
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ- ฮาเนดะ  

 
06.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภูม ิชนั 4 ประตหูมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพอืเตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 
09.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงฮาเนดะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีJL032 บรกิารอาหาร และเครอืงดมืบนเครอืง 

 
17.55 น.   เดนิทางถงึ เมอืงฮาเนดะ ประเทศญปีุ่ น หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก 
พกัท ี โรงแรม OMORI TOKYU REI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง ฮาเนดะ - อบิาราก ิ- พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ - ทานขาปูยกัษ ์+ อาบนําแร่
ธรรมชาต ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพอืสกัการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอชุคิ ุเป็นพระพุทธรูปทมีี
ขนาดใหญ่มาก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปันพระพุทธรูปปางยนืทหีล่อ
จากทองสมัฤทธมิคีวามสงูทสีดุในโลก พระพุทธรูปปางยนืน ีสงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทงัยังสามารถเขา้
ไปเยยีมชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซงึภายในรูปปันจะแบง่ออกเป็น 5 ชนั แตล่ะชนัของรูปปันจะมกีารจัดแสดงที
แตกตา่งกันออกไปคะ่ สามารถขนึลฟิทเ์พอืไปยังจดุชมววิทตีงัอยูบ่รเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสงูประมาณ 85 
เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กทมีทีงักระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้  ไม่
รวมคา่ขนึลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 



 นอกจากนีภายในบรเิวณของพระใหญ่อุชคิุ ไดบตุสนัึนมสีวนดอกไมม้พีืนทปีระมาณราวๆ 10,000 ตารางเมตรดว้ยกัน 
โดยในช่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี สามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ และพงิคม์อสอกีดว้ย ทงันขีนึอยู่
กบัสภาพอากาศในปีนนัๆ 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
บา่ย นําทา่นชม สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานททีอ่งเทยีวอนัสวยงามอยูใ่กล ้ๆ  โตเกยีวซงึสวนแห่งนีตงัอยู่ในจังหวัดอิ

บาราก ิ สวนฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ ่มพีนืท ี1.9 ลา้น ตร.ม. มชีอืเสยีงเรอืง ดอกไมท้จีะบานใหช้ม ผัดเปลยีน
สายพันธุ ์ตลอดทังปี ตามฤดกูาล (ขนึอยู่กับสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพันธุท์ี
ออกดอกหมุนเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดใูบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์สิซัส และดอกทวิลปิ เมอืถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมี
ทุง่ดอกเนโมฟีลา (เบบบีลอูายส)์ และดอกกหุลาบ สว่นดอกบานชนืจะบานในชว่งกลางฤดรูอ้น เมอืเขา้สูฤ่ดใูบไมร้่วงก็
จะไดช้มทุง่ดอกโคเชยีและทุง่ดอกคอสมอส นอกจากนียังมเีสน้ทางปันจักรยานทนัีกท่องเทยีวสามารถปันชมภายใน
สวน รวมถงึโซนอนื ๆ อกีมากมายทน่ีาสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานททํีาบารบ์คีวิ เป็น
ตน้ 

  

 
 

 
 



 
 
 

ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม ้
 
 

 
  
คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้า่นไดอ้มิอรอ่ยกบัมอื

พเิศษทมีขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้มิลองรสชาตปิูพรอ้มนําจมิสไตสญ์ปีุ่ นอยา่งจุใจ 
หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่นําแร่ธรรมชาต ิเชือว่าถา้ไดแ้ช่
นําแรแ่ลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

พกัท ี  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

วนัทสีาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชนัท5ี) - พพิธิภณัฑแผน่ดนิไหว - ทะเลสาบคาวากูจโิกะ - ดวิตฟีร ี-  ชนิจูก ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟจู ิทตีงัตระหงา่นอยูเ่หนอืเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับนําทะเล นําทา่นขนึ
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน 5” ของภูเขาไฟฟูจ ิ(ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟท ีสามารถมอง เห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธบิน
ยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพทรีะลกึ กบัภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภูเขาไฟทยีังดับไม่สนทิ และมี
ความสงูทสีดุในประเทศญปีุ่ น  
 

 
 
นอกจากนดีา้นหลงัยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทสีกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทังยังเป็นที
สาํหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชอืวา่ทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชนั 5 น ีถกูเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี
ความเชอืว่าทนีีมีท่านเทนกุปกครองอยู่นันเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนีมีสมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลอือยู่
มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ทมีีนําหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่ทพีืนในสวน ซงึในสมัยก่อนมีผูค้นนิยมมา
ทดลองยกขวานนกีันมากมาย เป็นตน้ 
 

 สําหรับท่านทหีลงใหลในกลนิหอมกรุ่นของกาแฟนัน บรเิวณ
ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้มื
ดํารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรือจะ
เลอืกชอ้ปปิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิงึมบีรกิารอยู่ทภีูเขา
ไฟฟูจิทเีดียวหาไม่ไดจ้ากทไีหนอกีแลว้ อาทเิช่น โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอนัลมิเิต็ด , นําแร่ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 
 
 
จากนัน นําทา่นเยยีมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรอืงราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้า่นได ้
สมัผัสกับความรูส้กึของการจําลองเรอืงราวเกยีวกับแผ่นดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซอืของทรีะลกึตามอัธยาศยั 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ ถอืวา่เป็นทะเลสาบทมีขีนาดใหญ่เป็นอันดับท ี5 อยู่บรเิวณรอบภูเขา
ไฟฟจู ิซงึทะเลสาบแห่งนีตดิอันดับความสวยงามงามทมีภีาพววิภูเขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง นอกจากนใีนชว่งฤดกูาลชม
ซากุระ ในทุกๆปี ททีะเลสาบจะจดังานเทศกาล “Lake Kawaguchi Sakura Festival” ประมาณช่วงตน้
เดอืน ถงึกลางเดอืนเมษายน ซงึในปี 2019 เรมิจดัในชว่งวนัท ี06-14 เมษายน 2562 และททีะเลสาบแห่งนยีัง



ถอืวา่เป็นจุดทนียิมมาชมซากรุะอกีดว้ย โดยแบง่เป็นจุดชม 2 จุด ไดแ้ก ่รมิฝังทศิเหนือของคาวากจูโิกะ และรมิฝังทศิ
ตะวนัออกของคาวากจูโิกะ ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนันๆ และตามความเหมาะสมของโปรแกรม  

 
 

 
 
 

** ในกรณีทไีมส่ามารถชมซากุระได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธนํิาทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค นํา
ทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่นําบรสิทุธจิากภูเขาไฟฟจู ิทเีป็นแหลง่นําตามธรรมชาตติงัอยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.
ยามานช ิหรอืพูดในทางกลบักนัคอืกลุ่มนําผุดโอชโินะฮคัไค เพยีงกา้วแรกทยี่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็
สมัผสัไดถ้งึอากาศบรสิุทธ ิและไอเย็นจากแหลง่นําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบ่อนําใสแจว๋มปีลา
หลากหลายพนัธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ ์ แตข่อบอกเลยวา่นําแตล่ะบอ่นนัเย็นเจยีบถงึใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้ง
ปลาไมห่นาวสะทา้นกนับา้งร ึเพราะอุณหภูมใินนําเฉลยีอยูท่ ี10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมนํีาผุดจาก
ธรรมชาตใิหต้กัดมืตามอธัยาศยั และทสีําคญั หมูบ่า้นโอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยยีม ** 

 
จากนันนําทา่นชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ีย่านดัง 
“ยา่นชนิจุกุ” ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซอืสนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทนี ีไม่ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้น
ขายเครอืงอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงสําอาง ตา่งๆ กนัทรีา้น MATSUMOTO แหลง่
รวมเหลา่บรรดาเครอืงสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทรีาคาถูกกวา่บา้นเรา 
3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทคีนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อนื ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการ
เลอืกซอืสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เสอื COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้รีา้น ABC MART ** เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิง
ของทา่น อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ** 

 



 
 

พกัท ี  โรงแรม TORANOMON TOKYU REI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี วดัอาซากสุะ - ถนนนาคามเิซ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- ชมดอกทวิลปิ - วดันารติะ - ออิอน 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนันนําทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทอง
คํา  นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณ
ประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซอืเครอืงรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  
 

 



 
หรือเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทีมี ชอืเสยีงของวัด มีรา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครอืงรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแห่งนตีอ้งมาตอ่ควิกันเพอืลมิลอง
กับรสชาดสดุแสนอร่อย  

 

 
 
นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นําสุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนมีคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งที
เกดิแผน่ดนิไหวครังใหญห่อคอยแหง่นไีดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทแีข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิ
ความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 

 



 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ
 

จากนันทําทา่นเดนิทาง ชมดอกทวิลปิ ณ เมอืงซะกุระ ชมภาพของทุง่ดอกทวิลปิสี
แดง สีเหลือง สีชมพู และอีกสารพัดสีซงึทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมีกังหันลม
เนเธอร์แลนดเ์ป็นฉากหลัง นับว่าเป็นสถานทวีเิศษสุดสําหรับการใชเ้วลาพักผ่อนกับ
ครอบครัวไดด้ทีเีดยีว นอกจากนันภายในยังไดช้มกังหันลม De Liefde ททํีาขนึใน
ประเทศเนเธอร์แลนด ์แต่นํามาประกอบเองทเีมอืงซาคุระในปี 1994 เพอืเป็นสัญลักษณ์ของ Sakura Furusato 
Square และแสดงถงึมติรภาพอันดงีามระหวา่งประเทศญปีุ่ นและเนเธอรแ์ลนดท์มีมีาอย่างยาวนาน โดย De Liefde 
เป็นกงัหันลมตวัแรกในประเทศญปีุ่ นทใีชส้บูนําไดจ้รงิ มคีวามสงูถงึ 15.6 เมตร และทําขนึจากอฐิและเสาคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก โดยงานจะจัดขนึในชว่งวนัท ี30 มนีาคม – 21 เมษายน 2563)  
 

 
 

นําทา่นชม วดันารติะซงั ตงัอยู่บนเนินเขากลางเมอืงนารติะ วัดทไีดร้ับความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอย่างยงิในวัน
ขนึปีใหมจ่ะคลาคลําไปดว้ยผูค้นทมีาขอพรสงิศักดสิทิธนัิบแสนเพอืขอพรจากหลวงพ่อ “ฟโุดเมยีว” อันศักดสิทิธเิลอืก
ซอื “เครอืงราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทงัสนิคา้ทรีะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา 
 



 
 

นําท่านอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซอืของฝาก อาท ิขนมโมจ ิเบน
โตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีีไดเ้ลย **เพอืไม่เป็นการ
รบกวนเวลาชอ้ปปิงของทา่น อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิฮาเนดะ 
เพอืเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

วนัทหีา้  ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 
00.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทยีวบนิท ีJL033 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

 
** หากทา่นทตีอ้งออกตวัภายใน (เครอืงบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีกุครังกอ่นทําการ 
ออกตวัเนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

09 – 13 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

41,999 10,000 31,999 

 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการทอ่งเทยีว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 



 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ
ในการเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด 
เนอืงจากทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่
ทวัรส์ว่นทเีหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตวัเมอืออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนอืงจากเงอืนไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั 
 
 
 
 
 



 

** สงัซอืซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทสีนามบนิ ** 
 

สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญปีุ่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน
ไดต้อ่เนืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้ม
มดัจําคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 
 
 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี
 
1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สงิทยีนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทอีาจเกดิขนึในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร
เครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทมี ี
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 46 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน
ประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรีด 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชําระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอ
เจนซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

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

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกท่องเทยีวหรือเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลอืนการเดนิทาง นักท่องเทยีวหรือเอเจนซ(ีผูม้ีชอืใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจอง
กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนึงเพอืทําเรืองขอรับเงนิค่าบริการคนื โดยแนบ



หนังสอืมอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที
ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทชีาํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทชีาํระแลว้ทงัหมด 
ทังนี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนืองในการเตรยีมการจัดการนําเทยีวใหแ้ก่นักทอ่งเทยีว 
เชน่ การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ การจองทพัีกฯลฯ 

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ
บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวร์นีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทังหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทยีวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่น
การเดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกุล คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอื
เดนิทาง และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท
พรอ้มการชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงัน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหาย
ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนีคํานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการปรับราคาค่าบริการเพมิขนึ ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัวเครอืงบนิ ค่าภาษี
เชอืเพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตัวขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน ถา้สงิของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลด
ใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทสีงูมาก 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


