
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 17471 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งท่ีสอบถาม) 

 

 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - นารติะ  

 
07.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE10.45 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ606 

บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง นารติะ - พระใหญอ่ชุคิ ุไดบุตส ึ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ - เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต - ทานขาปูยกัษ ์+ 
อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพื่อสักการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุชคิุ เป็นพระพุทธรูปทีม่ี
ขนาดใหญ่มาก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุค๊วา่ เป็นรูปปัน้พระพุทธรูปปางยนืทีห่ลอ่จาก
ทองสัมฤทธิม์คีวามสงูทีส่ดุในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี้ สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสามารถเขา้ไป
เยีย่มชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรูปปั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปั้นจะมกีารจัดแสดงที่
แตกตา่งกันออกไปคะ่ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจดุชมววิทีต่ัง้อยูบ่รเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสูงประมาณ 85 
เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระต่าย  เป็นตน้  ไม่
รวมคา่ข ึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 นอกจากนี้ภายในบรเิวณของพระใหญอ่ชุคิ ุไดบตุสนัึน้มสีวนดอกไมม้พีืน้ทีป่ระมาณราวๆ 10,000 ตารางเมตรดว้ยกัน โดย

ในชว่งฤดใูบไมผ้ลขิองทุกปี สามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ และพิง้คม์อสอกีดว้ย ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 

 

 
 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ

 
บา่ย น าทา่นชม สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามอยูใ่กล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวนแหง่นี้ตัง้อยู่ในจังหวัดอิ

บาราก ิ สวนฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มพีืน้ที ่1.9 ลา้น ตร.ม. มชี ือ่เสยีงเรื่อง ดอกไมท้ีจ่ะบานใหช้ม ผัดเปลีย่น
สายพันธุ ์ตลอดทัง้ปี ตามฤดกูาล (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์ที่
ออกดอกหมนุเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดใูบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์สิซัส และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมทีุง่
ดอกเนโมฟีลา (เบบบีลอูายส)์ และดอกกหุลาบ สว่นดอกบานชืน่จะบานในชว่งกลางฤดรูอ้น เมือ่เขา้สูฤ่ดใูบไมร่้วงก็จะได ้
ชมทุ่งดอกโคเชยีและทุ่งดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมเีสน้ทางป่ันจักรยานทีนั่กท่องเทีย่วสามารถป่ันชมภายในสวน 
รวมถงึโซนอืน่ ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานทีท่ าบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

  

 
 

ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม ้
 
 



 
 

หลังจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบ
รนดญ์ี่ปุ่ นทีด่ังไปทั่วโลก กว่า  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดูเครื่องประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชั่น ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลิม้ลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไมว่า่จะ
เป็น อาหารญีปุ่่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระท่ังพซิซา่   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้่านไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้
พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ 
หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แร่
แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 

วนัทีส่าม ภเูขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที5่) - พพิธิภณัฑแผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค - ออิอน จสัโก ้

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภเูขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ
ถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีัดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทียั่งดับไมส่นทิ และมคีวามสูงทีสุ่ด
ในประเทศญีปุ่่ น  
 

 
 

นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่ัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่
ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกวา่ “สวนของท่านเทนกุโดยมี
ความเชือ่วา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แหง่นี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน
นี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 

 ส าหรับท่านทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนั้น บรเิวณ
ดา้นหนา้ภเูขาไฟฟจูมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่
ด ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรือจะ
เลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิ ึง่มบีรกิารอยู่ทีภู่เขา
ไฟฟูจทิี่เดยีวหาไม่ไดจ้ากทีไ่หนอีกแลว้ อาทเิช่น โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , น ้าแร่ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 
 
 
จากนัน้ น าทา่นเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านได ้
สัมผัสกับความรูส้กึของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผน่ดนิไหวทีเ่กดิข ึน้ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้
ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค น าทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่น ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิที่เป็นแหล่งน ้า
ตามธรรมชาตติัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่
ยา่งเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บอ่น ้าใสแจว๋มปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แตข่อบอกเลยวา่น ้าแตล่ะบอ่นัน้เย็นเจี๊ยบถงึใจจนแอบสังสัย
ว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอุณหภูมใินน ้ าเฉลี่ยอยู่ที ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมนี ้าผุดจาก
ธรรมชาตใิหต้ักดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม  
 



 
 

 ขึน้ชือ่ว่ามาหมู่บา้นแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจทิัง้ท ีจะไม่มเีมนูทาน
เลน่รสเลศิไดอ้ยา่งไรกัน เมือ่ท่านมาถงึหมู่บา้นโอชโินะฮัคไค ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ย
อากาศบรสิทุธิแ์ลว้ ภายในหมูบ่า้นยังมรีา้นคา้ขายของทีร่ะลกึซึง่เป็นสนิคา้โอท็อป
ของหมูบ่า้นและบรเิวณหมูบ่า้นยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทานเลน่ต่างๆมากมาย 
ส าหรับเมนูทีแ่นะน านี้มชี ือ่เรยีกวา่ “ยากคิซุะโมจ”ิ เป็นแป้งเนื้อนุ่มสเีขยีว ซึง่ท ามา
จากใบโยะโมะง ิเป็นพชืสมนุไพรของญีปุ่่ น สอดดว้ยไสถ่ั้วแดงบด ย่างบนเตาถ่าน 
หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 
 
 
น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝาก อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ 
ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   
**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่ โรงแรม MARROAD INTERNATIONNAL HOTEL NARITA หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่ ี ่  วดัอาซากุสะ - ถา่ยรปูโตเกยีวสกายทร ี- จดุชมซากุระแมน่ า้เมกุโระ  - ดวิตีฟ้ร ี-  ชนิจกูุ - สนามบนินารติะ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

จากนัน้น าทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทองค า  

นอกจากนัน้ทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 



 
 
หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งราง

ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาต่อควิกันเพื่อลิม้ลองกับรสชาด
สดุแสนอร่อย  

 

 
 
น าทา่น เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมน่ า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว
สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทีส่งูทีส่ดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมือ่วันที ่22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงที่เก ิด
แผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแหง่นี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความ
เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 



 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทาง ชมซากุระ ณ แมน่ า้เมกูโระ เป็นอกีหนึง่จดุชมซากรุะยอดนยิมของชาวโตเกยีว ซึง่สองฝ่ังจะมี
ตน้ซากรุะปลกูเป็นแถวสามารถเดนิชมความงามของซากุระไดท้ีถ่นนสองฝ่ังรมิแม่น ้าเมรุโกะ ในชว่งทีซ่ากุระบาน จะมี
รา้นคา้แผงลอยเล็กๆตา่งๆขายของกนิพวก ป้ิงยา่ง และจะคกึคักมากในชว่งวันหยดุเสาร-์อาทติย ์สว่นในตอนกลางคนืทีน่ี่
จะมโีคมไฟสเีหลอืงแดง หอ้ยอยูต่ามตน้ซากรุะ ใหบ้รรยากาศสดุชวิรมิน ้า เหมอืนเป็นสวนหยอ่ยเล็กๆยาวตลอดแมน่ ้าเมกู
โระ ทีม่ตีน้ซากรุะ มากกวา่ 800 ตน้  
 

 
 

** ในกรณีทีซ่ากุระไมบ่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์โดยน าทา่นเดนิทางสู ่ศาลเจา้เมจ ิ
เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโตทีส่รา้งข ึน้เพือ่อุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระจกัรพรรดเิม
จซิ ึง่เป็นจกัรพรรดทิีม่คีวามส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบนัเป็นอยา่งย ิง่ และไดร้บัความเคารพจากชาว
ญีปุ่่ นยคุปจัจบุนัมากทีส่ดุ ** 



บา่ย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีย่านดัง 
“ยา่นชนิจกุุ” ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขาย
เครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหลง่รวม
เหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, 
ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้
สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ 
COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, 
NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART **อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

 

 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่า้  กรงุเทพฯ 

 
01.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

20 – 24 มนีาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

21 – 25 มนีาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

22 – 26 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

23 – 27 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

24 – 28 มนีาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

25 – 29 มนีาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

26 – 30 มนีาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

27 – 31 มนีาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 26,999 8,000 16,999 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 26,999 8,000 16,999 

30 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2563 26,999 8,000 16,999 

31 ม.ี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 
(วนัจกัร)ี 

29,999 8,000 19,999 

05 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 

27,999 8,000 17,999 

 

 บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรณุาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 
 
 
 



 

** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 
 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า

คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้







 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
 
 
 
 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของ

สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 



 


