
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
22.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI 

LION AIR หมายเลข 8 เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 

 
 

วนัทสีอง นารติะ - วดัอาซากุสะ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- สวนโชวะคเินน - ทานขาปูยกัษ ์+ อาบนําแรธ่รรมชาต ิ

 
01.00 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีSL300 บรกิารอาหารวา่งบนเครอืง 
 

สายการบนิ THAI LION AIR ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-NEO จํานวน 436 ทนีงั เครอืงลาํใหญ ่ 
** ไมร่วมคา่หฟูงับนเครอืงทา่นละ  100 บาท โดยสามารถเก็บไวใ้ชข้ากลบัได ้** 

จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารวา่งเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 
(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิ) 

**หมายเหต ุ: ประเภทของเครอืงบนิอาจมกีารเปลยีนแปลงตามประกาศของทางสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้** 

 

 
 

09.10 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศลุกากรแลว้จากนันนําทา่น จากนันนําทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดที
เกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองคํา  นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพ
ประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซอื
เครอืงรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  
 



 
 
หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวดั มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครอืงราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแห่งนีตอ้งมาตอ่ควิกันเพือลมิลองกับรสชาด
สดุแสนอร่อย  

 

 
 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ง
ยา่งยากนิคิ ุ 
 
 
 
 



 
นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นําสุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงทีเกิด
แผน่ดนิไหวครังใหญห่อคอยแหง่นไีดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทแีข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความ
เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 

 
 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนโชวะคเินน ตงัอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงโตเกยีว ถูกสรา้งขนึเพอืเป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 

50 ปี ของจักรพรรดโิชวะ สวนแหง่นมีขีนาดกวา้งใหญถ่งึ 165 เฮกเตอร ์ในชว่งฤดใูบไมผ้ลสิามารถชมความสวยงามของ
ดอกซากรุะ ดอกทวิลปิ ดอกนาโนะฮานะ และดอกป๊อปปี ดว้ยเหตนุจีงึเป็นเหตุใหส้วนแหง่นีเป็นทนียิมและมชีอืเสยีงอกี
หนงึแหง่ 

  

 
 



** ในกรณีทชี่วงททีุกท่านเดนิทางนนัหากดอกซากุระยงัไม่ผลบิาน เนอืงดว้ยสภาพอากาศในปีนนัๆ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลยีนโปรแกรมทวัร ์โดยนําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนา
ชนิโต ทสีรา้งขนึเพอือุทศิและเป็นทสีถติวญิญาณขององคส์มเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิซงึเป็นจกัรพรรดทิมีี
ความสําคญักบัประเทศญปีุ่ นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งยงิ และไดร้บัความเคารพจากชาวญปีุ่ นยุคปัจจุบนัมากทสีุด 
** 

 
คาํ บรกิารอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้่านไดอ้มิอร่อยกบัมือ

พเิศษทมีขีาปูยกัษใ์หท้่านไดล้มิลองรสชาตปิูพรอ้มนําจมิสไตสญ์ปีุ่ นอย่างจุใจ 
หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแร่
แลว้ จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

พกัท ี  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

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

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทตีังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับนําทะเล นําทา่นขนึ
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชนั 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขนึอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภูเขาไฟท ีสามารถมอง เห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟูจ ิ
ถา่ยภาพทรีะลกึ กับภูเขาไฟทไีดช้อืวา่มสีดัสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภูเขาไฟทยีังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทสีดุ
ในประเทศญปีุ่ น  
 

 
 
นอกจากนีดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทสีกัาระบูชาและอธฐิานขอพร อกีทังยังเป็นที
สาํหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชอืวา่ทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิังชนั 5 น ีถูกเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี
ความเชอืวา่ทนีมีทีา่นเทนกปุกครองอยูนั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แห่งนีมสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่มีนํีาหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยู่ทพีนืในสวน ซงึในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน
นกีันมากมาย เป็นตน้ 
 

 สําหรับท่านทหีลงใหลในกลนิหอมกรุ่นของกาแฟนัน บรเิวณ
ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟูจมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้มื
ดํารสชาติกาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเพลดิเพลิน หรือจะ
เลอืกชอ้ปปิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิงึมีบรกิารอยู่ทภีูเขา
ไฟฟูจิทเีดียวหาไม่ไดจ้ากทีไหนอีกแลว้ อาทเิช่น โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอนัลมิเิต็ด , นําแร่ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 
 
 



จากนัน นําทา่นเยยีมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรอืงราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้า่นได ้
สมัผัสกับความรูส้กึของการจําลองเรอืงราวเกยีวกบัแผน่ดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื
ของทรีะลกึตามอัธยาศยั 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

นําทา่นเดนิทางสู ่หมู่บา้นนําใสโอชโินะฮคัไค นําทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่นําบรสิทุธจิากภูเขาไฟฟจู ิทเีป็นแหลง่นํา
ตามธรรมชาตติังอยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มนําผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที
ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบริสทุธ ิและไอเย็นจากแหล่งนําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บอ่นําใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่นําแตล่ะบอ่นันเย็นเจยีบถงึใจจนแอบสงัสยั
ว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งรึ เพราะอุณหภูมใินนําเฉลยีอยู่ท ี10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมนํีาผุดจาก
ธรรมชาตใิหต้กัดมืตามอธัยาศยั และทสีาํคญั หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยยีม  
 

 
 

 ขนึชอืวา่มาหมู่บา้นแหลง่นําบรสิทุธจิากภูเขาไฟฟจูทิังท ีจะไม่มเีมนูทานเลน่
รสเลศิไดอ้ยา่งไรกัน เมอืทา่นมาถงึหมู่บา้นโอชโินะฮัคไค ทเีต็มเปียมไปดว้ยอากาศ
บริสุทธิแลว้ ภายในหมู่บา้นยังมีรา้นคา้ขายของทีระลกึซงึเป็นสนิคา้โอท็อปของ
หมู่บา้นและบริเวณหมู่บา้นยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย 
สําหรับเมนูทแีนะนํานมีชีอืเรียกวา่ “ยากคิซุะโมจ”ิ เป็นแป้งเนือนุ่มสเีขยีว ซงึทํามา
จากใบโยะโมะง ิเป็นพืชสมุนไพรของญปีุ่ น สอดดว้ยไสถ้ัวแดงบด ย่างบนเตาถ่าน 
หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 
 
จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคุณภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ีย่านดัง 
“ยา่นชนิจกุ”ุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซอืสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทนี ีไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขาย
เครอืงอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงสําอาง ตา่งๆ กนัทรีา้น MATSUMOTO แหลง่รวม
เหลา่บรรดาเครอืงสาํอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทรีาคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, 
ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทคีนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อนื ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซอื
สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื 
COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซอืรองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, 
NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้รีา้น ABC MART **อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั** 



 
 
พกัท ี โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทสี ี ชมซากรุะ ณ สวนอูเอโนะ - ยา่นฮาราจกูุ - โอไดบะ - ออิอน มอลล ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงทรีวบรวมพันธุไ์มน้านาชนิดจากทัวทุกมุมโลก สัมผัส ดอกซากุระ 
อวดโฉมบานสะพรังท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์ แต่เดมินันเคยเป็นทขีองวัดคันเอจ ิ(Kaneiji 
Temple) และไดข้นึทะเบยีนเป็นหนงึในสวนสาธารณะแห่งแรกของญปีุ่ นเมอืปี ค.ศ. 1873  สวนอุเอโนะมบีรเิวณ
กวา้งขวาง ประกอบดว้ยพนืทอีันร่มรนื รวมทงัสวนสตัว ์วัดและศาลเจา้ อกีทังพพิธิภัณฑอ์กีหลายแห่ง สวนแห่งนจีงึเป็น
อกีหนงึจดุชมซากรุะยอดนยิมในโตเกยีว **ในกรณีทชี่วงททีุกทา่นเดนิทางนนัซากุระอาจจะบานเต็มท ีหรอืยงัไม่
บานเต็มท ีทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนนัๆ** 
 

 



** ในกรณีทชี่วงททีุกท่านเดนิทางนนัหากดอกซากุระยงัไม่ผลบิาน เนอืงดว้ยสภาพอากาศในปีนนัๆ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลยีนโปรแกรมทวัร ์โดยนําทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิชมเสาโทรอิแิดงพนั
ตน้ ทเีรยีงรายไปตามถนนทมีุง่หนา้ไปสูศ่าลาศาลเจา้ ซงึถอืวา่มคีวามสวยงามมากอกีสถานทหีนงึ อกีทงัทศีาล
เจา้แหง่นยีงัมตีน้ไมศ้กัดสิทิธทิวีา่กนัวา่ทําใหค้ําอธษิฐานของงเูผอืกเป็นจรงิ ** 

 
จากนันเดนิทางสู ่ยา่นฮาราจกู ุแหลง่รวมเสอืผา้ เครอืงประดบั รองเทา้ ของวยัรุน่ญปีุ่ น หากคณุคอืคนทกํีาลังมอง
หาซอืเสอืผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซอืเสอืผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทนีอีกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการ
เห็นวยัรุ่นญปีุ่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้นีไีด ้จะมวีัยรุ่นญปีุ่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบ
รนดเ์นมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทตีอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE IN 
JAPAN ท ี SHOP นมีแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทงัยงัมรีา้นขายตุก๊ตา KITTY DORAENMON หรอืตุก๊ตา 
LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทงัยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY 
MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS อกีดว้ย **เพอืไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปปิง อสิระอาหารกลางวนั
ตามอธัยาศยั** 

 

 
 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองทเีกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าว
โตเกยีวเพือประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของประเทศ 
เนอืงจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอนืๆ อกีมากมาย นอกจากนันยังเต็มไปดว้ย
สถานทีท่องเทียวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ ง้ เป็นตน้ ส่วนการเดินทางมาทีนีก็
สะดวกสบาย จงึไมแ่ปลกหากทนีคีอืสถานททีอ่งเทยีวสดุฮติของนักทอ่งเทยีวทงัในและตา่งประเทศ 
 



 
 
 
และในบรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปถา่ยภาพคูก่บัแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทโีอไดบะ ซงึตังอยู่บรเิวณใกลเ้คยีงหา้ง
ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซงึเทพเีสรภีาพนันทางการฝรังเศสไดส้ง่
ใหก้ับทางญปีุ่ น เนืองในโอกาสฉลองความสัมพันธอ์ันยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญปีุ่ นกับฝรังเศส ในปี ค.ศ.1998 
จนเมอืถงึเวลานํากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรังเศสวา่อยา่ขนกลบัเลย แตรั่ฐบาลฝรังเศสนันมคีวามจําเป็นทจีะตอ้ง
ขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพีเสรีภาพทนีิวยอร์ก จงึไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตัวปัจจุบันนีซงึมีขนาดใหญ่กว่าตัว
ตน้แบบแตก็่ยังเล็กกวา่เทพเีสรภีาพทตีงัอยู่ทนีวิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 นันเอง ดังนันเทพเีสรภีาพทโีอไดบะ
นันไมใ่ชข่องททํีาจําลองขนึมา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรังเศส 
 

 
 

จากนันนําทา่นอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซงึเป็นหา้งซปุเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ ่มทีงัโซนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต โซนอาหาร รา้นขายยา เสอืผา้แบรนดท์อ้งถนิ ซงึซอืของฝากกอ่นกลับ อาท ิขนม
โมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดจ้ากทนีีไดเ้ลย **อสิระ
อาหารคํา ตามอธัยาศยั** 

พกัท ี  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้  สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 



 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
11.00 น. เหนิฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทยีวบนิท ีSL301 บรกิารอาหารวา่งบนเครอืง 
16.15 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

20 – 24 มนีาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 23,999 8,000 13,999 

22 – 26 มนีาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

23 – 27 มนีาคม 2563 22,999 8,000 12,999 

24 – 28 มนีาคม 2563 24,999 8,000 14,999 

25 – 29 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

26 – 30 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2563 25,999 8,000 15,999 

31 ม.ี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 
(วนัจกัร)ี 29,999 8,000 19,999 

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

04 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 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 

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

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

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 



ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่นนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีามนัทยีงัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที
เหลอื 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 สามารถใชง้านได ้



ตอ่เนอืงสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจสงัซอืซมิ สามารถสงัซอืไดก้บัทางเจา้หนา้ท ีและชําระเงนิพรอ้มมดัจํา
คา่ทวัร ์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 บตัรเครดติ) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอนืๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพีาํนกัในประเทศญปีุ่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

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

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัใน
ประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซี่าเพมิ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทยีวทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% 
 
 
เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพอืสาํรองทนัีง  

2. นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทเีหลอืทงัหมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจน
ซีไม่ชําระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์นๆ 

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

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอยา่งใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงัน ี
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทชีําระแลว้ ***ในกรณีทวีนัเดนิ

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

3. การเดนิทางทตีอ้งการันตมีัดจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทงัหมด   



4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี วันจันทร์ ถงึศุกร ์
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. ทัวรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชาํระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกทอ่งเทยีวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คํานําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง 
และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซมีไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทงัน ีบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทยีวสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักทอ่งเทยีวทมีไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

 
 
ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกันทกุชนิไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซงึมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน ถา้สงิของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทกํีาหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที
โหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
2. สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทโีหลดใต ้
ทอ้งเครอืงบนิเทา่นัน  
3. ประเทศญปีุ่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ทํีามาจากพชื และเนือสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทสีงูมาก 

 
 

 


