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JXJ60 FLOWER BLOOM! TOKYO FUJI โตเกยีว-ฟูจ ิทวัรญ์ี%ปุ(น 5วนั3คนื 
ที%พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน  พิเศษ บุฟเฟ(ต์ขาปู แบบไม่อั>น!!! 

 

สัมผัสความเปAนความญี%ปุ(น.. ชมววิฟูจิ เที%ยวชมศาลเจ้าฮาโกเน่ ชิมไข่ดําโอวาคุดานิ  

ดูดอกไม้บานสะพรั%งที%โออิชิปาร์ค ศึกษาพิธีชงชา ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปL> งจุใจ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท  

ถ่ายรูปกับดอกไฮเดรนเยียที% Odaiba Marine Park ใกล้ ห้างไดเวอร์ซิตี> และ อสิระทอ่งเที%ยวตามอธัยาศัยหนึ%งวนั 
 

 เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)  
นํ>าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื%อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg. 

วันที% โปรแกรมทอ่งเที%ยว เช้า เที%ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  XJ600 BKK-NRT 23.50-08.35     

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุ
ดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท -  พักฟูจิออนเซ็น  � � 

Fujisan Garden Hotel 3* 
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3 

ขึ>นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที% 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชา
แบบญี%ปุ(น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – 
วัดอาซากุสะ – ห้างไดเวอร์ซิตี> -  Odaiba Marine Park         

� �  

International Resort 
Hotel Yurakujo 3*  

หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 อิสระท่องเที%ยวตามอัธยาศัยหนึ%งวันเต็ม �   
International Resort 

Hotel Yurakujo 3*  
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
XJ601 NRT-BKK 09.15-14.00 �    



 
 

� FLIGHT:  

DEPARTURE:  XJ600   BKK-NRT   23.50-08.35 
RETURN:          XJ601    NRT-BKK    09.15-14.00 
 
 
 

21.00 น. พร้อมกันที% ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั>น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA 
X (XJ) มีเจ้าหน้าที%ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็กกระเปyา 

23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี%ปุ(น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที%ยวบินที%  XJ600 
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง บนเครื�องมีจําหน่าย) 
 
 
 
08.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี%ปุ(น (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั�วโมง กรุณาปรับนา(ิกา

ของท่านเป*นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! 
ประเทศญี%ปุ(นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื>อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ(าฝzนจะมีโทษจับและปรับ 

 พาทุกท่านไปขอพรที% ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั>งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝ{% งของทะเลสาบอาชิในเมืองฮาโกเน่ มี
ความเชื%อกันว่าศาลเจ้าฮาโกเน่ถูกสร้างขึ>นตั>งแต่ป| ค.ศ. 745 หรือยุคของจักพรรดิโคโช มีตํานานเล่าว่าชาวบ้านในบริเวณ
ฮาโกเน่ต่างต้องทนทุกข์กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ทุกป| ซึ%งเชื%อกันว่าเกิดจากมังกร 9 หัวที%อาศัยอยู่ในก้นทะเลสาบอะชิ จนทํา
ให้ต้องมีการบูชายัญมังกรด้วยชีวิตของเด็กทารกป|ละ 1 คนมาตลอด กระทั%งในป|ค.ศ. 1667 มีนักบวชรูปหนึ%งเดินแสวง
บุญผ่านมาบริเวณนี> จึงได้ช่วยชาวบ้านสะกดวิญญาณของมังกร 9 หัวเอาไว้ในทะเลสาบ และย้ายที%ตั>งของศาลเจ้าจาก
บนยอดเขา ลงมาที%บริเวณริมทะเลสาบอะชิ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพของเสาโทริอิสีแดงริมทะเลสาบอาชิ และมีภูเขาไฟฟูจิ
เปAนฉากหลัง ถือเปAนมุมยอดนิยมที%ทุกท่านมักเก็บภาพเอาไว้ โดยเสาโทริอิในภาพเหล่านั>นก็คือบริเวณที%ตั>งของศาลเจ้าฮา
โกเน่นั%นเอง โดยศาลเจ้าแห่งนี>โดดเด่นด้วยบรรยากาศที% มีโคมไฟสีแดงจํานวนมากเรียงรายอยู่ระหว่างทางเดิน 

 
 
 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 
ราคาเด็ก  

(บาท) 
พักเดี%ยว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพิ%ม (บาท) 
ที%นั%ง หมายเหตุ 

23-27 มิถนุายน 66 29,888 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ป| 

6,000 บาท) 
9,500 

31  

27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 66 27,888 31  

28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 66 29,888 31  

29 มิถนุายน – 03 กรกฎาคม 66 29,888 31  

30 มิถนุายน – 04 กรกฎาคม 66 29,888 31  

04-08 กรกฎาคม 66 27,888 31  

05-09 กรกฎาคม 66 29,888 31  

06-10 กรกฎาคม 66 29,888 31  

07-11 กรกฎาคม 66 29,888 31  

11-15 กรกฎาคม 66 27,888 31  

12-16 กรกฎาคม 66 29,888 31  

13-17 กรกฎาคม 66 29,888 31  

วันที%หนึ%ง        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที%สอง         ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ศาลเจ้าฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น  
                      � อาหาร เที%ยง, เย็น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที%ยง       �รับประทานอาหารเที%ยง (มื>อที%1)  
 จากนั>นพาทุกท่านไปชิมไข่ดํา หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อนํ>าแร่กํามะถันซึ%งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาว

ญี%ปุ(นมีความเชื%อว่า เมื%อกินไข่ดํา 1 ฟอง จะทําให้มีอายุยืนยาวขึ>น 7 ป| เลือกชมและซื>อสินค้าพื>นเมืองที%ขึ>นชื%อมากมาย เช่น
สบู่ดํา, แชมพูดํา, โฟมล้างหน้าดํา ล้วนเปAนผลิตภัณฑ์จากกํามะถันที%คนญี%ปุ(นเชื%อว่าบํารุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั>นอิสระชอ้ปปL> งที% โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ท Gotemba Premium Outlets ที%ใหญ่ที%สุดในญี%ปุ(นเพราะมีสินค้า ทั>ง
แบรนด์ญี%ปุ(นและแบรนด์ดังจากประเทศอื%น ที%นี%นั>นได้รับความนิยมมากๆสําหรับนักท่องเที%ยว จุดที%เปAนไฮไลท์ของทีนี>คือ
สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ ถือว่าได้มาช้อปปL> งพร้อมสัมผัสบรรยากาศของภูเขาไฟฟูจิได้เลย ภายในมีร้านค้ากว่า 200 
ร้าน และศูนย์อาหาร โดยร้านค้าต่างๆล้วนเปAนของพรีเมี%ยมแบรนด์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเปAนเสื>อผ้าแฟชั%น อุปกรณ์
กีฬา เครื%องใช้ในครัวเรือน และสินค้าอิเลกทรอนิกส์ 

เย็น       � รับประทานอาหารเย็น (มื>อที%2) พิเศษบุฟเฟ(ต์ขาปู!! ชนิดของขาปูขึ1นอยู่กับการนําเข้าของโรงแรม 

หลังอาหารไม่คว รพลาดประสบการณ์ สัมผัส

วัฒนธรรม การอาบนํ>าแร่ออนเซ็น (Onsen) นํ>าแร่

ในสไตล์ญี%ปุ(น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ%ม ซึ%ง

ชาวญี%ปุ(นเชื%อว่านํ>าแร่ธรรมชาตินี>มีส่วนช่วยเรื%อง 

ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ>น การบรรเทา

อาการปวดเมื%อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั%ง 

ที%พัก: Fujisan Garden Hotel 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื%อโรงแรมที%ท่านพัก  

ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 
 

เช้า     � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื>อที%3) 
 นําท่าน ขึ>นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ%นอายอย่างใกล้ชิดที% สถานีที% 5 บนระดับความสูงที% 2,500  (ขอสงวน
สิทธิ�ไม่ขึ>นในกรณีอากาศไม่เอื>ออํานวยหรือทางขึ>นปLดโดยเปลี%ยนเที%ยวที% หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village 
เปAนหมู่บ้านที%ตั>งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ%งในป| 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เปAนมรดกท าง
วัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี>มีบ่อนํ>าใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เปAนนํ>าที%เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมี
อายุมามากกว่า 1,200 ป| อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง แสนอร่อย ซึ%งเปAนของขึ>นชื%อของหมู่บ้านแห่ง
นี>นั>นเอง) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี> พร้อมทั>งเลือกชมและซื>อสินค้าพื>นและขนมอร่อย

วันที%สาม         ขึ>นภูเขาไฟฟูจิ สถานีที% 5 – สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี%ปุ(น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free 

-  วัดอาซากุสะ -  ห้างไดเวอร์ซิตี> - Odaiba Marine Park                           � อาหาร เช้า, เที%ยง   



มากมายตามอัธยาศัย จากนั>นพาทุกท่านไปชม สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เปAนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที%ตั>งอยู่ริม ฝ{% ง
ทะเลสาบคาวากุจิโกะฝ{% งเหนือ เปAนที%นิยมของนักท่องเที%ยวชาวญี%ปุ(นซึ%งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื%มดํ%ากับความงาม
ของทิวทัศน์ ในวันที%อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี>จะเปAนจุดชมวิวที%สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั>งลูกที%สวยงามมาก) 
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี> พร้อมทั>งเลือกชมและซื>อสินค้าพื>นและขนมตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที%ยง �รับประทานอาหารเที%ยง (มื>อที%4)  

 จากนั>นนาํทา่นสัมผสัประสบการณพิ์เศษ พิธีชงชาแบบญี%ปุ(น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชา
แบบธรรมเนียมญี%ปุ(น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญี%ปุ(นตั>งแต่การวอมอุปกรณ์ การ
ชง และขั>นตอนการดื%ม และที%สําคัญเปAนการเรียนชงชาที%วิวดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟู
จิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะสถานที%เรียนตั>งอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko 
Shikido Duty Free  โดยชั>นล่างของที%นี%เปAนร้านขายข อง เช่น วิตามินบํารุงต่างๆ 
สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าชื%อดังของญี%ปุ(น โฟมล้างหน้าถ่านหิน
ภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมชั%นสุดคุ้ม ที%รวบรวม
สินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบํารุงผิวหน้า โลชั%นนํ>านม และ ครีม
กันแดด และมีสินค้าอื%นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด 
หรือแผ่นดูดกลิ%น สามารถเลือกซื>อเปAนของฝากได้ พาทุกท่าเที%ยวชม 
วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้า
แม่กวนอิมทองคําที%เปAนทองสัมฤทธิ� มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร 
วัดพุทธที%เก่าแก่ที%สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเปAนที%ระลึกกับ 
คามินาริมง (ประตูฟ�าคํารณ) ซึ%งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที%มีคว าม
สูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที%ใหญ่ที%สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่า
เครื%องรางอันศักดิ�สิทธิ�ของวัดแห่งนี> หรือท่านสามารถเพลิดเพลิน
กับการเดนิ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปL> งที%มีชื%อเสียงของวัด มีร้านขาย
ของที%ระลึกมากมายไม่ว่าจะเปAนเครื%องรางของขลัง ของเล่นโบราณ 
และร้านขายขนมต่างๆ ของที%ระลึกต่างๆแบบญี%ปุ(นญี%ปุ(น Made In 
Japan แท้ๆ รวมทั>งข้าวของเครื%องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, 
รองเท้า, กระเปyา หากมีเวลาทา่นสามารถเดินไปถา่ยรปูคูก่บัววิของ
หอคอยที%สูงที%สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์
มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ%งอยู่ไม่
ไกลวัดอาซากุซะ จากนั>นเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที%เกิดจาก
การถมทะเลขึ>นมาเปAนเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปL> งสินค้าหลากหลายชนิดที% 
ห้างไดเวอร์ซิตี> ซึ%งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิง
มากมาย ถ่ายรปูกบักนัดั>มตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง
โดยสร้างขึ>นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทําให้มีความสูงถึง 
19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และ บริเวณใกล้ด้านข้างของห้าง
สามารถเดินเล่นถ่ายรูปกับ Odaiba Marine Park ที%จะเบ่งบานอย่าง
สวยงาม โดยประมาณช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคมเท่านั>น ริมสองข้างทางของบันไดเข้าไปยังสวนสาธารณะจะถูก
ห้อมล้อมด้วยดอกไฮเดรนเยียสีขาว ฟ�า และ สีม่วง ถือเปAนสวนที%มีจุดถ่ายรูปสวยๆมากมาย นอกจากนี>ยังสามารถ
ถ่ายรูปดอกไฮเดรนเยียคู่กับชิงช้าสวรรค์สีรุ้งที%เปAนสัญลักษณ์ของโอไดบะได้อีกด้วย สภาพอากาศทําให้ดอกไม้ ยังไม่
บานในช่วงพีเรียดแรก หรือ ร่วงหมดแล้วในช่วงพีเรียดท้าย 



  ที%พัก: International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื%อโรงแรมที%ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื>อที%5) 
 อิสระทอ่งเที%ยว สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ตั>งอยู่ในจังหวัดชิบะ 

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที%แคลิฟอร์เนียกับ 
Magic Kingdom ที%ฟลอริดา ที%นี%คือสวนสนุกระดับโลกมีเวทมน ตร์
ในแบบฉบับเฉพาะตัว โตเกียวดิสนีย์แลนด์ แบ่งออกเปAน 7 โซน ที%มี
ความสนุกรอทุกคนอยู่แบบไม่ซํ>ากันเลย โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์นั>น
ถูกสร้างขึ>นโดยบริษัทผลิตภาพยนตร์การ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ เปLด
ให้บริการในป| 1983 ซึ%งเปAนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที%สร้างขึ>น
ที%ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธีม ได้แก่  World 
Bazaar, Tomorrow land, Toon town, Fantasy land, Critter 
Country, Western land และ  Adventure land หรือ  แน ะนําทุก
ท่านไป ช้อปปL> งย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งช้อปปL> งขนาดใหญ่ใจ
กลางเมืองหลวงโตเกียว เปAนศูนย์รวมแฟชั%น ของเหล่าบรรดา
แฟชั%นนิสต้า เปAนแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเปAนย่านความเจริญ
อันดับหนึ%งของนครโตเกียวในป{จจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื>อสินค้า
มากมาย อาทิเช่น เครื%องใช้ไฟฟ�า, กล้องถ่ายรูป, นา�ิกา, เสื>อผ้า
,รองเท้า และเครื%องสําอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , 
SHISEDO , KANEBO , SK II และอื%น ๆ  อีกมากมาย หรือร้าน100เยน 
(อยู่ตึกPEPEชั>น8) ซึ%งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน 
เท่ากันหมด หรือเปAนร้านดองกี> ที%ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง 
หรือจะเปAนร้านมัตสึโมโต้ที%รวมสินค้า เครื%องใช้เครื%องสําอางค์  
ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปL> งตามอัธยาศัย 
หรือ ย่านชิบูย่า (Shibuya) ถือได้ว่าเปAนศูนย์กลางอย่างยิ%งในด้าน
แฟชั%น มีแหล่งช้อปปL> ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั>งช็
อปของแบรนด์ดังอยู่มากมาย นอกจากนั>นแล้วก็ยังมีร้านอาหาร
และแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน และ ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) ศูนย์
รวมของเด็กวัยรุ่น ที%แต่งหน้าแต่งตัวกันทั>งแนวแฟนตาซี ป|ศาจ คิ
และแนวน่ารักๆ และในย่านนี>ยังมีแหล่งช้อปปL> ง ณ 
ตรอกทาเคชิตะ ทั>งสองข้างทางเรียงรายไปด้วย
ร้านขายของวัยรุ่น เสื>อผ้า เครื%องประดับ รองเท้า 
กระเปyา ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญี%ปุ(นอร่อย ๆ 
มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปL> งแบบ
สบายๆ ย่าน Ginza คือชื%อของแหล่งช้อปปL> งสุดหรู
ชื%อดังของญี%ปุ(น เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์มารวมตัวกันอยู่มากมาย และร้านค้าขนาดใหญ่อย่าง BIC 
CAMERA, UNIQLO หรือ MUJI ก็จะมีสินค้าหลากหลายครบครัน ซึ%งจะสะดวกสําหรับเวลาที%ต้องการซื>อสินค้าจํานวนมาก  

ที%พัก: International Resort Hotel Yurakujo 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื%อโรงแรมที%ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง     

 
 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื>อที%6) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที%พักอยู่ห่างสนามบิน 
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื%อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.15 น.    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที%ยวบินที% XJ601 
    (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื�อง บนเครื�องมีจําหน่าย ) 

14.00 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

วันที%ห้า             ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ             � อาหาร เช้า      

วันที%สี%               อิสระท่องเที%ยวตามอัธยาศัยหนึ%งวันเต็ม            � อาหาร เช้า    
                                     



หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื%องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง

เทศกาลหรือวันหยุดของญี%ปุ(น  เปAนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี%ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

ท่านเปAนหลัก เพื%อให้ท่านท่องเที%ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสนําเที%ยวญี%ปุ(น ตามกฎหมายของประเทศญี%ปุ(น สามารถให้บริการวันละ10 ชั%วโมง มิอาจเพิ%มเวลาได้ โดย

มัคคุเทศก์และคนขับจะเปAนผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี%ยนเวลาท่องเที%ยวตามสถานที%ใน

โปรแกรมการเดินทาง 
 

ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื%อการท่องเที%ยวเท่านั>น ค่าทัวร์ที%จ่ายให้กับผู้จัด เปAนการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด

ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที%ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั>นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้

บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศญี%ปุ(น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั>งค่าตั�วเครื%องบินให้แก่ท่าน 
 

ตามประกาศของรัฐบาลญี%ปุ(น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเปLดรับนักท่องเที%ยว ตั>งแต่ วนัที% 11 ตุลาคม 65 ที%เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

��กลุ่มสีนํ>าเงิน (เสี%ยงตํ%า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี> 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที%สนามบินญี%ปุ(น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที%ยวจําเปAนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั%นลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี>  

1. My SOS เพื%อติดต่อเจ้าหน้าที%สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื%องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื>อ ซึ%งสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี%ปุ(น 6 ชั%วโมง และแอพต้องเปลี%ยนจากสีแดงเปAนสีเหลืองเมื%ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี%ยนเปAนสีเขียว 

2.Google maps ลิ>งค์กับ My SOS เพื%อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที%อยู่ในญี%ปุ(น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ>ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารที%ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที%ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที%ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเปAนภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั>น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเปAนไปตามที%องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั>งหมด 7 ยี%ห้อ 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. สําหรับผู้ที%ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เปAนลบ ภายใน 72 ชั%วโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเปAนภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุตํ%ากว่า 18 ป| ที%ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที%ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเปAนต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เปAนลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญี%ปุ(นอัพเดท ณ วนัที% 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี%ยนแปลงขึ>นอยู่กับทางรัฐบาลญี%ปุ(น 

 

เงื%อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั>งนี>จะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึ>นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที%มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื%อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ%ม (ในกรณีที%ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 



► ในกรณีที%ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที%ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั>ง มิฉะนั>นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น  

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที%เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปAนต้องออกตั�วก่อนท่านจําเปAนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที%เหลือ

ตามที%บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั>น 

**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ%ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั>นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 

เงื%อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั>งแต่ 30 วันขึ>นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ>นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที%ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ>นจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ>นจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที%เกิดขึ>นจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื%องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปAนอื%นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี>รวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื%องบินไป-กลับ ชั>นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั4วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที�นั�ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั4วกรุ๊ปเท่านั1นไม่สามารถเลื�อนวันได้)  

2. ค่าที%พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที%ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที%เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปAนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที%ระบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที%พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที%ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที%บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ>าหนักกระเปyา สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื%อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ>นเครื%องได้ 7กิโลกรมั 

และค่าประกันวินาศภัยเครื%องบินตามเงื%อนไขของแต่ละสายการบินที%มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที%สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื>อนํ>าหนักเพิ%ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง

อย่างช้า 10วัน พร้อมชําระค่านํ>าหนัก**   

 ซื>อนํ>าหนักเพิ%ม 5 กก. ชําระเพิ%ม 600  บาท /เพิ%ม 10 กก. ชําระเพิ%ม 1,200 บาท/เพิ%ม 20 กก. ชําระเพิ%ม 3,500 บาท  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ตามเงื%อนไขของบริษัทฯประกนัภัยที%บริษัททําไว้ 

ทั>งนี>ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที%มีการตกลงไว้กับบริษัทประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที%เกี%ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสั%งซื>อประกันสุขภาพเพิ%มได้จากบริษัทประกันทั%วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ>ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที%ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที%จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี>ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื%นๆ ที%นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื%องดื%ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปAนต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ>ามันที%สายการบินเรียกเก็บเพิ%มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื%องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปyาที%โรงแรม 



6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบนิวันแรก  ท ่านละ 5,000 เยน / ท ่าน สําหรับกรุ๊ปที%มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและนํ>าใจจากท่าน 

7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั%วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเปAนภาษาอังกฤษ กรณีที%ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเงื%อนไขการเดินทางเข้าประเทศญี%ปุ(น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั>งหมดก่อนทําการจอง เพื%อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื%อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั>งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื%อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั>งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที%จะเลื%อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ>นในกรณีที%มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ>ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ%ม หากสายการบินมีการปรับขึ>นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี%ยนเที%ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื%องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ%งของผิดกฎหมาย ซึ%งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น หากเกิดสิ%งของสูญหาย อันเนื%องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที%ยวเอง  

6. เมื%อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั>งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื%อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั>งหมด  

7. รายการนี>เปAนเพียงข้อเสนอที%ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั>งหนึ%ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที%พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ%งอาจจะปรับเปลี%ยนตามที%ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื%องห้องพัก เปAนสิทธิ�ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที%เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี% / ปลอดบุหรี%ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี%ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที%พัก ทั>งนี>ขึ>นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปAนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั>น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั>งสิ>นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั>น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื%องจากเปAนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที%ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปAนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที%ยว อันเนื%องมาจากการกระทําที%ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื%น ๆ  


