
 

 

รหัสทัวร ZET1903894 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ 5วัน3คืน [XJ] 
ซากุระซีซั่นน้ี วาวมากแม !!! เช็คอินถายรูปฟนๆ กับซากุระ ณ แมน้ําเมกูโระ ชมความงามภูเขาไฟ
ฟูจิ ดี๊ดีสวนดอกไมฮิตาชิ เยือนวัดดังวดัอาซากุสะ ชอปปم�งยานชินจกูุ 
 

 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ  
 
07.30 น. พรอมกันที่สนามบนินานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

10.45 น. เหินฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 
XJ606 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 

 
 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟทั้งขาไปและขากลับ 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซือ้นํ้าหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย) 
 

 
 
19.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูที่

พัก 
พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเทา

ระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง นาริตะ - พระใหญอชิุคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไมฮิตาชิ ซีไซด ปารค - เอมิ พรี
เม่ียม เอาทเล็ต - ทานขาปูยักษ + อาบน้ําแรธรรมชาต ิ

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพื่อสักการะ พระใหญอชิุคุ ไดบุตสึ  แหง
เมืองอุชิคุ เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับ
การบันทึกจากกินเนสบุควา เปนรปูปم�นพระพทุธรูปปางยืนที่หลอจากทองสัมฤทธิ์มี
ความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนน้ี สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้ง
ยังสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายในรูปปم�นจะแบง
ออกเปน 5 ชั้น แตละช้ันของรูปปم�นจะมีการจัดแสดงที่แตกตางกันออกไปคะ สามารถ
ขึ้นลิฟทเพื่อไปยังจุดชมวิวที่ต้ังอยูบริเวณหนาอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 
85 เมตร   ภายในบริเวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็ก
ที่มีทั้งกระรอก, กระตาย  เปนตน  ไมรวมคาขึ้นลิฟท ทานละ  400 เยน 
 

 
 นอกจากน้ีภายในบริเวณของพระใหญอุชิคุ ไดบุตสึน้ันมีสวนดอกไมมีพ้ืนที่ประมาณ
ราวๆ 10,000 ตารางเมตรดวยกัน โดยในชวงฤดูใบไมผลิของทุกป สามารถชม



 

 

ความสวยงามของดอกซากุระ และพ้ิงคมอสอีกดวย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
ในปน้ันๆ 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการ

ทานดวยเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางยากินิคุ 
 
บาย นําทานชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค เปนสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ 

โตเกียวซึ่งสวนแหงน้ีตัง้อยูในจังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มี
พื้นท่ี 1.9 ลาน ตร.ม. มีช่ือเสียงเร่ือง ดอกไมที่จะบานใหชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ 
ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุงดอกไมตามฤดูกาล
หลากหลายสายพันธุท่ีออกดอกหมุนเวียนใหชมตลอดป ในฤดูใบไมผลิจะไดชมทุง
ดอกนารซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงชวงตนฤดูรอนจะมีทุงดอกเนโมฟลา (เบบีบลู
อายส) และดอกกุหลาบ สวนดอกบานช่ืนจะบานในชวงกลางฤดรูอน เมื่อเขาสูฤดู
ใบไมรวงก็จะไดชมทุงดอกโคเชียและทุงดอกคอสมอส นอกจากน้ียังมีเสนทางปم�น
จักรยานที่นักทองเที่ยวสามารถปم�นชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืน ๆ อีกมากมายที่
นาสนใจ เชน สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทําบารบีคิว 

                เปนตน 
  



 

 

 
 

ตารางแสดงชวงเทศกาลดอกไม 
 

 



 

 

 
หลังจากน้ันใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมช่ือดังที่ เอมิ พรีเม่ียม เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก กวา  150 ราน 
อาทิเชน COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครือ่งประดบั และ
นาฬิกาหรูอยาง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทาแฟชั่น 
ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทั้ง
ยังมีรานอาหารใหทานไดเลือกชิม เลือกลิ้มลอง มากกวา  20 รานใหเลือกไมวาจะ
เปน อาหารญี่ปุ�น ราเม็ง อาหารจีน หรือแมกระทั่งพิซซา   

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทาน
ไดอิ่มอรอยกับม้ือพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลอง
รสชาติปูพรอมน้ําจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุใจ หลังอาหารให
ทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เช่ือวาถาได
แชนํา้แรแลว จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 
พักที่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ช้ันที่5) - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - หมูบานนํ้าใสโอชิโนะฮัคไค - อิ

ออน จัสโก 
 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ต้ังตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776
เมตร จากระดับน้ําทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” 
ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟท่ีไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามท่ีสุด
ในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟที่ยังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น  



 

 

 

 
 
นอกจากน้ีดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชา
และอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเช่ือวาท่ี
บริเวณโดยรอบของฟูจซิังชั้น 5 น้ี ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวา
ที่น่ีมีทานเทนกุปกครองอยูน่ันเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงน้ีมีสมบัติของทาน
เทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีน้ําหนักกวา 375 กิโลกรัม
ตกอยูที่พ้ืนในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานน้ีกันมากมาย เปนตน 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟน้ัน บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟู
จิมีคาเฟ�กาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไว
ดื่มด่ํารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยาง
เพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปم�งของฝาก
ผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมีบริการอยูท่ีภูเขาไฟ
ฟูจิท่ีเดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โค
คา โคลา ลายภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , น้ําแร
ธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลอง
เร่ืองราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจาํลองเร่ืองราว
เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางสู หมูบานนํ้าใสโอชโินะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงน้ํา
บริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยา
มานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุมน้ําผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขา
ไปในหมูบาน ก็สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ์ และไอเย็นจากแหลงน้ําธรรมชาติที่มีให
เห็นอยูทุกมุม โดยในบอน้ําใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แต
ขอบอกเลยวาน้ําแตละบอน้ันเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทาน
กันบางรึ เพราะอุณหภูมิในน้ําเฉลี่ยอยูที ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีน้ําผุด
จากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปนแหลงชอป
ปم�งสินคาโอทอปชั้นเยี่ยม  
 

 
 



 

 

 ขึน้ชื่อวามาหมูบานแหลงน้ําบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิท้ังที 
จะไมมีเมนูทานเลนรสเลิศไดอยางไรกัน เมื่อทานมาถึง
หมูบานโอชิโนะฮัคไค ที่เต็มเปم�ยมไปดวยอากาศบริสุทธิ์แลว 
ภายในหมูบานยังมีรานคาขายของท่ีระลึกซึ่งเปนสินคาโอท็อป
ของหมูบานและบริเวณหมูบานยังรายลอมไปดวยรานอาหารทานเลนตางๆมากมาย 
สําหรับเมนูที่แนะนําน้ีมีชื่อเรียกวา “ยากิคุซะโมจ”ิ เปนแป�งเน้ือนุมสีเขียว ซึ่งทํามา
จากใบโยะโมะง ิเปนพืชสมุนไพรของญี่ปุ�น สอดดวยไสถั่วแดงบด ยางบนเตาถาน 
หอมกรุน ทานรอนๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวาฟนสุดๆ 

 
นําทานอิสระชอปปم�ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญของนาริตะ หางฯ อิออน จัสโก  
ซื้อของฝาก อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิ
ทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่น่ีไดเลย   
**เพ่ือไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย** 

พักที่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONNAL HOTEL NARITA หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่ วัดอาซากุสะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - จุดชมซากุระแมนํ้าเมกุโระ  - ดิวตี้

ฟรี  -  ชินจูกุ - สนามบินนาริตะ 
 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

จากน้ันนําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกทีสุ่ดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากน้ันทานยังจะไดพบเก็บภาพ
ประทับใจกบัโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตู
ทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 



 

 

 
 
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ช่ือเสียงของวัด มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงน้ีตองมาตอคิวกันเพ่ือล้ิมลองกับรสชาดสุดแสน
อรอย  

 

 
 
นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ



 

 

โทรคมนาคมท่ีสูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย
หอน้ีมีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอัน
ทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครัง้ใหญหอคอยแหงน้ีไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสราง
ทางสถาปตยกรรมที่แข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  
 

 
 
จากน้ันนําทานเดินทาง ชมซากุระ ณ แมนํ้าเมกูโระ เปนอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอด
นิยมของชาวโตเกียว ซึ่งสองฝم�งจะมีตนซากุระปลูกเปนแถวสามารถเดินชมความงาม
ของซากุระไดที่ถนนสองฝم�งริมแมน้ําเมรุโกะ ในชวงที่ซากุระบาน จะมีรานคาแผงลอย
เล็กๆตางๆขายของกินพวก ปم�งยาง และจะคึกคักมากในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย 
สวนในตอนกลางคืนทีน่ี่จะมีโคมไฟสีเหลืองแดง หอยอยูตามตนซากุระ ใหบรรยากาศ
สุดชิวริมน้ํา เหมือนเปนสวนหยอยเล็กๆยาวตลอดแมน้ําเมกูโระ ท่ีมีตนซากุระ 
มากกวา 800 ตน  
 



 

 

 
 

** ในกรณีที่ซากุระไมบาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธเปลี่ยนโปรแกรมทัวร โดย
นําทานเดินทางสู ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชนิโตที่สรางขึ้นเพ่ือ
อุทิศและเปนที่สถิตยวิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิซึ่งเปนจักรพรรดิ
ที่มีความสําคัญกับประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางย่ิง และไดรับความเคารพ
จากชาวญี่ปุ�นยุคปจจุบันมากที่สุด ** 

บาย จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ดิวตีฟ้ร ียานดัง “ยานชินจุก”ุ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจบัจาย
ซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่น่ี ไมวาจะเปน รานซานริโอะ รานขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสําอาง ตางๆ กันที่ราน 
MATSUMOTO แหลงรวมเหลาบรรดาเครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, 
โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูกกวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด 
แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับ
การเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป�าสุด
ฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M 
หรือเลือกซื้อรองเทา หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART **อิสระอาหารกลางวัน
ตามอัธยาศัย** 



 

 

 
 
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

 
วันที่หา  กรุงเทพฯ 
 
01.25 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน พักเด่ียวเพ่ิม ราคาทัวรไม

รวมตั๋ว 

20 – 24 มีนาคม 2563 26,999 8,000 16,999 
21 – 25 มีนาคม 2563 26,999 8,000 16,999 
22 – 26 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 
23 – 27 มีนาคม 2563 25,999 8,000 15,999 
24 – 28 มีนาคม 2563 26,999 8,000 16,999 
25 – 29 มีนาคม 2563 26,999 8,000 16,999 
26 – 30 มีนาคม 2563 26,999 8,000 16,999 
27 – 31 มีนาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 26,999 8,000 16,999 
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 26,999 8,000 16,999 
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563 26,999 8,000 16,999 
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 2563 26,999 8,000 16,999 
01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 
02 – 06 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 
04 – 08 เมษายน 2563 

(วันจักรี) 
29,999 8,000 19,999 

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

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

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

 
การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 



 

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนมัดจําทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดนิทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเม่ือออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน 
 

 



 

 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวซีา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวซีาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรดี มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่ม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบรกิาร) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจาํเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อ
สํารองที่น่ัง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบรษิัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ 
(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงิน
คืนที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบรกิารตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคนืเงินคาบรกิารดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบรกิารที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา 
Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษทีร่ัฐบาลประกาศในปน้ันๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง  
15 คน  



 

 

 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 
 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดนิทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบรษิทัพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 

 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากบัเทาน้ัน  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไสกรอกฯ เพ่ือเปนการป�องกันโรคตดิตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
 


