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อัตราค่าบรกิารและเงือนไขรายการท่องเทยีว 
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วันเดินทาง     จํานวน ผู้ใหญ ่ เด็กอายุตากว่า 6 ป
ไม่มเีตียง พักเดยีว 

14 – 18 เมษายน 2566      35+1 48,999 47,999 8,900 

18 – 22 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

19 – 23 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

20 – 24 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

25 – 29 เมษายน 2566      35+1 39,999 37,999 6,900 

09 – 13 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

10 – 14 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

11 – 15 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

16 – 20 พฤษภาคม 2566      35+1 37,999 35,999 6,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

18 – 22 พฤษภาคม 2566      35+1 36,999 34,999 6,900 

23 – 27 พฤษภาคม 2566      35+1 33,999 31,999 6,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2566      35+1 34,999 32,999 6,900 

25 – 29 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

26 – 30 พฤษภาคม 2566      35+1 35,999 33,999 6,900 

 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ทา่นละ 10,000 บาท  

อัตรานีรวมรายการทัวรแ์ละตัวเครืองบินแล้ว** 

ราคา JOINLAND หักค่าตัวเครอืงบินออกท่านละ 15,000 บาท 

อัตราค่าบรกิารนไีม่รวม ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทังทรปิ 1,500 บาท/ท่าน 
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23.00 น.  พรอ้มกันที สนามบินสุวรรณภูมิ  ขาออก ชนั 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอรเ์อเชยีเอก๊ซ์  
Thai Air Asia X (XJ) โดยมเีจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ       
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02.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนารติะ  ประเทศญปุีน โดยเทียวบิน XJ602 (ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครอืง) 

10.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญีปุน เวลาท้องถินทีญีปุนเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชัวโมง นารติะ เปนนครในจังหวัดชิบะ ประเทศญีปุน เปนทีตังของท่าอากาศยานนานาชาติ

นาริตะ ซึงเปนท่าอากาศยานนานาชาติทีให้บริการสําหรับพืนทีของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  

หลังจากผ่านขนัตอนของกรมศลุกากรเรยีบร้อยแล้ว 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เดินทางสู่ วัดนาริตะซันชินโชจิ ถูกตังขึนเมือ ค.ศ.940  เปนวัดในพระพุทธศาสนาทีตังอยู่ในเมืองนาริตะ 

จังหวัดชิบะทีวัดแห่งนีมีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ทีมีชือเรียกขานกันมาตังแต่สมัยโบราณว่า 

"นาริตะฟุโด" ประดิษฐานเปนองค์พระประธาน ถือเปนหนึงในศาสนสถานสําคัญทีเปนศูนย์กลาง

ความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ   

 

บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัววัดทุกท่านจะได้พบกับถนนสายวัฒนธรรมช้อปปงถนนโอโมเตะซังโดะ มี

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไมว่่าจะเปนร้านค้าจําหน่ายสินค้า

วันทีสอง ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • วัดนารติะ • ถนนโอโมเตะซังโดะ • เทศกาลชมดอกทิวลิป 
Sakura Tulip Festa                    (-/กลางวัน/เย็น) 
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ฝมือดังเดิม ร้านอาหาร และรา้นของทีระลึก ซงึคอยเปดไว้บรกิารนักท่องเทียวให้เข้ามาเยยีมชมอีก

ด้วย 

 

นําท่านสู ่ เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa  จัดขึนทีเมืองซากุระ จังหวัดชิบะ ใกล้ๆกับสนามบิน

นาริตะ  จัดขนึระหว่างต้นเดือน - ปลายเดือนเมษายน ของทุกป  โดยทุ่งดอกทิวลิปนีจะมีดอกสีแดง 

สีเหลือง สลับกันไปและมีฉากหลังเปนกังหันลม เนเธอร์แลนด์เปนฉากหลัง  ทําให้มีวิวทิวทัศน์ที

สบายตาเหมาะแก่การเทียวมชมและพักผ่อนเปนอย่างดี  อิสระให้ท่านเดินเทียวชมตามอัธยาศัย  

หลังจากนนันําท่านเดินทางสู่ทีพัก 
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หมายเหตุ : กรณีทีหมดเทศกาลดอกทิวลิป หรือ เหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทําให้ไม่สามารถเข้าชม

เทศกาลหรือดอกไมร่้วงโรยก่อนกําหนดการ  ขอสงวนสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรม นําท่านอิสระช้อปปง ณ ชิ

ซุย พรเีมยีม เอ้าท์เล็ท  ภายในมีร้านค้าทีเปนแบรนด์ทังจากญีปุนและจากต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 

ร้านค้า อิสระให้ท่านช้อปปงตามอัธยาศัย 

คา     บรกิารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 

ทีพัก  FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญปุีน 

หลังจากรบัประทานอาหารคาเรยีบรอ้ยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น  เพือผ่อน

คลายกล้ามเนอื ความเหนือยล้า จากการเดินทางมาตลอดทังวัน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง

แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนนั  นําชม หมู่บ้านนาใสโอชิโนะฮัคไค ตังอยู่ในจังหวัดยามานาชิ เปนหมู่บ้านเล็กๆเก่าแก่ในบริเวณ

ทะเลสาบทัง 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ  ภายในหมู่บ้านมีบ่อนาศักดิสิทธิทีจํานวน 8 บ่อ ผุดขึนมาตาม

ธรรมชาติโดยเกิดจากหิมะทีละลายจากเนินภูเขาไฟฟูจิทีอยู่ใกล้ ๆ ซึงกรองจากภูเขาผ่านชันลาวาที

มีรูพรุนมานานกว่า 80 ป ส่งผลทําให้นานันใสกว่านาปกติจนสามารถมองเห็นก้นบ่อได้และเปนที

เคารพของคนท้องถินตังแต่อดีตจนถึงปจจุบัน  อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัยพร้อมกับ

ลิมลองอาหารท้องถินของชาวบ้านซึงมวีางขายตามหน้าบ้านและทางเขา้หมู่บ้านอย่างไมข่าดสาย 

 

นําท่านสู ่ ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้อง

แสดงภาพแผ่นดินไหว  ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจําลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย 

และห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนียังมีโซนช้อปปงสินค้างานฝมือญีปุนต่างๆ เช่นมีดแบบดังเดิม 

ผลิตภัณฑ์เครอืงปนดินเผา เครืองสําอาง และ ของฝากอีกมากมาย  

วันทีสาม        หมู่บ้านนาใสโอชิโนะฮัคไค • ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว • เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ • ช้อปปงชินจูกุ

                                                                                                                                   (เช้า/กลางวัน/-) 
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นําท่านชม เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ  หรือทีรู้จักกันในชือ พิงค์มอส  เปนดอกไมพ้ันธุ์เล็กทีมีขนาดประมาณ 1.5 

ซม. มีทังสีชมพู แดง ม่วง และขาว ชิบะซากุระ เปนพันธ์ุทีมาจากอเมริกาเหนือเรียกว่า ทวีต มี

ลักษณะคล้ายกับดอกซากุระแต่บานและออกดอกบนพืนดิน จึงเปนทีมาของชือ SHIBA (พืนดิน) + 

ZAKURA บริเวณจัดงานจะได้รูปทุ่งดอกพิงค์มอสมีภาพพืนหลังเปนภูเขาไฟฟูจิ ให้ความสวยงาม

เปนอย่างมาก  อิสระให้ท่านเดินเทียวชมตามอัธยาศัย   

 

 

 หมายเหตุ : กรณีทีหมดเทศกาลดอกพิงค์มอส หรือ เหตุการณ์ทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ทําให้ไม่

สามารถเข้าชมเทศกาลหรือดอกไม้ร่วงโรยก่อนกําหนดการ  ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง

โปรแกรม นําท่านชมสวนโออิชิ เปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดนิยม ทีตังอยู่ริมฝงทะเลสาบคาวากุจิ

โกะฝงเหนือ นับเปนจุดหมายปลายทางยอดนยิมของนักท่องเทียว เนืองจากเปนจุดชมวิวภูเขาไฟฟู

จิริมทะเลสาบทีสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ทังลูกและสวนแห่งนี ยังมีการปลูกดอกไม้ให้ชม

ตลอดทังปอีกด้วย 

กลางวัน       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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จากนนั อิสระช้อปปงย่านชินจูกุ ซึงต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชันและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, 

Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝงตะวันออกของสถานีชินจุกุ

ยังมีห้างร้านให้นักท่องเทียวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปงกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเปนดิสเคาท์สโตร์

อย่าง Don Quijote ร้านขายเครืองใช้ไฟฟาอย่าง Yamada Denki  หรือจะเปน Shinjuku Subnade 

ซึงมร้ีานสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปงกันอย่างเต็มอิม 

 

เย็น        อิสระอาหารคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ

ประเทศญปุีน  

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง

แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

อิสระท่องเทียวตามอัธยาศัย หรอื อิสระดิสนีย์แลนด์ กรุณาแจ้งในวันจอง และจ่ายเพิมท่านละ 

3,200 บาท เด็กอายุ 4-11 ป ท่านละ 2,200 บาท ไม่รวมค่าบรกิารรถรบั-ส่ง **หากท่านต้องการ

ซือตัวดิสนีย์กรุณาแจ้งในวันจองพรอ้มจ่ายเงินค่าตัว เนืองจากปจจุบันทางสวนสนุกมีการจํากัด

คนในการเข้าสวนสนุกและไม่มีบริการจําหน่ายตัวหน้างาน  ต้องสังซือล่วงหน้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์เท่านัน** 

  

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ เปดให้บริการในป 1983 เปนสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งแรกทีสร้างขึนนอก

ประเทศสหรัฐอเมรกิา ประกอบด้วยธีมหลัก 7 ธมี ได้แก่ 

- World Bazaar ตังอยู่ประตูทางเข้าหลัก เปนแหล่งช้อปปงเรียงรายไปด้วยร้านค้าและร้านอาหาร 

ซึงโซนนีมีการออกแบบคล้ายยุคศตวรรษที 20 ของอเมรกิา 

- Tomorrow Land ออกแบบพืนทีแบบนอกโลก และเทคโนโลยีต่างๆจากโลกอนาคต มีจุดที

น่าสนใจได้แก่ Space mountain , Star Tours และ Buzz Lightyear’s AstroBlasters 

- Toon town เปนย่านชานเมืองทีอยู่อาศยัของชาวตัวละครดิสนีย์  คุณจะได้เขา้ไปสํารวจบ้านของ

มิกกีเม้าส์  ล่องเรือเปดโดนัลดัก บ้านต้นไม้ของชิปและเดลล์ และมีเครืองเล่นรถไฟเหาะขนาด

เล็กเหมาะสําหรับเด็กเล็ก 

วันทีส ี อิสระท่องเทยีวตามอัธยาศยั หรอื เลือกอิสระดิสนยี์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท 
ไม่รวมค่ารถบรกิารรบั - ส่ง                                                                                     (เช้า/-/-) 
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- Fantasy land สร้างเปนสไตล์ภาพยนต์การ์ตูนดิสนีย์แลนด์แบบคลาสสิค เปนทีตังของปราสาท

ของซินเดอเรลล่า  และยังมีตัวละครเทพนิยายอืนๆเช่น ปเตอร์แพน สโนว์ไวท์ เมืองเล็กๆของ

วินนีเดอะพูห์ เปนต้น 

- Critter Country เปนบ้านของกระต่าย Br’er, สุนัขจิงจอก Br’er , หมี Br’er, และตัวละครอืนๆจาก

ภาพยนตร์ดิสนีย์เรอืง “Song of the South” และยังมีเครอืงเล่นล่องเรือแคนูบนแม่นาอเมรกิา 

- Western Land สร้างเมืองจําลองเมืองชายแดนทางทิศตะวันตกตามแนวแม่นาอเมริกา เปนทีตัง

ของเครอืงเล่นรถไฟเหาะ Big Thunder Mountain และมเีกาะ Tom Sawyer ตังอยู่กลางแม่นา  

- Adventure land สามารถผจญภัยไปกับการล่องเรือเขา้ไปในปา สํารวจบ้าน ต้นไม้ของครอบครัว

สวิส หรืออาจจะนังรถไฟสายแม่นาตะวันตก และล่องเรือไปกับโจรสลัดในทะเลแครบิเบียน 

สถานทีท่องเทียวต่างๆแนะนําในย่านโตเกียว 

- ศาลเจ้าเมจิ   เปนศาลเจ้าทีสร้างขึนเพือสักการะบูชา

พระจักรพรรดินี ราชวงศ์เมจิทีครองราชย์ ในสมัยป 

1867-1912 หลังจากทีพระจักรพรรดิเมจิสินพระชนม์  

ผู้คนในโตเกียวนนัต่างเรียงรอ้งอยากจะสรา้งศาลเจ้า

เพอืใช้สักการะพระจักรพรรดิเมจิ จึงเรมิก่อสร้างในป 

1915 จนถึงป 1920 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ป   

- พระราชวังอิมพีเรยีล  ซึงพระราชวังแห่งนีคือสถานทีประทับของสมเด็จ

พระจักรพรรดิแห่งญีปุน ภายในพืนทีกว้างใหญ่ประกอบด้วยพระตําหนักและ

อาคารต่างๆมากมาย ในอดีตเคยเปนทีตังของปราสาทเอโดะ (Edo Castle) 

บริเวณพระราชวังจึงล้อมรอบด้วยคูนาและกําแพงหินสูงตระหง่าน  นอกจากนี

พระราชวังอิมพีเรยีลแห่งนียังใช้เปนสถานทีสําหรับจัดงานพิธีสําคัญๆอีกด้วย  

- ย่านฮาราจูกุ  ซึงมกีารก่อตังเปนหมู่บ้านเล็กๆมาตังแต่สมัยยุคเอโดะ มาจนถึงป ค.ศ. 1906 ซึงมี

การสร้างสถานีรถไฟฮาราจูกุขึนเพือเปนส่วนต่อขยาย

ของรถไฟสาย Yamanote ตามมาด้วยการสรา้งศาลเจ้าเมจิ

ในป 1919 พืนทีบริเวณนีจึงมีการพัฒนาเรือยมา และ

กลายเปนหนึงในพืนทีหลักในการสัญจรของคนญีปุน  

ย่านฮาราจูกุเปนย่านทีขึนชือในเรืองของแฟชันเปนอย่าง

มากเพราะเปนจุดกําเนิดของการสรา้งสรรค์แฟชันชนิดต่างๆทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และได้รับ

ความนิยมเปนอย่างมากในหมู่วัยรุ่น ซึงบางวันก็จะมีวัยรุ่นแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์ต่างๆมา

เดินเทียวหรือร้านต่างๆก็จะแต่งกายด้วยชุดคอสเพลย์เพอืสร้างสีสันในย่านนีอย่างมากมาย 
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- ห้าแยกชิบูย่า  ซึงเปนศูนย์กลางของย่านธุรกิจสําคัญของ

กรุงโตเกียวทีเต็มไปด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า เสือผ้าแบ

รนด์เนมและแฟชันจากทัวทุกมุมโลก  ตลอดจนร้านอาหาร

ต่างๆมากมาย ยา่นนีเปนย่านทีได้ชือว่ามีความพลุกพล่านมาก

ทีสุดแห่งหนึงของโลก  โดยบางาช่วงเวลาจะมคีนข้ามถนนจาก

ทิศทางต่างๆพร้อมกันสูงสุดกว่า 3,000 คน 

- ตลาดปลาสึกิจิ เปนตลาดปลาทีมีชอืเสียงแห่งหนึงของญปีุน และเปนทีรู้จักกันดีเนืองจากมกีาร

ซือขายสินค้าทะเลมากกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบ่ง

ออกเปน 2 ส่วนด้วยกัน คือส่วนภายนอกซึงเปนร้านค้าปลีกและ

ร้านอาหารตังเรียงรายตลอดทางเปนจํานวนมากและภายในจะ

เปนตลาดประมูลปลาทูน่าทีมีชือเสียงและเจรจาธุรกิจ  ตลาด

แห่งนีจะคึกคักเปนพิเศษตังแต่ช่วงเช้า เพราะมีทังนักธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า และนักท่องเทียว

ต่างชาติวนเวียนมาเยียมเยียนอย่างไม่ขาดสาย นอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีผัก ผลไม ้ประจํา

ฤดูไว้คอยบริการทุกท่านอีกด้วย 
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ตารางเปรียบเทียบราคาการเดินทางเข้าในเมืองโตเกียว 

เย็น        อิสระอาหารกลางวันและคาตามอัธยาศยั 

ทีพัก MARROAD INTERNATIONAL HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของ
ประเทศญปุีน 

(โรงแรมทีระบุในรายการทัวร์เปนเพียงโรงแรมทีนําเสนอเบืองต้นเท่านัน ซึงอาจมีการเปลียนแปลง

แต่โรงแรมทีเข้าพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)  
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เช้า   บรกิารอาหารเช้า แบบ SET BOX  

จากนนั เดินทางสู่ อิออนมอลล์ คือห้างทีรวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปงมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่

มากมายทัวประเทศญีปุน และเนืองจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตังแต่เสือผ้าเครืองนุ่งห่ม 

สินค้าซักกะ เครืองใช้ไฟฟา หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสําหรับ

ผู้ทีต้องการซอืของชินใหญ ่หรือของทีระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมบีรกิารเคาน์เตอร์

คืนภาษีที และมีบริการกล่องสําหรับแพ็คให้ฟรด้ีวย  

14.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชยีเอ๊กซ์ เทียวบินที XJ603  

(ค่าทัวรไ์ม่รวมอาหารบนเครอืง)  

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจมิรู้ลืม 

 

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

 

หมายเหตุ :  การให้บรกิารของรถบัสนาํเทียวในประเทศญปุีน  ตามกฎหมายของประเทศญปุีนนนัสามารถ

ให้บรกิารได้วันละไม่เกิน 12 ชวัโมง ไม่สามารถเพมิเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธใินการปรบัเปลยีน

วันทีห้า อิออน มอลล์ • ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะ • สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ     (เช้า/-/-) 
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ตารางการท่องเทียวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขบัจะเปนผู้บรหิารเวลาตามความ

เหมาะสม 

วิธปีฏิบัติก่อนออกเดินทาง 

1. เตรยีมใบรบัรองการฉีดวัคซนี (ภาษาอังกฤษ , ภาษาญปุีน) (วัคซนี 3 เข็มตามมาตรฐานญปุีน ท ี

WHO รองรบั Pz , Az , MD , J&J , COVAXIN , Novavax , Sinopharm , Sinovac)  

หมายเหตุ : กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญปุีน ต้องยนืผลตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อน

เดินทาง 

2. ใบรบัรองผลการตรวจ Test COVID-19 เปนลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชวัโมงก่อนการเดินทาง 

(ภาษาอังกฤษ) กรณฉีีดวัคซนีไม่ครบตามมาตรฐานญปุีน 

3. ลงทะเบยีนผ่านเว็บไซต์ VISIT JAPAN 

ดําเนินการทัง 3 ขันตอนนีก่อนการเดินทางอย่างน้อย 6 ชัวโมงก่อนเทียวบินลงจอด หากไม่ดําเนินการตาม

ขันตอนทังหมดผ่านเว็บไซต์ ท่านจะต้องกรอกเอกสารทีสนามบินด้วยลายมือของท่านเอง ซึงใช้เวลาค่อนข้าง

นานพอสมควร 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ตัวเครืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-นาริตะ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai AirasiaX  (XJ)  

เปนตัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ทีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพักห้อง

เดียว) 

- ค่าระวางนาหนักกระเปาไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเปาถือขึนเครือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมอืตามรายการระบุ (สงวนสิทธใินการสลับมือหรือเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- นาดืมบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

- ภาษีนามันและภาษีตัวทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพมิหากสายการบินปรับขนึก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือนไขตามกรมธรรม)์  
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เงือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัว

ของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุน กรณีประกาศให้กลับมายืนร้องขอวีซ่าอีกครัง (เนืองจากประเทศญปีุน

ได้รับประกาศยกเว้นการยืนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสําหรับผู้ทีประสงค์พํานักระยะสันในประเทศ

ญปีุนไม่เกิน 15 วัน) 

 ค่านาหนักกระเปาเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ภาษีมูลค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสงัเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงาน

ทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ ญีปุนมีการปรับเปลียนข้อกําหนดเกียวกับการกักตัวเพิมเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพมิเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเปนผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าประกันสุขภาพ COVID-19 

- ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ทีไม่มีระบุในรายการทัวร์ หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกําหนดให้ตรวจ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัวโมง หรือ ATK 24 ชัวโมง  ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

**การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ทีมีผลเปนลบ ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง 

และเปนแบบฟอร์มทีทางญปีุนกําหนดเท่านัน ท่านต้องยนืผลให้กับทางบรษัิท กรณีเปนบวกหรือติดโควิด

ต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการ

เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทังนีขึนอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้อง

มีใบรบัรองผลการตรวจเปนภาษาอังกฤษ เท่านัน แบบฟอร์ม : https://bit.ly/3NVFrkV ** 

- ค่าทิปไกด์,พนักงานขับรถ รวมทังทริป 1,500 บาท/ท่าน 

 

 



            BT-NRT04_XJ (APR-MAY 2023) 

 

 

เงือนไขการสํารองทีนังและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชําระมัดจํา 15,000 บาท ส่วนทีเหลือ

ชําระทันทีก่อนการเดินทางไมน่้อยกว่า 21 วัน มฉิะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 กรณีทําการจองน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็ม

จํานวน 100 % 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้

ทังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

จริงทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทังสนิ  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทังสนิ 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรอืเลือนการเดินทางต้องทํากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําใหทั้งหมด ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธยิึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิยึดเงินมดัจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทังสนิ 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเก็บเงินค่าทัวรทั์งหมดโดยไม่มเีงือนไข

ใดๆทังสนิ 

กรณีเจ็บปวย : 

 กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา

การเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เลือนการเดินทางได้ตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการคืนเงินทุกกรณี 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนือง และได้มกีารแจ้งยกเลิกทัวร ์

ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธเิก็บค่าทัวรทั์งหมด โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 
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โรงแรมทีพัก 

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณี

เดินทางเปนผู้ใหญ่ 3 ท่าน อาจจะต้องเปน 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรอื 

อาจมีความจําเปนต้องแยกห้องพัก บริษัทฯ ขอแนะนําให้ท่านเปดห้องพักเปน

แบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 สําหรับห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (Double) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านนั และขนาดห้องเท่ากับห้องพัก

เดียว (Single) ซึงมขีนาดเล็ก ขอแนะนําให้ท่านเลือกจองห้องพักเปน 2 เตียง (Twin) เพอืความสะดวกแก่ท่าน 

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดียว Single ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศญปีุนนัน อาจจะมคีวามแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน

โปรแกรมทีระบุชือและระดับมาตรฐานของโรงแรมนันจะเปนการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงาน

การท่องเทียวของประเทศญปีุนเทา่นัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

เงือนไขอนื ๆ  

 

 ทัวรน์ีสําหรับผู้มวัีตถุประสงค์เพอืการท่องเทียวเท่านัน 

 ทัวรน์ีเปนทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  หากท่านไมไ่ด้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีรายการทัวร์ระบุไว้ในรายการ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบรกิารไมว่่าบางส่วนหรือทังหมดตามรายการให้แก่ท่าน 

 ทางบรษัิทขอสงวนสิทธไิม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ 

เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆเพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน  ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่ง

หน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพรอ้มการชําระเงินมัดจํา 

 อัตราค่าบรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบรษัิทเสนอราคา ดังนันทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับค่าบริการเพิมขึน ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัวเครืองบิน ค่าภาษีเชือเพลิง คา่ประกันสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบิน ฯลฯ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆแทนบริษัท เว้นแต่มี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบรษัิทกํากับเท่านัน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใินการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (20 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจํานวน 30 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีทีมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ

เลือนวันเดินทาง , ยกเลิกการเดินทาง หรือมีการเปลียนแปลงราคา โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ

ล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่านต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทัวร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครัง

ก่อนทําการออกตัว เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีผู้เดินทางทีต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ทีสนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริมตังแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนันทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้

ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธใินการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขนึกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนาเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทังสนิ 

 กรณีท่านเปนอิสลาม ไม่สามารถทานอาหารบางประเภทได้ โปรดระบุให้ชัดเจนก่อนทําการจอง กรณีแจ้ง

ล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 

 เมือท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของ

บริษัทฯทีได้ระบุไว้ในรายการทัวรทั์งหมด 

รายละเอียดเพิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธใินการเปลียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแก้ไขได้  

 เทียวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไมน่้อยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพือท่องเทียวเทา่นัน (หนังสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บรษัิทฯไม่

รับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและไมส่ามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรบัเปลียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)์ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแล้วเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสนิ หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที

เกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเองหรือในกรณทีีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีการตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทังสนิ 

 ตัวเครืองบินเปนตัวราคาพิเศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปลียนชือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านามันหรือค่าเงิน

แลกเปลียน ทางบรษัิท สงวนสิทธปิรับราคาตัวดังกล่าว 

 เมอืท่านตกลงชําระเงินไมว่่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนแีล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต้องการันตีมดัจํากับสายการบินหรือผา่นตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน จะต้องไมมี่การชํารุด เปยกนา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทังตราปมลาย

การ์ตูน ทีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเปนทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกครงั หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมอืงของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทังสนิ 

 กรณีม ี“คดีความ” ทีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเปนสิงทีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทังสนิ 

 กรณ ี“หญิงตังครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ทีชัดเจน สิงนอียู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ

ทังสนิ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง

แท้แล้วจึงมัดจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือนไข

ต่างๆของบรษัิทฯทไีด้ระบุในรายการทัวรท์ังหมด** 


