
 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก ยูกาตะซากุระ] 5 วัน 3 คืน (JL) 

 

 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ- ฮาเนดะ  

 
06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 8 สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน ์เคานเ์ตอร ์R เพือ่เตรยีม

ตวัเดนิทาง และผา่นข ัน้ตอนการเช็คอนิ 
09.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่JL032 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 



 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก ยูกาตะซากุระ] 5 วัน 3 คืน (JL) 

 
17.55 น.   เดนิทางถงึ เมอืงฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่ โรงแรม OMORI TOKYU REI HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง ฮาเนดะ - อบิาราก ิ- พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ- สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ - ทานขาปูยกัษ ์+ อาบน า้แร่
ธรรมชาต ิ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิเพือ่สักการะ พระใหญอุ่ชคิุ ไดบุตส ึ แห่งเมอืงอุชคิ ุเป็นพระพทุธรปูทีม่ี
ขนาดใหญ่มาก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ันพระพุทธรูปปางยนืทีห่ล่อ

จากทองสมัฤทธิม์คีวามสงูทีส่ดุในโลก พระพทุธรปูปางยนืนี้ สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสามารถเขา้
ไปเยีย่มชมดา้นในของพระพทุธรปูไดด้ว้ย ซึง่ภายในรปูป้ันจะแบง่ออกเป็น 5 ชัน้ แตล่ะชัน้ของรปูป้ันจะมกีารจัดแสดงที่
แตกตา่งกันออกไปคะ่ สามารถขึน้ลฟิทเ์พือ่ไปยังจุดชมววิทีต่ัง้อยูบ่รเิวณหนา้อกของพระพทุธรปู มคีวามสงูประมาณ 85 

เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้และสวนสตัวข์นาดเล็กทีม่ทีัง้กระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้  ไม่
รวมคา่ขึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 
 

 
 

 นอกจากนี้ภายในบรเิวณของพระใหญ่อุชคิุ ไดบตุสนัึ้นมสีวนดอกไมม้พีืน้ทีป่ระมาณราวๆ 10,000 ตารางเมตรดว้ยกัน 

โดยในชว่งฤดูใบไมผ้ลขิองทกุปี สามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ และพิง้คม์อสอกีดว้ย ท ัง้นีข้ ึน้อยู่

กบัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 



 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก ยูกาตะซากุระ] 5 วัน 3 คืน (JL) 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
บา่ย น าทา่นชม สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามอยูใ่กล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวนแหง่นี้ตัง้อยูใ่นจังหวัดอิ

บาราก ิ สวนฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มพีืน้ที ่1.9 ลา้น ตร.ม. มชีือ่เสยีงเรือ่ง ดอกไมท้ีจ่ะบานใหช้ม ผัดเปลีย่น

สายพันธุ ์ตลอดทัง้ปี ตามฤดกูาล (ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุท์ี่
ออกดอกหมนุเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลจิะไดช้มทุ่งดอกนารซ์สิซสั และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมี
ทุง่ดอกเนโมฟีลา (เบบบีลอูายส)์ และดอกกหุลาบ สว่นดอกบานชืน่จะบานในชว่งกลางฤดรูอ้น เมือ่เขา้สูฤ่ดใูบไมร้ว่งก็

จะไดช้มทุ่งดอกโคเชยีและทุ่งดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมเีสน้ทางป่ันจักรยานทีนั่กท่องเทีย่วสามารถป่ันชมภายใน
สวน รวมถงึโซนอืน่ ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานทีท่ าบารบ์คีวิ เป็น

ตน้ 
  

 
 

 

 
 

 



 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก ยูกาตะซากุระ] 5 วัน 3 คืน (JL) 

 
ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม ้

 

 

 
  
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้่านไดอ้ ิม่อร่อยกบัมื้อ

พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปูิพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่นอยา่งจุใจ 

หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชื่อว่าถา้ไดแ้ช่

น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขี ึน้ 
พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที5่) - พพิธิภณัฑแผน่ดนิไหว - ทะเลสาบคาวากูจโิกะ - ดวิตีฟ้ร ี-  ชนิจูก ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญีปุ่่ นดว้ยความสงู3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าทา่นขึน้
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพ
โดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์น

ยอดเขาฟจู ิถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภเูขาไฟทีไ่ดช้ือ่วา่มสีดัสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไมส่นทิ และมี
ความสงูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  
 

 
 
นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่กัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่

ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิงัชัน้ 5 นี้ ถกูเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี
ความเชือ่ว่าที่นี่มีท่านเทนกุปกครองอยู่น่ันเอง และยังว่ากันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มีสมบัตขิองท่านเทนกุหลงเหลืออยู่

มากมาย อย่างเช่น ขวานขนาดใหญ่ที่มนี ้ าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยู่ที่พื้นในสวน ซึง่ในสมัยก่อนมีผูค้นนิยมมา
ทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 

 ส าหรับท่านที่หลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนั้น บรเิวณ

ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟูจมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่
ด ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรอืจะ
เลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิ ึง่มบีรกิารอยู่ทีภ่เูขา

ไฟฟูจิที่เดยีวหาไม่ไดจ้ากที่ไหนอีกแลว้ อาทเิช่น โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , น ้าแรธ่รรมชาตภิเูขาไฟฟูจ ิเป็นตน้ 

 
 
 

จากนัน้ น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านได ้
สมัผัสกับความรูส้กึของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจโิกะ ถอืวา่เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับที ่5 อยูบ่รเิวณรอบภเูขา
ไฟฟจู ิซึง่ทะเลสาบแห่งนี้ตดิอันดับความสวยงามงามทีม่ภีาพววิภเูขาไฟฟจูเิป็นฉากหลัง นอกจากนี้ในชว่งฤดกูาลชม
ซากุระ ในทุกๆปี ทีท่ะเลสาบจะจดังานเทศกาล “Lake Kawaguchi Sakura Festival” ประมาณช่วงตน้

เดอืน ถงึกลางเดอืนเมษายน ซึง่ในปี 2019 เร ิม่จดัในชว่งวนัที ่06-14 เมษายน 2562 และทีท่ะเลสาบแหง่นี้ยัง
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ถอืว่าเป็นจุดทีน่ิยมมาชมซากรุะอกีดว้ย โดยแบง่เป็นจุดชม 2 จุด ไดแ้ก่ รมิฝ่ังทศิเหนือของคาวากูจโิกะ และรมิฝ่ังทศิ
ตะวันออกของคาวากจูโิกะ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศในปีนัน้ๆ และตามความเหมาะสมของโปรแกรม  

 

 

 
 
 

** ในกรณีทีไ่ม่สามารถชมซากุระได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิน์ าทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค น า
ทา่นเจาะลกึตามหาแหลง่น า้บรสุิทธิจ์ากภูเขาไฟฟูจ ิทีเ่ป็นแหลง่น า้ตามธรรมชาตติ ัง้อยูใ่นหมูบ่า้นโอชโินะ จ.
ยามานช ิหรอืพูดในทางกลบักนัคอืกลุ่มน า้ผุดโอชโินะฮคัไค เพียงกา้วแรกทีย่่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็

สมัผสัไดถ้งึอากาศบรสุิทธิ ์และไอเย็นจากแหลง่น า้ธรรมชาตทิีม่ใีหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบอ่น า้ใสแจว๋มปีลา
หลากหลายพนัธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ ์ แตข่อบอกเลยวา่น า้แตล่ะบอ่น ัน้เย็นเจีย๊บถงึใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้ง
ปลาไม่หนาวสะทา้นกนับา้งร ึเพราะอุณหภูมใินน า้เฉลีย่อยูท่ ี ่10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมนี า้ผุดจาก

ธรรมชาตใิหต้กัดืม่ตามอธัยาศยั และทีส่ าคญั หมูบ่า้นโอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปช ัน้เยีย่ม ** 
 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ียา่นดัง 

“ยา่นชนิจุกุ” ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิด ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้น
ขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหล่ง

รวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 
3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการ
เลอืกซื้อสนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, 

เสื้อ  COMME DES GARCONS, H&M ห รือ เลือกซื้ อ รองเท้า  ห ลากหลายแบรนด์ด ัง  อาทิ NIKE, 
CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART ** เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง
ของทา่น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั ** 
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พกัที ่  โรงแรม TORANOMON TOKYU REI HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ วดัอาซากุสะ - ถนนนาคามเิซ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- ชมดอกทวิลปิ - วดันารติะ - ออิอน 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
จากนั้นน าทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในกรงุโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แมก่วนอมิทอง
ค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณ

ประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
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หรอืเพลดิเพลินกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงที่มี ชือ่เสียงของวัด มีรา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งรางของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญี่ปุ่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาตอ่ควิกันเพือ่ลิม้ลอง
กับรสชาดสดุแสนอรอ่ย  

 

 
 
น าท่าน เก็บภาพประทบัใจกบัคูก่บัแลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น า้สุมดิะ หอคอยโตเกยีว

สกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มคีวามสงู 634 เมตร สรา้งดว้ยเทคนคิทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งที่
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เกดิแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่หอคอยแหง่นี้ไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทีแ่ข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิ
ความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  
 

 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ
 

จากนัน้ท าท่านเดนิทาง ชมดอกทวิลปิ ณ เมอืงซะกุระ ชมภาพของทุง่ดอกทวิลปิสี

แดง สีเหลือง สีชมพู และอีกสารพัดสีซึง่ทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมีกังหันลม
เนเธอรแ์ลนดเ์ป็นฉากหลัง นับว่าเป็นสถานทีว่เิศษสุดส าหรับการใชเ้วลาพักผ่อนกับ
ครอบครัวไดด้ทีเีดยีว นอกจากนั้นภายในยังไดช้มกังหันลม De Liefde ที่ท าขึน้ใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่น ามาประกอบเองที่เมอืงซาคุระในปี 1994 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ Sakura Furusato 
Square และแสดงถงึมติรภาพอันดงีามระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและเนเธอรแ์ลนดท์ีม่มีาอย่างยาวนาน โดย De Liefde 
เป็นกังหันลมตัวแรกในประเทศญีปุ่่ นทีใ่ชส้บูน ้าไดจ้รงิ มคีวามสงูถงึ 15.6 เมตร และท าขึน้จากอฐิและเสาคอนกรตีเสรมิ

เหล็ก โดยงานจะจัดขึน้ในชว่งวันที ่30 มนีาคม – 21 เมษายน 2563)  
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น าท่านชม วดันารติะซงั ตัง้อยู่บนเนินเขากลางเมอืงนารติะ วัดทีไ่ดรั้บความศรัทธาอย่างสงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวัน

ขึน้ปีใหมจ่ะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพือ่ขอพรจากหลวงพอ่ “ฟุโดเมยีว” อันศักดิส์ทิธิเ์ลอืก
ซือ้ “เครือ่งราง” หรอื “ฮู”้ ตา่งๆ รวมทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยา 
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น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝาก อาท ิขนมโมจ ิเบน
โตะ ผลไม ้และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย **เพือ่ไม่เป็นการ

รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู่ สนามบนิฮาเนดะ 
เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

วนัทีห่า้  ฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 

00.55 น. เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปน แอรไ์ลนส ์เทีย่วบนิที ่JL033 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

09 – 13 เมษายน 2563 

(วนัสงกรานต)์ 
41,999 10,000 31,999 

 

 บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

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

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ์
ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นก่อนการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 

กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 
เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่วา่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้าน

ไดต้อ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากท่านใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้ม
มดัจ าคา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 46 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 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 ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   



 

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก ยูกาตะซากุระ] 5 วัน 3 คืน (JL) 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อน
การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่ม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสยีหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด ไข ่เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


