เยน็ 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที1่) Japanese set 

 จากนั้นพาทุกท่านไปชมิไขด่  า หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน ้าแร่ก ามะถนัซ่ึงสามารถต้มไข่ให้สกุได้ โดยชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่า เมื่อกินไข่ด า 1 ฟอง จะท าให้มีอายุยืนยาวข้ึน 7 ปี เลือกชมและซ้ือสนิคา้พื้นเมอืงทีข้ึ่นช่ือมากมาย เช่น
สบู่ด า, แชมพูด า, โฟมล้างหนา้ด า ล้วนเป็นผลติภณัฑ์จากก ามะถันที่คนญ่ีปุ่นเช่ือว่าบ ารุงผวิพรรณและเส้นผมใหดี้งาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิงที ่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท Gotemba Premium Outlets ที่ใหญ่ทีส่ดุในญ่ีปุ่นเพราะมีสนิคา้ ทัง้
แบรนด์ญ่ีปุ่นและแบรนด์ดังจากประเทศอ่ืน ที่นี่นั้นได้รับความนิยมมากๆส าหรับนักทอ่งเที่ยว จุดที่เป็นไฮไลท์ของทนีีค้อื
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปป้ิงพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 
200 ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเป็นของพรีเมี่ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟช่ัน 
อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนกิส ์

เย็น        รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่2) พิเศษบุฟเฟต์่ขาปู!! ชนิดของขาปูข้ึนอยู่กบัการน าเข้าของโรงแรม 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผสัวฒันธรรม การอาบน ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่าน ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การ
บรรเทาอาการปวดเมือ่ยต่างๆ และช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดได้พร้อมบ ารุงผวิพรรณให้เปลง่ปลั่ง 

ที่พัก: Fuji Garden Hotel Onsen 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั  

ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที3่) 

พาทกุทา่นพบกบัจดุไฮไลทข์องการชมชบิะซากรุะ เทศกาลฟูจิชิบะซากรุะ Fuji Shibazakura 2023 เป็นงานพเิศษทีจั่ด
ข้ึนทุกปีใกล้กับภูเขาไฟฟูจิในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ดอกชิบะซากุระเป็นสายพันธุ์ทีบ่านสะพร่ังหลากสแีละรูปร่าง
ต่างกัน เกิดเป็นทุง่หลากสีสวยงาม ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิในญ่ีปุ่น ดอกชิบะซากุระข้ึนช่ือในเร่ืองความ
คล้ายคลึงกับดอกซากุระทั่วไปที่บานบนต้นซากุระ อิสระให้ทา่นเดินเลน่ชมซากุระ พร้อมวิวภเูขาไฟฟูจิ สีสันเข้ากันอยา่ง

ลงตัวราวกับภาพวาด เทศกาล Fuji Shibazakura เป็นหนึ่งในสถานที่ทีดี่ที่สดุในการเพลดิเพลินกับฤดูใบไม้ผลใินญ่ีปุน่ 
คุณจะสามารถเห็นชิบะซากุระหลากหลายชนิดบานสะพร่ังทั่วทั้งบริเวณ ชิบะซากุระบานเป็นดอกเล็กๆ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. สีแดง ชมพู ขาว และม่วง กรณีชิบะซากุระยังไม่เปิดให้บริการ หรือ สภาพอากาศท าให้ดอก
ชิบะซากุระยังไม่บานในช่วงพีเรียดแรก หรือ ร่วงหมดแล้วในช่วงพีเรียดทา้ย ขอเปลีย่นสถานที่ทอ่งเทีย่วเปน็ น ัง่กระเชา้
ลอยฟา้ Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway แทน ช่ือเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเช้าลอย
ฟ้าที่เช่ือมระหว่างริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะบน
ยอดเขาแบบพาโนรามา่ 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และหา้มพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะ
ทานุกิ,ลูกช้ินทอดรูปฟูจิซัง,โคโระเกะรูปฟูจิซังและอ่ืนๆอีกมากมาย (ค่าทวัร์รวมค่ากระเช้าข้ึน-ลง) จดุไฮไลทใ์หมข่องทีน่ ี่
ค ือนัง่ชงิชา้ถา่ยรปูกบัววิฟูจ ิ(ไม่รวมในคา่ทวัร์ทา่นละ 500 เยน)  
น าท่านชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ต้ังอยู่ริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่ งเหนือ เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่นซ่ึงมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ด่ืมด ่ากับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส 
สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเหน็ภเูขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลกูที่สวยงามมาก) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความ
งามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทัง้เลอืกชมและซ้ือสินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย  

วันที่สาม          เทศกาลฟูจิชิบะซากุระ Fuji Shibazakura 2023 - สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธชีงชาแบบญ่ีปุ่น  

 ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ         อาหาร เช้า, เที่ยง   

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที4่) Japanese set 

 จากนัน้น  าทา่นสัมผสัประสบการณพิ์เศษ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่น ให้ท่านได้
เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนยีมญ่ีปุ่น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุน่
ต้ังแต่การวอมอุปกรณ์ การชง และข้ันตอนการด่ืม และที่ส าคัญเป็นการ
เรียนชงชาที่วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
เพราะสถานที่เ รียนต้ังอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido 

Duty Free  โดยช้ันล่างของทีน่ี่เป็นร้านขายข อง เช่น วิตามินบ ารุงต่างๆ 
สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าช่ือดังของญ่ีปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหิน
ภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมช่ันสุดคุ้ม ที่รวบรวมสินคา้
ตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบ ารุงผวิหนา้ โลช่ันน ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินคา้อ่ืนๆเช่น ลูกบอลลกูบอลซักผ้า แผน่
แปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้เดินทางสู่ จากนั้นพาทุกท่านเที่ยวชม วัดอาซากุสะ 
SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่เ ป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 
เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภมูิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบั คามินาริมง (ประตูฟ้าค ารณ) ซ่ึงมโีคม
ไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเคร่ืองรางอันศักด์ิสทิธิ์
ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิ ถนนนาคามเิซ ถนนช้อปป้ิงที่มช่ืีอเสียงของวัด มีร้านขายของที่
ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลกึต่างๆแบบญ่ีปุน่ญ่ีปุน่ 
Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเปา๋ หากมเีวลาทา่นสามารถเดนิ
ไปถ่ายรปูคูก่บัวิวของหอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกยีว 
ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลวัดอาซากุซะ   

 

 

 

เย็น        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสูท่ี่พกั 

ที่พัก: Tokyo area hotel 3* หรือระดับใกล้เคยีงกัน 

ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

Option tour! สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ต้ังอยู่ใน
จังหวัดชิบะ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดิสนีย์แลนด์
แห่งแรกที่ แคลิฟอร์ เนียกับ  Magic Kingdom ที่
ฟลอริดา ที่นี่คือสวนสนุกระดับโลกมีเวทมนตร์ในแบบ
ฉบับเฉพาะตัว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ แบ่งออกเป็น 7 
โซน ที่มีความสนุกรอทุกคนอยู่แบบไม่ซ ้ากันเลย โดย
โตเกียวดิสนีย์แลนด์นั้นถูกสร้างข้ึนโดยบริษัทผลิต
ภาพยนตร์การ์ตูนวอลทดิ์สนยี์ เปิดใหบ้ริการในป ี1983 
ซ่ึงเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างข้ึนที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม 
ได้แก่  World Bazaar ต้ังอยู่ประตูทางเข้าหลกัที่ไปยงั
พาร์ค เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า และ
ร้านอาหาร พื้นที่แห่งนี้ออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที่ 
20 คล้ายของอเมริกา Tomorrow land ออกแบบเปน็
พื้นที่นอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มี
จุดที่ น่ าสนใจได้แก่  Space Mountain, Star Tours 

และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters.  Toon town 

เป็นย่านชานเมืองที่อยู่อาศัยของชาวตัวละครดิสนีย์ 
คุณจะได้เข้าส ารวจบ้านของมิกกี้เม้าส์ ลงเล่นบนเรือ
เป็ดโดนัลด๊ัก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเคร่ือง
เล่นรถไฟเหาะขนาดเล็กเหมาะส าห รับเด็กเล็ก 
Fantasy land สร้างเป็นสไตลภ์าพยนตร์การ์ตูนดิสนียแ์บบคลาสสิค เป็นที่ต้ังของปราสาทของซินเดอเรลล่า และยงัมี
ตัวละครเทพนิยายอ่ืนๆ เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเลก็ๆของวินนี่เดอะพูห ์เป็นต้น Critter Country เป็นบ้านของ
กระต่าย, สุนัขจ้ิงจอก, หมี และตัวละครอ่ืนๆจากภาพยนตร์ดิสนีย์เร่ือง “Song of the South” และยังมีเคร่ืองเล่น
ล่องเรือแคนนูบนแม่น ้าอเมริกาอีกด้วย Western land สร้างจ าลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่น ้า
อเมริกา เป็นที่ต้ังของเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะBig Thunder Mountain และมีเกาะ Tom Sawyer ต้ังอยู่กลางแม่น ้า ปิด
ท้ายด้วย Adventure land สามารถผจญภยัไปกบัการลอ่งเรือเข้าไปในป่า ส ารวจบ้านต้นไมข้องครอบครัวสวิส (Swiss 

Family Treehouse) หรืออาจะนั่งรถไฟสายแม่น ้าตะวนตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแคริบเบียน  (ค่าทัวร์ไม่
รวมบัตรค่าเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ราคาประมาณ 2500-2800 บาท โปรดตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกคร้ังกอ่น
เดินทาง)  
 

หรือแนะน าทุกท่าน ช้อปป้ิงย่านชินจูกุ แหล่งช้อปป้ิง
ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวม
แฟช่ัน ของเหล่าบรรดาแฟช่ันนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดท
เทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนคร
โตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลอืกชมและซ้ือสินคา้มากมาย 
อาทิเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผา้
,รองเท้า และเคร่ืองส าอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  
KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II แล ะ อ่ืน  ๆ อีก
มากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEช้ัน8) ซ่ึงสนิคา้
ทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือ
เป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือ

วันที่สี่                อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                อาหาร เช้า                    
                        



 

จะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เคร่ืองใช้เคร่ืองส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัย  

  อิสระอาหารเทีย่งและเยน็ตามอัธยาศัย 

 ที่พัก: Tokyo area hotel 3* หรือระดับใกล้เคยีงกัน  

 ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนดัหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง 
 

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า บริการแบบ SET BOX (มื้อที6่)  
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15น.    ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิโดย โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที ่XJ601 
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมจี าหน่าย ) 

15.10 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภาพ 
 

 ************************************* 
 

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพื่อให้ทา่นท่องเที่ยวได้ครบถว้นตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผูม้วัีตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่วเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ด
ได้ช าระให้กับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทา่นไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสทิธกิารคืนเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อพัเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปดิรับนักท่องเทีย่ว ต ัง้แต ่วนัที ่11 ตลุาคม 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทวัร์ 

 กลุ่มสีน า้เงิน (เสีย่งต ่า) ประเทศไทยจัดอยูใ่นกลุม่นี ้
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบนิญ่ีปุ่น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวนโ์หลดแอปพลเิคช่ันลงในโทรศัพท์สว่นตัวดังนี้  
1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ่น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลีย่นเป็นสเีขียว 

2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยูใ่นญ่ีปุ่น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิง้ https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

 

 

 

 

วันที่หา้             ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ                   อาหาร เช้า               

                       



 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านัน้ หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องคก์รอนามยัโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมลูเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองทีฉี่ดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุน่อัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยูก่ับทางรัฐบาลญ่ีปุน่ 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกลา่ว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กบับริษัทที่มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน  

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมถ่ึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกต๋ัวก่อนทา่นจ าเป็นต้องช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื

ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 

**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (จะต้องมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายนุับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาสง่พร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกูค้าช าระมา และเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจริง(ถา้ม)ี  

 *ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเปน็อ่ืนๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลื่อนวันได้)  



 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกลเ้คียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพกั 2ห้อง กรณีหอ้งพกัในเมอืงทีร่ะบไุว้
ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยดุ มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พกัในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 
และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมคีวามประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้งพร้อมจองทวัร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนกั**   

 ซ้ือน ้าหนักเพิม่ 5 กก. ช าระเพิ่ม 600  บาท /เพิ่ม 10 กก. ช าระเพิ่ม 1,200 บาท/เพิม่ 20 กก. ช าระเพิม่ 3,500 บาท  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกนัภยัที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยูใ่นข้อจ ากัดที่มกีารตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ไม่รวมประกนัสขุภาพ ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกันสขุภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนัตามรายการทวัร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนญุาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน)  
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามกีารเรียกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบนิวนัแรก  ท ่านละ 5,000 เยน / ท ่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่
ความประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกคา้ฉีดวัคซีน
ไม่ครบตามเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มผีูร่้วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอ่นวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเทีย่วบิน โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  



 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผูท้ีพ่ัก ทั้งนีข้ึ้นอยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการใหล้ว่งหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไมผ่า่น

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   


