
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - นารติะ  

 
07.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
10.45 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ606 บรกิารอาหาร และเครอืงดมื

บนเครอืง 
 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนีงั 
จดัทนีงัแบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ทงัขาไปและขากลบั 

(นําหนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนกัเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
19.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่พัีก 
พกัท ี โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีอง นารติะ - พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ - เอม ิพรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ต - ทานขาปูยกัษ ์+ 
อาบนําแรธ่รรมชาต ิ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพอืสกัการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอชุคิ ุเป็นพระพุทธรูปทมีี
ขนาดใหญม่าก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊ควา่ เป็นรูปปันพระพุทธรูปปางยนืทหีลอ่จาก
ทองสัมฤทธมิีความสงูทสีุดในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทังยังสามารถเขา้ไป
เยยีมชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซงึภายในรูปปันจะแบ่งออกเป็น 5 ชัน แต่ละชันของรูปปันจะมีการจัดแสดงที
แตกตา่งกันออกไปคะ่ สามารถขนึลฟิทเ์พอืไปยังจุดชมววิทตีงัอยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสงูประมาณ 85 
เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กทมีทีงักระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้  ไม่
รวมคา่ขนึลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 



 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ
 
บา่ย นําท่านชม สวนฮติาช ิซีไซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่องเทียวอันสวยงามอยู่ใกล ้ๆ  

โตเกยีวซงึสวนแหง่นตีงัอยูใ่นจังหวัดอบิาราก ิ สวนฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มี
พนืท ี1.9 ลา้น ตร.ม. มชีอืเสยีงเรอืง ดอกไมท้จีะบานใหช้ม ผัดเปลยีนสายพันธุ ์ตลอด
ทงัปี ตามฤดกูาล (ขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพันธุท์อีอกดอกหมุนเวยีน
ใหช้มตลอดปี ในฤดใูบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์สิซัส และดอกทวิลปิ เมอืถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมทีุง่ดอกเนโมฟีลา (เบ
บบีลอูายส)์ และดอกกหุลาบ สว่นดอกบานชนืจะบานในชว่งกลางฤดรูอ้น เมอืเขา้สูฤ่ดใูบไมร้่วงก็จะไดช้มทุง่ดอกโคเชยี
และทุง่ดอกคอสมอส นอกจากนียังมเีสน้ทางปันจักรยานทนัีกทอ่งเทยีวสามารถปันชมภายในสวน รวมถงึโซนอนื ๆ อกี
มากมายทน่ีาสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานททํีาบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม ้
 

 
 

หลังจากนันใหท้่านไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังท ีเอม ิพรเีมยีม เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบ
รนดญ์ปีุ่ นทดีังไปทัวโลก กวา่  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดเูครอืงประดับ และ
นาฬกิาหรูอย่าง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชนั ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, 
REEBOK, TIMBERLAND ฯลฯ  อกีทงัยังมรีา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิ เลอืกลมิลอง มากกวา่  20 รา้นใหเ้ลอืกไม่วา่จะ
เป็น อาหารญปีุ่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระทงัพซิซา่   

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรมใหท้า่นไดอ้มิอรอ่ยกบัมอืพเิศษ
ทมีขีาปูยกัษใ์หท้่านไดล้มิลองรสชาตปิูพรอ้มนําจมิสไตสญ์ปีุ่ นอย่างจุใจ หลงั
อาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ 
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

พกัท ี โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
 



วนัทสีาม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ชนัท5ี) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - วดัอาซากุสะ - ชมดอกวสิทเีรยี - ออิอน มอลล ์

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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

 

 
 

นอกจากนีดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทสีกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทงัยังเป็นที
สาํหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชอืวา่ทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิังชนั 5 น ีถูกเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี
ความเชอืวา่ทนีมีทีา่นเทนกปุกครองอยูนั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แห่งนมีสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย 
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 ที
จําลองเรอืงราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับความรูส้กึของ
การจําลองเรืองราวเกยีวกับแผ่นดนิไหวทีเกดิขนึในประเทศญีปุ่ น จากนันอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตาม
อัธยาศยั 
 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
จากนันนําทา่นชม วดัอาซากสุะ วดัทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองคํา  
นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึแขวนอยู่บรเิวณประตู
ทางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซอืเครอืงรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  
 



 
 
หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวดั มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครอืงราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแห่งนีตอ้งมาตอ่ควิกันเพอืลมิลองกับรสชาด
สดุแสนอร่อย  

 

 
 
 
 
 

 



นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดทเีก่าแก่ของญีปุ่ นแลว้ 
ถนนชอ้ปปิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีงของวัดอกี
ดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ีขนมขนึชือของวัดไดอ้ย่างไร ขนาดองค์
จักรพรรดยิังรับสงัคนสนทิใหม้าซอืทนี!ี!! เมนูนันก็คอื “เมลอ่น
ปัง” เป็นขนมปังแบบดังเดมิของญปีุ่ น บางคนอาจจะเขา้ใจผดิ
ว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จริงๆแลว้คอืขนมปังอบแลว้ย
ดา้นบนมลีายแตกๆ ซงึเหมอืนผวิเมลอ่นของญปีุ่ น เป็นทมีาของ
ชอื “เมล่อนปัง” นันเอง ซงึปกตก็ิจะหาทานไดท้ัวไปแมก้ระทัง
ในรา้นสะดวกซือต่างๆ แต่ทีขนึชอืก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa 
Kagetsu-do ทขีายเมลอ่นปังรสดงัเดมิและซอฟครมีหลากรส ที
รา้นนีจะทําใหม่ๆอบเสร็จจากเตารอ้นๆ ขนมเมล่อนปังจะกรอบ
นอกนุ่มใน หวานกําลังดซีงึเป็นเมนูแนะนําทมีาถงึวัดอาซากุสะ
แลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 
 
จากนันนําทา่นขม ดอกวสิทเีรยี หรอืทคีนญปีุ่ นเรยีกวา่ ฟจู ิ(เป็นเสยีงเดยีวกันกับภูเขาไฟฟจู)ิ เป็นดอกไมส้ําคัญอกีชนดิ
หนงึรองจากซากรุะ ณ บรเิวณศาลเจา้คาเมโดะเทนจนิ ทศีาลเจา้แห่งนมีตีน้วสิทเีรยีทแีผ่กงิกา้นเรอืยไปตามทางเกอืบจะ
รอบบรเิวณทงัหมดของศาลเจา้ ทําใหท้นีเีป็นจุดชมดอกฟจูทิสีวยงามทสีดุของเมอืงโตเกยีว 

 

 
 

** ในกรณีทสีวนดอกวสิทเีรยีปิด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธนํิาทา่นเดนิทางขอพร ณ ศาลเจา้คาเมโดะเทนจนิ 
เป็นศาลเจา้ทสีรา้งขนึเพอือุทศิใหก้บันกัปราชญช์อืดงัตงัแตศ่ตวรรษท ี9 ของญปีุ่ นทชีอืวา่ Sugawara no 
Michizane สรา้งขนึเมอืปี 1662 ซงึเป็นสถานทยีอดนยิมของชาวโตเกยีวในการมาสกัการะ ทา่น Michizane 
มาตงัแตย่คุเอโดะจนถงึปจัจบุนั นอกจากนภีายในศาลเจา้ยงัประดบัไปดว้ย ** 

 
จากนันอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืของทรีะลกึตามอัธยาศัยนําท่านอสิระชอ้ปปิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ 
หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซงืทนีนัีนมสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืมากมาย โดยมรีา้นคา้ตา่งๆมากกวา่ 100 รา้น ภายในตกแตง่ในรูปแบบ
ททีันสมัยสไตลญ์ปีุ่ น สนิคา้หลักๆทมีใีหเ้ลอืกจะเป็นแนวเสอืผา้แฟชัน กระเป๋า รองเทา้ อาหารสดใหม่ ยาสามัญประจํา
บา้น หรอืจะเป็น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และแมก้ระทงัซปุเปอรม์ารเ์กตขนาด



ใหญ่ทใีหไ้ดเ้ลือกแวะช็อปปิงของฝากตดิไมต้ดิมือก่อนเดินทางกลับดว้ย  ซงึสามารถทําคืนภาษีไดอ้ีกดว้ย  ส่วน
รา้นอาหารก็มใีหเ้ลอืกมากมายจําหน่ายอาหารหลายประเภท รา้นกาแฟ และศนูยอ์าหารอของฝาก อาท ิขนมโมจ ิเบน
โตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซอืไดท้นีีไดเ้ลย  **เพอืไม่เป็นการ
รบกวนเวลาชอ้ปปิงของทา่น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั** 

พกัท ี โรงแรม NIKKO NARITA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี  ชมดอกทวิลปิ - ตลาดปลาซกึจิ ิ- ดวิตฟีร ี- ชนิจูกุ - สนามบนินารติะ 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนันทําท่านเดนิทาง ชมดอกทวิลปิ ณ เมอืงซะกุระ ชมภาพของทุ่งดอกทวิลปิสแีดง สเีหลือง สชีมพู และอีก
สารพัดสซีงึทอดยาวไปสดุขอบฟ้าโดยมกีังหันลมเนเธอร์แลนดเ์ป็นฉากหลัง นับว่าเป็นสถานทวีเิศษสุดสําหรับการใช ้
เวลาพักผอ่นกบัครอบครัวไดด้ทีเีดยีว นอกจากนันภายในยังไดช้มกังหันลม De Liefde ททํีาขนึในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
แตนํ่ามาประกอบเองทเีมอืงซาครุะในปี 1994 เพือเป็นสญัลักษณ์ของ Sakura Furusato Square และแสดงถงึ
มติรภาพอันดงีามระหวา่งประเทศญปีุ่ นและเนเธอรแ์ลนดท์มีมีาอย่างยาวนาน โดย De Liefde เป็นกังหันลมตัวแรกใน
ประเทศญปีุ่ นทใีชส้บูนําไดจ้รงิ มคีวามสงูถงึ 15.6 เมตร และทําขนึจากอฐิและเสาคอนกรตีเสรมิเหล็ก โดยงานจะจัดขนึ
ในชว่งวนัท ี30 มนีาคม – 21 เมษายน 2563)  
 

 
 
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาซกึจิ ินับเป็นททีมีชีอืเสยีงมากทสีดุของญปีุ่ น อกีทังยังเป็นทรีูจั้กกันดวีา่เป็นหนงึใน
ตลาดปลาทใีหญ่ทสีดุในโลกจากการทมีกีารซอืขายสนิคา้ทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน ภายในตลาดแบง่ออกเป็น2 สว่น
ใหญ่ๆ  คอืสว่นภายนอกซงึมรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตังเรยีงรายเป็นจํานวนมาก และสว่นภายในซงึเป็นบรเิวณทรีา้นคา้
สง่ใชเ้จรจาธรุกจิและเป็นจุดทมีกีารประมูลปลาทนู่าทมีชีอืเสยีง ความทมีสีนิคา้จํานวนมากไม่วา่จะเป็นปลาทะเล อาหาร
ทะเลสดๆ ไปจนถงึผักผลไม ้จงึทําใหต้ลาดแหง่นคีกึคกัคนเยอะกันตงัแตเ่ชา้ **เพอืไมเ่ป็นการเสยีเวลา อสิระอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยั** 
 

 



 
 
 
จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้เครืองสําอางค ์อาหารเสรมิ เครืองประดับคุณภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ีย่านดัง 
“ยา่นชนิจกุ”ุ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจ่ายซอืสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทนี ีไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขาย
เครอืงอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงสําอาง ต่างๆ 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** 

 



 
 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ607 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

วนัทหีา้  กรุงเทพฯ 

 
01.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

** ขอขอบพระคณุทเีลอืกใชบ้รกิาร ** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 
 

 
กําหนดการเดนิทาง 

 

 
ผูใ้หญห่อ้งละ  

2-3 ทา่น 
พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

11 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 35,999 8,000 25,999 

12 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

35,999 8,000 25,999 

13 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 

33,999 8,000 23,999 

17 – 21 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

18 – 22 เมษายน 2563 27,999 8,000 17,999 

19 – 23 เมษายน 2563 25,999 8,000 15,999 

 

 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 ไมเ่ช่นนนัทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ
ทงัสนิ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ถีว้นกอ่นการจอง
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 ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เพมิ 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
ซไีม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ 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. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทนัีกทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลอืนการเดนิทาง นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ(ีผูม้ชีอืในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทบีรษัิทอย่างใดอย่างหนงึเพอืแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซตีอ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทยีวหรอืเอเจนซ ี(ผูม้ชีอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึเพอืทําเรอืงขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทตีอ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน ี
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 
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. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทรัีฐบาล
ประกาศในปีนันๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 
เงอืนไขและขอ้กําหนดอนืๆ 

1. ทัวรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 
2. ทัวรน์เีป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทงัหมดใหแ้กท่า่น 



3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 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 ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ 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 หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


