
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภูม ิ- สนามบนินารติะ  

 
05.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิชนั 4  ประตหูมายเลข 8 สายการบนิ JAPAN AIRLINES เคานเ์ตอร ์R เพอื

เตรยีมตวัเดนิทาง และผา่นขนัตอนการเช็คอนิ 
08.05 น. เหริฟ้าสู ่สนามบนินารติะ  ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีJL708 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

 
16.20 น.   เดนิทางถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่พีัก 
พกัท ี โรงแรม MARRAOD INTERNATIONAL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทสีอง ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชนัท5ี) - พพิธิภณัฑแผน่ดนิไหว - ดวิตฟีร ี- ชนิจกู ุ

  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทตีังตระหงา่นอยูเ่หนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับนําทะเล นําทา่นขนึ
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขนึอยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบ
ของภเูขาไฟที สามารถมอง เห็นทะเลสาบทังหา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธบินยอดเขาฟจู ิ
ถา่ยภาพทรีะลกึ กับภเูขาไฟทไีดช้อืวา่มสีัดสว่นสวยงามทสีดุในโลก ซงึเป็นภเูขาไฟทยีังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทสีดุ
ในประเทศญปีุ่ น  
 

 
 
นอกจากนีดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทสีัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทังยังเป็นที
สําหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชอืวา่ทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิังชนั 5 นี ถูกเรยีกวา่ “สวนของท่านเทนกโุดยมี
ความเชอืวา่ทนีมีทีา่นเทนกปุกครองอยูนั่นเอง และยังวา่กนัวา่ ศาลเจา้แหง่นีมสีมบัตขิองท่านเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่มีนํีาหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่พีืนในสวน ซงึในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน
นกีนัมากมาย เป็นตน้ 
 

 สําหรับท่านทหีลงใหลในกลนิหอมกรุ่นของกาแฟนัน บรเิวณ
ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟจูมิีคาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม
ดํารสชาติกาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเพลดิเพลิน หรือจะ
เลอืกชอ้ปปิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิงึมีบรกิารอยู่ทภีูเขา



ไฟฟจูทิเีดยีวหาไม่ไดจ้ากทไีหนอกีแลว้ อาทเิชน่ โคคา โคลา่ ลายภเูขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , นําแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิ
เป็นตน้ 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
จากนัน นําทา่นเยยีมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรอืงราวของภเูขาไฟฟจู ิและใหท้า่นได ้
สมัผสักบัความรูส้กึของการจําลองเรอืงราวเกยีวกับแผน่ดนิไหวทเีกดิขนึในประเทศญปีุ่ น จากนันอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอื
ของทรีะลกึตามอัธยาศัย จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครอืงสําอางค ์อาหารเสรมิ เครอืงประดับคณุภาพดทีรีา้นคา้ปลอด
ภาษี ดวิตฟีร ีย่านดัง “ย่านชนิจุก”ุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซอืสนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทนีี ไม่ว่าจะเป็น 
รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครอืงอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬิกา เครอืงสําอาง ต่างๆ กนัทรี้าน 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครอืงสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที
ราคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทคีนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อนื ๆ  หรอืให้
ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซอืสนิคา้ 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 ** เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาช้
อปปิงของทา่น อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั ** 

 

 
 
พกัท ี โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม อสิระเลอืกชอ้ปปิงเต็มวนั หรอืเลอืกซอืทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวนั ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสู่สถานทที่องเทยีวอนื ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ําแนะนําในการ
เดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีสรา้งขนึเพืออุทศิและเป็นทสีถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซงึเป็นจักรพรรดทิมีีความสําคัญกับประเทศญปีุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอยา่งยงิ และไดรั้บความเคารพจาก
ชาวญปีุ่ นยคุปัจจบุันมากทสีดุ   

- ยา่นฮาราจูก ุแหลง่รวมเสอืผา้ เครอืงประดับ รองเทา้ ของวัยรุน่ญปีุ่ น หากคณุคอืคนทกํีาลังมองหาซอืเสอืผา้แบบ
แปลกๆ หรอืตอ้งการหาซอืเสอืผา้แนว Cost Play ทา่นยังสามารถหาไดจ้ากทนีีอกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุน่
ญปีุ่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้นีีได ้จะมวัียรุน่ญปีุ่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, 



LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทตีอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 
MADE IN JAPAN ท ี SHOP นีมแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทงัยงัมรีา้นขายตุ๊กตา KITTY 
DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สุดแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคณุหนู อกีทงัยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋า
สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบุิยา่ ศนูยก์ลางแฟชันวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคูไ่วเ้ป็นทรีะลกึกับ “ฮาจโิกะ” รูปปันสนัุขแสนรูท้ี
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชันสไตลโ์ตเกยีวทีตกึ(109) อจิมิารุควิ ทังเสอืผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เครอืงประดับและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดตูา่งๆอนืๆมากมาย  
 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซอืดสินยีแ์ลนดเ์พมิท่านละ 3,000.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนด์
โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญปีุ่ นซงึเป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครอืงเล่นนานาชนิด (ไม่จํากัด
จํานวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเลน่เครอืงเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรอืงดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกับบา้นผสีงิใน 
Haunted Mantion สมัผสัความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe 
Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจา่ยเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทังยัง
จะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการ
จับจา่ยซอืของทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์
 

 



 
การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนืองดว้ยจะตอ้งเรมิตัง แต่ 9.00 
น.เป็นตน้ไปเพราะเนืองจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทมีลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจํานวนมากซงึ
อาจจะทําใหข้นึรถบัสไมค่รบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทวีงิจากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็วใน
การวงิ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตัวจะอยูท่เีทยีวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทใีหบ้รกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง      
  
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทรีาคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแต่ตัว
รถไฟจะเป็นแบบระบุทนัีงบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขนึไปแลว้เราจะไม่มีทีนังเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ี
อาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตวัรถไฟจะอยูท่รีาคาเทยีวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทรีถไฟใหบ้รกิารตังแตเ่วลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง     
  
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนีจะจํากัดจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่
รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทยีวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/
เทยีว เวลาทใีหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตํุากวา่ 12 จะเสยีครงึราคา      
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซนีีคา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทพีักยา่นนารติะจะอยู่ทรีาคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานจีะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 
พกัท ี โรงแรม SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - ถนนคามเิซ - โอไดบะ - ออิอน 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคู่กบัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นําสุมดิะ หอคอยโตเกยีว

สกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทสีงูทสีดุในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนีมีความสูง 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในช่วงทีเกดิ
แผน่ดนิไหวครังใหญห่อคอยแหง่นีไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทแีข็งแรงทนทาน เพราะไม่เกดิความ
เสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 



 
 

จากนันนําทา่นชม วดัอาซากสุะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  
นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยูบ่รเิวณประตู
ทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซอืเครอืงรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 

 
 
หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวัด มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครอืงราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแห่งนีตอ้งมาตอ่ควิกันเพือลมิลองกับรสชาด
สดุแสนอรอ่ย  

 



 
 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดทีเก่าแก่ของญีปุ่ นแลว้ 
ถนนชอ้ปปิงนาคามเิซกย็ังเป็นถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัดอกี
ดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ีขนมขึนชือของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองค์
จักรพรรดยิังรับสังคนสนทิใหม้าซอืทนีี!!! เมนูนันก็คอื “เมล่อน
ปัง” เป็นขนมปังแบบดังเดมิของญีปุ่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิ
ว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลว้คือขนมปังอบแลว้ย
ดา้นบนมลีายแตกๆ ซงึเหมอืนผวิเมลอ่นของญปีุ่ น เป็นทมีาของ
ชอื “เมลอ่นปัง” นันเอง ซงึปกตกิ็จะหาทานไดท้ัวไปแมก้ระทัง
ในรา้นสะดวกซือต่างๆ แต่ทีข ึนชือก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa 
Kagetsu-do ทขีายเมลอ่นปังรสดังเดมิและซอฟครมีหลากรส ที
รา้นนีจะทําใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบ
นอกนุ่มใน หวานกําลังดซีงึเป็นเมนูแนะนําทมีาถงึวัดอาซากสุะ
แลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 

 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บฟุเฟ่ตปิ์ง
ยา่งยากนิคิ ุ

 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองทีเกดิจากการนําขยะมาถมทะเลจน
กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าวโตเกยีวเพือประโยชน์ในการป้องกันประเทศ 
แตปั่จจบุันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอกีแหง่ของประเทศ เนืองจากเต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืนๆ อีกมากมาย นอกจากนันยังเต็มไปดว้ยสถานที
ทอ่งเทยีวหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนุษย ์ไมว่า่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ สว่นการเดนิทางมาทนีีก็สะดวกสบาย จงึไม่
แปลกหากทนีีคอืสถานททีอ่งเทยีวสดุฮติของนักทอ่งเทยีวทังในและตา่งประเทศ 
 



 
 
และในบรเิวณใกลก้นัทา่นสามารถเดนิไปถ่ายภาพคูก่ับแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทโีอไดบะ ซงึตังอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงหา้ง
ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซงึเทพีเสรภีาพนันทางการฝรังเศสไดส้ง่
ใหก้ับทางญีปุ่ น เนืองในโอกาสฉลองความสัมพันธอั์นยาวนาน กวา่ 3 ศตวรรษระหวา่งญปีุ่ นกับฝรังเศส ในปี ค.ศ.1998 
จนเมอืถงึเวลานํากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรังเศสวา่อยา่ขนกลับเลย แตรั่ฐบาลฝรังเศสนันมคีวามจําเป็นทจีะตอ้ง
ขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพีเสรีภาพทีนิวยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพีเสรภีาพตัวปัจจุบันนีซงึมีขนาดใหญ่กว่าตัว
ตน้แบบแตก่ย็ังเล็กกวา่เทพเีสรภีาพทตีังอยู่ทนีวิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 นันเอง ดังนันเทพีเสรภีาพทโีอไดบะ
นันไม่ใชข่องททํีาจําลองขนึมา แต่เป็นของแทแ้น่นอนจากฝรังเศส จากนันอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตาม
อัธยาศัยนําท่านอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซงืทนีีนันมสีนิคา้ใหเ้ลอืก
ซอืมากมาย โดยมรีา้นคา้ตา่งๆมากกวา่ 100 รา้น ภายในตกแตง่ในรปูแบบททีันสมัยสไตลญ์ปีุ่ น สนิคา้หลักๆทมีใีหเ้ลอืก
จะเป็นแนวเสอืผา้แฟชนั กระเป๋า รองเทา้ อาหารสดใหม่ ยาสามัญประจําบา้น หรอืจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio 
store, Capcom games arcade และแมก้ระทังซปุเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ทใีหไ้ดเ้ลอืกแวะช็อปปิงของฝากตดิไมต้ดิมอื
ก่อนเดนิทางกลับดว้ย  ซงึสามารถทําคืนภาษีไดอ้ีกดว้ย  ส่วนรา้นอาหารก็มีใหเ้ลือกมากมายจําหน่ายอาหารหลาย
ประเภท รา้นกาแฟ และศูนยอ์าหารอของฝาก อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคิ
ทแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีีไดเ้ลย  **เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงของท่าน อสิระอาหารคําตาม
อธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
 

18.20 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทยีวบนิท ีJL707 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
23.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

13 – 16 พฤษภาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

22 – 25 พฤษภาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

03 – 06 มถินุายน 2563 
(วนัเฉลมิฯ พระราชนิ)ี 

29,999 8,000 19,999 

19 – 22 มถินุายน 2563 27,999 8,000 17,999 

03 – 06 กรกฎาคม 2563 
(วนัอาสาฬหบชูา) 

29,999 8,000 19,999 

17 – 20 กรกฎาคม 2563 29,999 8,000 19,999 

 

 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวดในวนัทมีรีายการท่องเทยีว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 11,000 บาท ** 

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

การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน
การเลอืนการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่านนั ไม่เช่นนนัทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่่าดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุครงั เพอืประโยชนแ์กต่วัท่านเอง  
 
กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทงัหมด เนอืงจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ําระคา่ตวัเครอืงบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย 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 
 
 
 
 



จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่่าจะ
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 46 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทยีวตามรายการ 
 คา่ทพัีกตามทรีะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมอืทรีะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีททีางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพิม 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 บาทต่อทา่นเพอืสํารองทนัีง  

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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณอั์กษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณใีดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีตอ้งการให ้
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. ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทมีีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซทีราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทไีม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสําหรับประเทศทมีวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทยีวทกุทา่นยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทาง
นอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกําหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีจีะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื 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  เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

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

 
 

 

 

 

 

 
 
 


