
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง  

 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง ชนั 3 ประตหูมายเลข 4 สายการบนิ AIRASIA X เพอืเตรยีมตวัเดนิทาง และ

ผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 
 สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 
(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
23.55 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ638 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

 

วนัทสีอง       นาโกยา่ - ชมซากรุะบรเิวณแมนํ่าซาไก - ทาคายามา่ - ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ -เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ
- ออิอน มอลล ์

 
07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญปีุ่ น หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ นําท่าน ชมเทศกาล

ซากรุะบาน บรเิวณแมน่ําซาไก เป็นอันดับ 1 ในการชมซากรุะในเมืองกฟิ ุใหท้า่นไดส้ัมผัสบรรายากาศของ ซากรุะที
บานสะพรงั อวดโฉมตลอดสองฝังแม่นํา จํานวนกวา่  1200 ตน้  แต่ทังนีทังนันซากรุะจะบานหรอืไม่ หรอืบานมากหรอื
นอ้ยขนึอยู่กับสภาพอากาศในแตล่ะปี โดยปกตซิากรุะจะเรมิบานตังแตป่ลายเดอืนมนีาคม – ตน้เดอืนเมษายนของทุกปี 
ทังนีขนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนันๆ  
 

 
  

** ในกรณีทดีอกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ Kogane 
Shrine ศาลเจา้แห่งนถีูกตงัขนึเมอืปี 135 เป็นศาลเจา้ชนิโต ตงัอยูท่เีมอืงกฟิุ ศาลเจา้แหง่นอียูใ่กลก้ลางใจ
เมอืงกฟิุ  สงิพเิศษสําหรบัศาลเจา้นคีอืเป็นสถานททีรีบัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นสว่นใหญ่และชาวเมอืงกฟิุจะขอ
พรจากทแีหง่นเีพอืการโชคดแีละการคา้ขายทรีํารวย **  



 

 

  
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดทอีุดมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิสีวยงาม ผูค้นทเีป็นมติร  ที
ไดช้อืวา่“ลติเตลิเกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตังอยูใ่นหบุเขาทยีังคงดแูลวัด ศาลเจา้ แม่นํา สะพาน ตลาดเชา้ และ
บรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ยา่งลงตัว  

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ย เมนูเซ็ตหมยูา่ง

มโิซะใบโฮบะ  
 

นําท่านชมสถานทสํีาคัญเมือครังอดตี ททํีาการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทังที
ทํางาน และทอียู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต ้
การปกครองของโชกนุโตกุกาว่า  ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีทีแลว้ เป็นททํีา
การรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหง่เดยีวทขีา้มพน้ยคุสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซงึภายในนี
ประกอบดว้ยบรเิวณไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ท ีนําชมความงามของเมอืงทา
คายามา่ ซงึยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญปีุ่ นดังเดมิอยา่งแทจ้รงิ ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 

 
 

จากนันเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิ ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียังคงอนุรักษ์แบบของบา้นใน
สมัยเอะโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงและเก็บเกยีวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่วา่จะเป็น
เหลา้สาเก ซปุมโิสะชริ ุตุก๊ตาซารโุบะโบะ ซงึเป็นตุก๊ตาตามความเชอืของคนโบราณสมัยกอ่น  
 



 

 

 

 เดนิทางมาถงึเขตเมอืงเกา่ซันมาชซิจึทิังท ียา่นนมีแีตข่องอรอ่ยอยา่งแน่นอนเมอืเดนิ
ตามไปถนนเรือยๆ 2 ขา้งทางนันมีแตรา้นอาหารน่าทานไปหมดสะทุกรา้น อากาศหนาวๆก็
ตอ้งหาอะไรอุ่นๆทานกันแกห้นาวสักหน่อยสงิแรกทแีนะนํานันคอื มทิาราชดิงัโงะ เป็นแป้ง
ขา้วเหนียวยา่งเคลอืบซอสมโิซะหวาน เป็นเมนูทใีครผา่นมาทนีีก็ตอ้งแวะชมิ ไม่วา่เด็กหรอื
ผูใ้หญก่ต็า่งชนืชอ 
 

 

 อีกหนึงเมนูยอดฮติตลอดการทีพลาดไม่ไดนั้นก็คือ....ซูชเินอืฮดิะ การันตีความ
อรอ่ยดว้ยแถวยาวนอกรา้น ทรีา้นนีเสริฟ์เมนูซชูเินือวากวิคณุภาพดรีะดับ A4-A5 โดยซชูชิดุนี
ประกอบไปดว้ยขา้วปันหนา้เนือโรยตน้หอมและกนุคันมาก ิโดยเนือถูกปรุงอย่างดดีว้ยเกลอื
ทาเคะซุมิหรือเกลือจากไมไ้ผ่ ขงิและโชยุ เสริ์ฟบนขนมเซมเบ ้ดังนันจงึทานไดท้ังหมด 
วนิาททีเีนอืนุ่มๆละลายในปากนัน บอกไดเ้ลยวา่สมกบัทรีอคอยอยา่งแน่นอน! 
 



 

 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซอืของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีไีดเ้ลย  **เพอืไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปปิงอสิระอาหารคําตามอธัยาศยั** 

พกัท ี โรงแรม PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม ปราสาทมตัซโึมโต ้- ไรว่าซาบไิดโอะ - โทยามา่ - สวนอาซาฮ ีฟนุะกาวา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําท่านเก็บภาพประทับใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้มีชอืเรยีกอกีอยา่งหนงึวา่ ปราสาทอกีา เนืองจากผนัง
ปราสาทมสีดํีา และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก สรา้งขนึในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ 
เพือใชเ้ป็นทีพักของบรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุันหลังจากไดร้ับการจัดตังเป็นสมบัตปิระจําชาตญิีปุ่ นไดป้รับใหเ้ป็น
พพิธิภัณฑสํ์าหรับรวบรวมขอ้มลูประวัตศิาสตรข์องญีปุ่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาททมีคีวาม
สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญปีุ่ น 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู ่ไร่วาซาบไิดโอะ ตังอยู่ทเีมืองอาซมุโินะ ไร่แห่งนีปลกูตน้วาซาบเิป็นหลักซงึถือวา่เป็นไรว่าซาบทิี
ใหญ่ทสีดุในประเทศญีปุ่ น ภายในไร่นําท่านเยียมชมตน้วาซาบ ิและผลติภัณฑจ์ากวาซาบ ิอาทเิชน่ วาซาบสิด วาซาบิ
ดอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรวีาซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ินําสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ทํีาจากวาซาบ ินําวาซาบ ิไอศกรมีรสวาซา
บ ิชอ็กโกแลตรสวาซาบ ิและอนืๆอกีมากมาย 
 



 

 

 
 
 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู ปิงยา่งยากิ

นคิสุไตลญ์ปีุ่ น  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนอาซาฮ ีฟุนะกาว่า ตังอยูท่เีมอืงอาซาฮ ีเขตจังหวัดโทยาม่า 
ถอืวา่เป็นจดุชมซากรุะทสีวยอกีแหง่หนงึของญปีุ่ นทไีม่ควรพลาด ในชว่งฤดใูบไมผ้ลิ
ทกุท่านจะสามารถเห็นดอกซากรุะบานสะพรังเรยีงรายตดิรมินําฟนุะกาวา่ และทถีือ
เป็นจุดไฮไลทเ์ลยคือฉากเบอืงหลังของตน้ซากรุะทีบานเรียงรายนันจะเป็นววิของ
เทือกเขาคติะ หรือเทือกเขาแอลป์ จงึทําใหท้ีแห่งนีเป็นจุดซากุระทีงามเหมือน
ภาพวาด  

 



 

 

 
 

ภายในสวนแหง่นีประกอบไปดว้ยตน้ซากรุะสายพันธุโ์ยชโินะประมาณ 250 ตน้ เรยีงยาวตลอด 800 เมตร ซงึในจดุนีหาก
บานสะพรังพรอ้มกันนันจะเสมอืนอุโมงคซ์ากรุะสวยงามสดุๆ โดยปกตซิากรุะจะเรมิประมาณตน้ๆเดือนจนถงึปลายเดอืน
เมษายนของทกุปี ทังนีขนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนันๆ 

 

 
 
** ในกรณีทดีอกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัโปรแกรมไปยงั รมิแมน่ํามตัสคึาวะ โดย
ทแีห่งนเีป็นหนงึใน 100 สถานทสีวยงามทสีามารถชมดอกซากุระไดอ้กีหนงึแหง่ โดยมตีน้ซากุระราวๆ 460 
ตน้บนรมิฝงัแมนํ่า ** 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่นําท่านสู ่หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมู่บา้นทไีดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1995 ท่านจะไดพ้บกับบา้นในแบบกัสโชสคึุร ิซงึเป็นแบบญปีุ่ นดังเดมิ ชอืนีไดม้าจากคําวา่ กัสโช ซงึแปลว่า พนมมือ 
ตามรปูแบบของบา้นทีหลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมือทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 
เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซงึโครงสรา้งของบา้นสรา้งขนึโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง
สามารถรองรับหมิะทตีกมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี



 

 

 

 
 
คํา  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
พกัท ี โรงแรม GUJYO VACANCE MURA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญปีุ่ น - ทางเดนินกัปราชญ ์- นาโกยา่ - มติซุยเอา้ทเ์ล็ท 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่ของญปีุ่ นมานานกวา่ 1,000 ปี  จากนันเดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั 
หรอืศาลเจา้เฮอันจงิง ุศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนืองในโอกาสทนีครเกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแด่
จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทสีรา้งขนึเมอื ค.ศ. 794 และ
วอดลงเพราะอัคคภัียในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซงึไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลยีนมา
สรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทเีคยทงิเนือไมไ้วใ้หม้ีสตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครังแรกเมือกา้วผ่านประตู
ศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณทีย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสีขาวอัน
กวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวงัจรงิๆ นีก็คอืทวีา่ราชการทังหลายทังปวง) ซงึมเีจดยีพ์ยัคฆข์าว
ขนาบอยูท่างตะวันออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทอีอกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและ
เดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึนําใสและบันไดมังกร ไมร่วมคา่เขา้ชมสวน 600 เยน 

 



 

 

 
 
นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญปีุ่ น ซงึเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญปีุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์
ดว้ยการดมืและการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตังแต่ประมาณศตวรรษท ี14 ตน้ฉบับของพิธีชงชา และใหท้่านได ้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกยีวการพบปะกันในวงสังคมเกยีวกับการดืมและชงชาทไีดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชันสงูในประเทศญปีุ่ น จากนันอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตาม
อัธยาศัย  
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บฟุเฟ่ต ์
ชาบสูตูรตน้ตําหรบั 

 
นําท่านเดนิทางสู่ ทางเดนินกัปราชญ ์ซงึถือว่าเป็นอกีหนงึจุดชมซากรุะทสีวย
ทสีดุในเมืองเกยีวโต ถนนแหง่นีในอดตีมีนักปราชญท์มีชีอืเสยีงในชว่งศตวรรษท ี
20 ไดม้าเดนิสงบจติใจทีถนนสายนีเพือทําใหเ้กดิสมาธ ิจงึทําใหเ้ป็นทีมาของชอืทางเดนินักปราชญ ์ถนนแห่งนีมีตน้
ซากรุะมากถงึ 500 ตน้ตลอดรมิคลอง ยามเมือดอกซากรุะบานพรอ้มกันทกุท่านสามารถชมอุโมงคซ์ากรุะทบีานสะพรัง 
โดยปกตแิลว้จะบานในชว่งเดอืนเมษายนของทกุปี ทังนขีนึอยูก่บัสภาพอากาศ 

 

 



 

 

** ในกรณีทดีอกซากุระยงัไม่บานทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิที
สถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทเีป็นทนีบัถอืยงิของประชาชนทมีาสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดม
สมบูรณ์ของเรอืงพชืพรรณธญัญาหาร นําท่านสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจงิจอกทชีาวญปีุ่ นชอืว่าเป็น 
ทูตสวรรค ์ผูค้อยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้นืตากบัรูปปันของเทพจงิจอก ทมีี
จํานวนมากมาย **  

 
จากนันนําท่านเดนิทางสูน่าโกยา่ เพอืนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมเอา้ทเ์ล็ท ณ มติซุยเอา้ทเ์ล็ท ซงึเอาทเ์ล็ทนีเป็น
สว่นหนงึของสวนสนุกนางาชมิะสปาแลนด ์มอีาณาเขตบรเิวฝรกวา้งขวางมาก  เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 302 รา้น อาทิ
เชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo , Gucci , Longcham , Balenciaga , Michael Kors ฯลฯ เพยีบพรอ้มดว้ย
สนิคา้สําหรับทกุคนตังแตส่นิคา้แฟชนัหญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัวไป ซงึมสีว่นลดมากมายสงูสดุ
ถงึ 80% นอกจากนีภายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญไ่วค้อยบรกิารนักทอ่งเทยีวอกีดว้ย **เพอืไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปปิงอสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั** 
 

 
 
พกัท ี โรงแรม HOTEL KOYO หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้ สนามบนินาโกยา่ - กรุงเทพฯ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ639 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
13.00 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตัวเนืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 
พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

01 – 05 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

03 – 07 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

05 – 09 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

08 – 12 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

10 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

35,999 8,000 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

35,999 8,000 25,999 

15 – 19 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการท่องเทยีว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัท่านเอง  
 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์่วนที
เหลอื กรณุาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 



 

 

 

 
** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่่าจะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนอืงสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้มมดัจํา
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 
 
 



 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพาํนกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพมิ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสํารองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทังหมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน
ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึเพือแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีําระแลว้ทังหมด 
ทังน ีทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทไีดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เชน่ 
การสํารองทนัีงตัวเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทังหมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 



 

 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กาํหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สํีาหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

2. ทัวรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ
นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตัวเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ชําระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังนี บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสําคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทุกชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมีขนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีักษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่นี หากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทสีงูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


