
 

 

รหสัทวัร ZET1903896 
ทัวรญี่ปุ�น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน3คืน [SL] 
วัดอาซากุสะ  ถายรูปโตเกียวสกายทรี  สวนอุเอโนะ สวนโชวะคิแนน ภูเขาไฟฟูจ-ิช้ัน5  ทานขาปู
ยักษ+อาบน้ําแรธรรมชาติ  พิพธิภัณฑแผนดินไหว  หมูบานน้ําใสโอชิโนฮคัไค ดิวต้ีฟรี  ชินจกูุ   
ยานฮาราจกูุ  โอไดบะ  อิออน 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
 
22.00 น. พรอมกนัทีส่นามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบนิ THAI LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาทีข่องบริษทัฯ คอย
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 
วันทีส่อง นาริตะ - วัดอาซากสุะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - สวนโชวะคิเนน - ทานขาปู

ยักษ + อาบน้ําแรธรรมชาต ิ
 
01.00 น. เหิรฟ�าสูเมืองนารติะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเทีย่วบินที ่SL300 บริการอาหารวาง

บนเครื่องสายการบิน THAI LION AIR ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 
จํานวน 392 ที่น่ังเครื่องใหม ลําใหญ มีจอทีวี การบริการทุกที่น่ัง  
** ไมรวมคาหูฟงบนเครื่องทานละ 100 บาท โดยสามารถเกบ็ไวใชขากลับได ** 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบรกิารอาหารวางเสริฟทั้งขาไปและขากลับ 
(น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย
เพ่ิม) 

**หมายเหตุ : ประเภทของเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศ
ของทางสายการบิน  โดยไมไดแจงใหทานทราบลวงหนา** 

 



 

 

 
 
09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่�น หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลวจากน้ันนําทาน 

จากน้ันนําทานชม วดัอาซากุสะ วดัที่เกาแกทีส่ดุในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพร
จากพระพทุธรูปเจาแมกวนอิมทองคาํ  นอกจากน้ันทานยงัจะไดพบเก็บภาพ
ประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษทีม่คีวามสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตู
ทางเขาวัด และยงัสามารถเลือกซื้อเคร่ืองรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 

 
 
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งทีม่ี ช่ือเสียงของวดั มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเคร่ืองรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขายขนมทีค่นญีปุ่�น มายงัวดัแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสน
อรอย  

 



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บรกิารทานดวยเมนู บฟุเฟ�ตปم�งยาง

ยากินิคุ  
นําทาน เก็บภาพประทบัใจกับคูกบัแลนดมารกแหงใหม
ของกรุงโตเกียว ณ ริมแมน้ําสุมิดะ หอคอยโตเกียว
สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก ... เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย
หอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวศิวกรรมอัน
ทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวคร้ังใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถงึโครงสราง
ทางสถาปตยกรรมที่แขง็แรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย 

 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู สวนโชวะคิเนน ต้ังอยูทางทศิตะวันตกของเมืองโตเกียว ถกูสราง
ขึ้นเพื่อเปนการเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ป ของจักรพรรดิโชวะ สวนแหงน้ีมีขนาด
กวางใหญถึง 165 เฮกเตอร ในชวงฤดูใบไมผลิสามารถชมความสวยงามของดอก
ซากุระ ดอกทวิลปิ ดอกนาโนะฮานะ และดอกป�อปปم� ดวยเหตุน้ีจึงเปนเหตใุหสวนแหง
น้ีเปนทีนิ่ยมและมีช่ือเสียงอีกหน่ึงแหง 

  

 
 

** ในกรณีที่ชวงที่ทกุทานเดินทางน้ันหากดอกซากรุะยังไมผลบิาน เน่ืองดวย
สภาพอากาศในปน้ันๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธเปลี่ยนโปรแกรมทวัร โดยนํา
ทานเดินทางสู ศาลเจาเมจ ิเปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ที่สรางขึ้นเพ่ืออทุิศ
และเปนที่สถิตวญิญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดทิี่มี
ความสาํคญักับประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบนัเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพจาก
ชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบนัมากที่สดุ ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม *** ใหทาน
ไดอิ่มอรอยกับม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลอง
รสชาตปิูพรอมน้ําจิ้มสไตสญีปุ่�นอยางจุใจ หลังอาหารให
ทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาต ิเช่ือวาถาได
แชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหติดขีึ้น 

 
พักที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที5่) - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไค - 
ดิวตีฟ้ร ี-  ชินจกู ุ

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจ ิทีต้ั่งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสงู3,776
เมตร จากระดบัน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ช้ัน 5” 
ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขึ้นอยูกับสภาพภมูิอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมอง เหน็ทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจ ิถายภาพที่ระลึก กบัภูเขาไฟทีไ่ดช่ือวามสีดัสวนสวยงามที่สดุ
ในโลก ซึง่เปนภูเขาไฟที่ยงัดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น  
 

 
 
นอกจากน้ีดานหลังยงัมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชา
และอธฐิานขอพร อีกทัง้ยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมคีวามเช่ือวาที่
บริเวณโดยรอบของฟูจิซงัช้ัน 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมคีวามเช่ือวา
ที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากนัวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทาน
เทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญทีม่ีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม
ตกอยูที่พืน้ในสวน ซ่ึงในสมัยกอนมผีูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน 
 



 

 

 สําหรับทานทีห่ลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟู
จิมคีาเฟ�กาแฟไวบริการทกุๆทานใหใชบริการไวดืม่ด่ํารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขา
ไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปم�งของ
ฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซ่ึงมีบริการอยูทีภู่เขา
ไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โค
คา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแร
ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 

 
จากน้ัน นําทานเย่ียมชม พิพิธภณัฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหทานไดสมัผัสกับความรูสึกของการจําลองเร่ืองราว
เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

นําทานเดินทางสู หมูบานน้ําใสโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลกึตามหาแหลงน้ํา
บริสทุธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ทีเ่ปนแหลงน้ําตามธรรมชาติต้ังอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพดูในทางกลับกันคอืกลุมน้ําผดุโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขา
ไปในหมูบาน ก็สมัผัสไดถงึอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีให
เห็นอยูทกุมมุ โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แต
ขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจี๊ยบถงึใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทาน
กันบางรึ เพราะอุณหภมูิในน้ําเฉลี่ยอยูที ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผดุ
จากธรรมชาติใหตักด่ืมตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยงัเปนแหลงชอป
ปم�งสินคาโอทอปช้ันเยี่ยม  
 



 

 

 
 

 ขึ้นช่ือวามาหมูบานแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิทัง้ที 
จะไมมีเมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมือ่ทานมาถงึหมูบาน
โอชิโนะฮคัไค ที่เต็มเปم�ยมไปดวยอากาศบริสุทธิ์แลว ภายใน
หมูบานยงัมีรานคาขายของที่ระลกึซึง่เปนสินคาโอท็อปของ
หมูบานและบริเวณหมูบานยงัรายลอมไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย 
สําหรับเมนูที่แนะนําน้ีมีช่ือเรียกวา “ยากิคุซะโมจิ” เปนแป�งเน้ือนุมสีเขียว ซึง่ทาํมา
จากใบโยะโมะงิ เปนพืชสมุนไพรของญี่ปุ�น สอดดวยไสถั่วแดงบด ยางบนเตาถาน 
หอมกรุน ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวาฟนสุดๆ 
 
จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเคร่ืองสําอางค อาหารเสริม เคร่ืองประดบัคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ดิวตฟีร ียานดัง “ยานชินจุก”ุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจาย
ซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน 
MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารคเตาหู, 



 

 

โฟมลางหนา WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด 
แอนเนสซาที่คนไทยรูจกัเปนอยางดี  และสนิคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกบั
การเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป�าสดุ
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M 
หรือเลือกซือ้รองเทา หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART **อสิระอาหารคํ่าตาม
อัธยาศัย** 

 

 
 
พักที ่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดบัเดียวกัน 
 
 
 
 

 



 

 

วันทีส่ี่  ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ - ยานฮาราจูก ุ- โอไดบะ - อิออน มอลล 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานเดินทางสู สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุไมนานาชนิดจากทัว่
ทุกมมุโลก สมัผสั ดอกซากรุะ อวดโฉมบานสะพร่ังทามกลางสวนสวย รายลอมดวย
ดอกไมนานาพันธุ แตเดิมน้ันเคยเปนที่ของวดัคันเอจิ (Kaneiji Temple) และไดขึน้
ทะเบียนเปนหน่ึงในสวนสาธารณะแหงแรกของญี่ปุ�นเมื่อป ค.ศ. 1873  สวนอุเอโนะ
มีบริเวณกวางขวาง ประกอบดวยพื้นที่อันรมร่ืน รวมทัง้สวนสตัว วัดและศาลเจา อีก
ทั้งพพิิธภัณฑอีกหลายแหง สวนแหงน้ีจึงเปนอีกหน่ึงจดุชมซากุระยอดนิยมในโตเกียว 
**ในกรณีทีช่วงที่ทกุทานเดินทางน้ันซากุระอาจจะบานเต็มที่ หรือยังไมบาน
เต็มที ่ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาพอากาศในปน้ันๆ** 
 

 
 

** ในกรณีที่ชวงที่ทกุทานเดินทางน้ันหากดอกซากรุะยังไมผลบิาน เน่ืองดวย
สภาพอากาศในปน้ันๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธเปลี่ยนโปรแกรมทวัร โดยนํา
ทานเดินทางสู ศาลเจาโอโตเมะอินาริ ชมเสาโทริอิแดงพันตน ที่เรยีงรายไปตาม
ถนนที่มุงหนาไปสูศาลาศาลเจา ซึง่ถือวามีความสวยงามมากอกีสถานที่หนึง่ อกี
ทั้งที่ศาลเจาแหงน้ียังมีตนไมศกัดิส์ิทธิ์ทีว่ากนัวาทําใหคําอธษิฐานของงูเผือกเปน
จริง ** 



 

 

จากน้ันเดินทางสู ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสือ้ผา เครื่องประดบั รองเทา ของ
วัยรุนญีปุ่�น หากคุณคอืคนทีก่ําลงัมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซือ้
เส้ือผาแนว Cost Play ทานยงัสามารถหาไดจากที่น่ีอีกดวย หรือ ถาตองการเห็น
วัยรุนญี่ปุ�นแตงตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่น่ีได จะมวีัยรุนญีปุ่�นนารักๆ เดิน
กันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยงั
ไดชอปปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS 
VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่องการหา
รองเทาแบบตนฉบับ MADE IN JAPAN ที ่SHOP น้ีมีแบบใหเลือกสรร
มากมาย อีกทั้งยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE 
สุดแสนนารกัไวคอยเอาใจคณุหนู อกีทัง้ยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต 
BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกดวย **
เพ่ือไมเปนการเสียเวลาชอปปم�ง อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย** 

 
 

นําทานเดินทางสู เมืองโอไดบะ เปนเมืองที่เกิดจากการนําขยะมาถมทะเลจน
กลายเปนเกาะขนาดใหญบริเวณอาวโตเกียวเพือ่ประโยชนในการป�องกันประเทศ แต
ปจจุบันโอไดบะไดกลายมาเปนเขตเศรษฐกิจอีกแหงของประเทศ เน่ืองจากเต็มไปดวย
รานคากวา 150 ราน โซนอาหาร หางสรรพสนิคา และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ัน
ยังเต็มไปดวยสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายดวยฝมือของมนุษย ไมวาจะเปนสะพาน
สายรุง เปนตน สวนการเดินทางมาที่น่ีก็สะดวกสบาย จงึไมแปลกหากที่น่ีคือสถานที่
ทองเที่ยวสดุฮติของนักทองเที่ยวทัง้ในและตางประเทศ 



 

 

 
 

และในบริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปถายภาพคูกับแลนดมารคเทพีเสรีภาพที่โอ
ไดบะ ซึ่งต้ังอยูบริเวณใกลเคียงหางใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีิวทิวทัศนตัด
กับสะพานสายรุงอยางสวยงาม ซึง่เทพีเสรีภาพน้ันทางการฝร่ังเศสไดสงใหกับทาง
ญี่ปุ�น เน่ืองในโอกาสฉลองความสมัพันธอันยาวนาน กวา 3 ศตวรรษระหวางญีปุ่�นกบั
ฝร่ังเศส ในป ค.ศ.1998 จนเมื่อถงึเวลานํากลับไดมีการขอรองไปยงัรฐับาลฝร่ังเศส
วาอยาขนกลับเลย แตรัฐบาลฝร่ังเศสน้ันมคีวามจําเปนที่จะตองขนกลับเพราะเปนตัว
ตนแบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอรก จงึไดสรางเทพีเสรีภาพตัวปจจุบันน้ีซึง่มีขนาด
ใหญกวาตัวตนแบบแตก็ยงัเล็กกวาเทพีเสรีภาพที่ต้ังอยูที่นิวยอรก และสงมาใหในป 
ค.ศ.2000 น่ันเอง ดงัน้ันเทพเีสรีภาพที่โอไดบะน้ันไมใชของที่ทําจาํลองขึ้นมา แตเปน
ของแทแนนอนจากฝร่ังเศส 
 



 

 

 
 

จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน 
จัสโก  ซึง่เปนหางซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ มีทัง้โซนซุปเปอรมารเก็ต โซนอาหาร 
รานขายยา เส้ือผาแบรนดทองถิน่ ซึ่งซือ้ของฝากกอนกลับ อาท ิขนมโมจิ เบนโตะ 
ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดจากที่น่ี
ไดเลย **อิสระอาหารคํ่า ตามอัธยาศัย** 

พักที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดบัเดียวกัน 
 
วันทีห่า  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมือง 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
11.00 น. เหนิฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 บริการ

อาหารวางบนเครื่อง 
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุคร้ัง
กอนทาํการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใชบริการ ** 

 



 

 

อตัราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเดี่ยวเพ่ิม ราคาทัวรไมรวม

ตั๋ว 

20 – 24 มีนาคม 2563 23,999 8,000 13,999 
21 – 25 มีนาคม 2563 23,999 8,000 13,999 
22 – 26 มีนาคม 2563 22,999 8,000 12,999 
23 – 27 มีนาคม 2563 22,999 8,000 12,999 
24 – 28 มีนาคม 2563 24,999 8,000 14,999 
25 – 29 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 
26 – 30 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 
27 – 31 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 
01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 
02 – 06 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 29,999 8,000 19,999 

03 – 07 เมษายน 2563 
(วันจักรี) 29,999 8,000 19,999 

04 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจักร)ี 29,999 8,000 19,999 

05 – 09 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 
06 – 10 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

บริการน้ําดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 



 

 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทปิคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/
ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทั
จะไมคนืมัดจําไมวาดวยกรณใีดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทกุครัง้ เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรณุาชาํระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์
ในการคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทางบริษทัฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบนิเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรณุาชาํระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรฟีนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 2. คาทัวรไมมีราคาเดก็ เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 
 



 

 

 
 
** สั่งซื้อซิมกบัเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญีปุ่�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยม ี
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสดุ 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสัง่ซื้อไดกบัทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทวัร หรอืคาทัวรสวนที่เหลือ 
 



 

 

จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรอื
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบตัิการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปน้ี 
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทวัรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอื่นๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพํ่านักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญีปุ่�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสยีคาใชจายในการทําวีซาเพิม่ ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมดัจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพือ่สํารอง

ที่น่ัง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเทีย่วสละสทิธิ
การเดินทางในทวัรน้ันๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลกิที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเปน
ลายลกัษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอํานาจ
พรอมหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมดุ
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงนิเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณทีี่วนัเดินทางตรงกับวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคนืเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 



 

 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสาํรองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พกัฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึศกุร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มนัีกทองเที่ยวรวมเดนิทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมวีีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทกุทานยินดีที่จะชําระคาบรกิารเพิม่จากการทีม่ี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพือ่ใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกบัทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 



 

 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม่ิไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวิติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน  

 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําตดิตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจภุัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาทีต่รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิง่ของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
2. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มกีฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิง่เหลาน้ี หาก
เจาหนาทีต่รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
 


