
 

 

รหัสทัวร ZET2000544 
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นาริตะ อิบารากิ ฟูจ ิ5 วนั 3 คนื [SL] 
พระใหญอุชิค-ุไดบุตส ึ- สวนฮิตาชิ-ซีไซด-ปารค - เอม-ิพรีเมี่ยม-เอาทเล็ต - ภูเขาไฟฟูจ-ิชั้น5  
พิพิธภัณฑแผนดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - ดวิตี้ฟรี  - ชินจูก ุ
 

 
 
 



 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 
22.00 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR หมายเลข 8 เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 

 
 

วันที่สอง นาริตะ - พระใหญอชุิคุ ไดบุตสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซดปารค - เอมิ พรีเมี่ยม เอาท
เล็ต - ทานขาปยูักษ + อาบนํ้าแรธรรมชาต ิ

 
01.00 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ SL300 บริการอาหารวาง

บนเครื่อง 
 

สายการบิน THAI LION AIR ใชเคร่ือง AIRBUS A330-NEO จํานวน 436 ที่
นั่ง เคร่ืองลําใหญ  

** ไมรวมคาหูฟงบนเครื่องทานละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใชขากลับได 
** 

จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารวางเสิรฟทั้งขาไปและขากลบั 
(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย

เพิ่ม) 
**หมายเหต ุ: ประเภทของเครือ่งบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ

ทางสายการบิน  โดยไมไดแจงใหทานทราบลวงหนา** 
 



 

 

 
 

09.10 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวจากนั้นนําทาน 
จากนั้นนําทานเดินทางสู จังหวัดอิบารากิ เพ่ือสักการะ พระใหญอุชิคุ ไดบุตส ึ แหง
เมืองอุชิคุ เปนพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญมาก มีความสูงถึง 120 เมตร และยังไดรับ
การบันทึกจากกินเนสบุควา เปนรูปปم�นพระพุทธรูปปางยืนที่หลอจากทองสัมฤทธิ์มี
ความสูงที่สุดในโลก พระพุทธรูปปางยืนนี้ สูงเปนอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว อีกทั้ง
ยังสามารถเขาไปเยี่ยมชมดานในของพระพุทธรูปไดดวย ซึ่งภายในรูปปم�นจะแบง
ออกเปน 5 ชั้น แตละชั้นของรูปปم�นจะมีการจัดแสดงที่แตกตางกันออกไปคะ สามารถ
ขึ้นลิฟทเพ่ือไปยังจุดชมวิวที่ตั้งอยูบริเวณหนาอกของพระพุทธรูป มีความสูงประมาณ 
85 เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดินชมสวนดอกไม และสวนสัตวขนาดเล็ก
ที่มีทัง้กระรอก, กระตาย  เปนตน  ไมรวมคาขึ้นลิฟท ทานละ  400 เยน 
 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทาน

ดวยเมนู บุฟเฟ�ตปم�งยางยากินิค ุ
 



 

 

บาย นําทานชม สวนฮิตาชิ ซีไซด ปารค เปนสถานที่ทองเที่ยวอันสวยงามอยูใกลๆ 
โตเกียวซึ่งสวนแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ  สวนฮิตาชิเปนสวนดอกไมขนาดใหญ มี
พื้นที่ 1.9 ลาน ตร.ม. มีชื่อเสียงเรื่อง ดอกไมที่จะบานใหชม ผัดเปลี่ยนสายพันธุ 
ตลอดทั้งป ตามฤดูกาล (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ภายในสวนมีทุงดอกไมตามฤดูกาล
หลากหลายสายพันธุที่ออกดอกหมุนเวียนใหชมตลอดป ในฤดูใบไมผลิจะไดชมทุง
ดอกนารซิสซัส และดอกทิวลิป เมื่อถึงชวงตนฤดูรอนจะมีทุงดอกเนโมฟลา (เบบีบลู
อายส) และดอกกุหลาบ สวนดอกบานชื่นจะบานในชวงกลางฤดูรอน เมื่อเขาสูฤดู
ใบไมรวงก็จะไดชมทุงดอกโคเชียและทุงดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมีเสนทางปم�น
จักรยานที่นักทองเที่ยวสามารถปم�นชมภายในสวน รวมถึงโซนอื่น ๆ อีกมากมายที่
นาสนใจ เชน สวนสนุก สนาม BMX วิบาก สนามกีฬา และสถานที่ทําบารบีคิว เปน
ตน 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางแสดงชวงเทศกาลดอกไม 

 
 

หลังจากนั้นใหทานไดชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่  เอมิ พรีเมี่ยม เอาท
เล็ต แหลงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก กวา  150 ราน 
อาทิเชน COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลือกดูเครื่องประดับ 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 บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม ใหทานไดอิ่ม
อรอยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปู
พรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุใจ หลังอาหารใหทานไดผอน
คลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว จะ
ทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดขีึ้น 

พักที่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วนัที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที5่) - พิพิธภัณฑแผนดนิไหว - วัดอาซากุสะ - ถายรูปโตเกียว
สกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776
เมตร จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” 
ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุด
ในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น  
 

 
 
นอกจากนี้ดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชา
และอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวาที่
บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวา
ที่นี่มีทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติของทาน



 

 

เทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัม
ตกอยูที่พ้ืนในสวน ซึง่ในสมัยกอนมีผูคนนิยมมาทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เปนตน 
 

 สําหรับทานที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของ
กาแฟนั้น บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟูจิมีคาเฟ�กาแฟไว
บริการทุกๆทานใหใชบริการไวดื่มดํ่ารสชาติกาแฟ
พรอมชมวิวภูเขาไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะ
เลือกชอปปم�งของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมี
บริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา ลาย
ภูเขาไฟฟูจิ อันลิมิเต็ด , นํ้าแรธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิ เปนตน 
 
 
 
จากนั้น นําทานเยี่ยมชม  พิพิธภัณฑ  EARTH QUAKE MUSEUM ที่ จําลอง
เรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับความรูสึกของการจําลองเรื่องราว
เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นอิสระใหทานไดเลือกซื้อของที่
ระลึกตามอัธยาศัย 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
   

จากนั้นนําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว เขานมัสการขอพร
จากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นทานยังจะไดพบเก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณประตู
ทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครือ่งรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 



 

 

 
 
หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสน
อรอย  

 

 
 



 

 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแก
ของญี่ปุ�นแลว ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็ยังเปน
ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกดวยแลวจะ
ไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดไดอยางไร ขนาดองค
จักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อที่นี่!!! เมนู
นั้นก็คือ “เมลอนปง” เปนขนมปงแบบดั้งเดิม
ของญี่ปุ�น บางคนอาจจะเขาใจผิดวาเปนขนม
ปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลวคือขนมปงอบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซึ่งเหมือนผิว
เมลอนของญี่ปุ�น เปนที่มาของชื่อ “เมลอนปง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทานไดทั่วไป
แมกระทั่งในรานสะดวกซื้อตางๆ แตที่ขึ้นชื่อก็ตองยกใหราน Asakusa Kagetsu-
do ที่ขายเมลอนปงรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ท่ีรานนี้จะทําใหมๆอบเสร็จจาก
เตารอนๆ ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดีซึ่งเปนเมนูแนะนําที่มาถึง
วัดอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 
 
นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว ณ ริม
แมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดย
หอนี้มีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอัน
ทันสมัย ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงนี้ไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสราง
ทางสถาปตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  
 



 

 

 
 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่
รานคาปลอดภาษี ดิวตีฟร ียานดัง “ยานชินจุกุ” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจาย
ซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่  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, เสื้ อ  COMME DES GARCONS, H&M 
หรือเลือกซื้อรองเทา หลากหลายแบรนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW 
BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่ราน ABC MART ** เพื่อไมเปนการรบกวน
เวลาชอปปم�งของทาน อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ** 

 



 

 

 
 
พักที ่ โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สี่  อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดสินียแลนด (ไมรวมคาใชจายใน
การเดินทาง) 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึน้เพ่ืออทุิศและเปนที่สถิตย

วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับ
ประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุค
ปจจุบันมากที่สุด   

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณ
คือคนที่กําลังมองหาซื้อเสื้อผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost 
Play ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัว
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนน
เหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอป



 

 

ปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, 
ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบ
ตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้ง
ยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารัก
ไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึก
กับ “ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว
โตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเป�า 
รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  
 

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซือ้ดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เครือ่งเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญ
กับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year 
ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
อีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส 
พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนีย
แลนด 
 



 

 

 

 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 
แตเนื่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 
6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึง่อาจจะทํา
ใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 



 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่
เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น  เพ ร า ะ ฉ ะ นั้ น
กอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสุดทายวาหมดตอนกี่โมง    
    
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปนแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไม
ตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟ
ใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยว
สุดทายวาหมดตอนกี่โมง       
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสนี้จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลา
ที่ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา   
   
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะ
อยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน)  
    

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า ตามอธัยาศัย 
พักที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมอืง 

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
11.00 น. เหินฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL301 บริการ

อาหารวางบนเครือ่ง 
16.15 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ** 
 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาทัวรไม

รวมตัว๋ 

07 – 11 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
08 – 12 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
09 – 13 เมษายน 2563 

(วันสงกรานต) 
33,999 8,000 23,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

35,999 8,000 25,999 

11 – 15 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

35,999 8,000 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

35,999 8,000 25,999 

13 – 17 เมษายน 2563 
(วันสงกรานต) 

33,999 8,000 23,999 

14 – 18 เมษายน 2563 31,999 8,000 21,999 



 

 

(วันสงกรานต) 
15 – 19 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
16 – 20 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
17 – 21 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
18 – 22 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
19 – 23 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
20 – 24 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
21 – 25 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
22 – 26 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
23 – 27 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
24 – 28 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
25 – 29 เมษายน 2563 23,999 8,000 13,999 
26 – 30 เมษายน 2563 22,999 8,000 12,999 

27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 25,999 8,000 15,999 

 
บรกิารนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/

ตอทาน*** 
 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมผีูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ



 

 

บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 2. คาทัวรไมมีราคาเดก็ เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 
 
 

 
 
 
 



 

 

** สัง่ซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรอืคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมคีณุสมบัติการเขา
ประเทศญีปุ่�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คานํ้าหนกักระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาท่ีพกัตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   ค า เข าชมสถานที่ ต างๆ  ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค าจ างมัคคุ เทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัตเิหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทานละ 1,700 บาท** 



 

 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 
เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงนิมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่นั่ง  
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง

นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทวัรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 



 

 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเทีย่วเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม

วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงนิคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน 

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

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 



 

 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานัน้  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลติภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 

 
 
 


