
TOKYO 3 วัน 1 คืน (XJ) 

กําหนดการเดินทาง 

วันเดินทาง ราคา พาสปอรตจะตองไมหมดอายุกอนวันที ่

2-4 ส.ค. 62 10,999.- 5 ก.พ. 63 

9-11 ส.ค. 62 10,999.- 12 ก.พ. 63 

 

NIDN193260



6-8 ก.ย. 62 10,999.- 9 มี.ค. 63 

13-15 ก.ย. 62 10,999.- 16 มี.ค. 63 

27-29 ก.ย. 62 10,999.- 30 มี.ค. 63 

พักเด่ียวจายเพิ่ม  2,500.- บาท/ทาน**ราคาโปรโมชั่นพิเศษไมมีราคาเด็ก** 

***การยกเลกิ ***  เมื่อมกีารออกต๋ัวแลวไมสามารถยกเลิกหรือเปลีย่นแปลงการเดินทางไดเลย หากทานมีการยืนยันการ

เดินทางและมัดจํามาแลว  หากลูกคาจะยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถคืนเงินคาต๋ัวใหทานได ตอง

คิดคาต๋ัวเต็มจํานวน และคาใชจายตางประเทศ  แตหากทานมีคนมาเปลีย่นเดินทางแทน ตองสอบถามคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นตาม

เง่ือนไขของสายการบินกําหนด 

รายละเอียดโปรแกรม 

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) 

21.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 3 ประตู 1 

เคานเตอรเช็คอินสายการบิน AIR ASIA X  (XJ)โดยมีเจาหนาที่จากทางบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ

อํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกับทาน 

23.55 น.  เหิรฟาสู เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600 

วันที่สอง สนามบินนารติะ – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุสะ – พระราชวังอิมพเีรยีล(ดานนอก) – ยานกินซา – โอ

ไดบะ – DUTY FREE – ยานชินจูกุ  



 

 

 

 

08.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุน...จากน้ันนําทานสู วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็น

โซจิ เปนวัดที่เกาแกและมคีวามสําคัญทีสุ่ดแหงหน่ึงในโตเกียว สถานที่ด้ังเดิมถูกระเบิดเผาทําลายไปเกือบ

หมดในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววัดปจจุบันถูกสรางขึ้นใหมทั้งหมด จดุเดนของวันน้ีคือ ที่ทางเขาวัดมี

ประตูขนาดใหญ เรียกวา ประตูคามินาริ บนคานประตูแขวนโคมกระดาษขนาดใหญมคีวามสูงกวา 5.5 เมตร 

ที่มีรูปสายฟาและเมฆเขียนดวยสีดําและแดง ในบริเวณวัดเปนที่ต้ังของเจดีย 5 ช้ัน และอาคารหลักที่เปนที่

ประดิษฐานพระโพธิสัตวคันนง และบริเวณดานนอกรอบวัดอาซากุสะจะมีรานคาขายสนิคาและอาหาร

พ้ืนเมืองญี่ปุนมาวางขายจํานวนมาก โดยเฉพาะที่ถนนนากามิเสะ ซึ่งทอดยาวต้ังแตประตูสายฟาไปจนถึง

บริเวณวัด สองขางถนนเต็มไปดวยรานคาเล็ก ๆ ขายของที่ระลึกตาง ๆ เชน พัด ภาพวาดแผนไม ชุดกิโมโน 

เสื้อคลุมแบบตาง ๆ มวนภาพเขียน ขนมหวานพ้ืนเมือง ไปจนถึงหุนยนตของเลน เสื้อยืด หรือของประดับ

โทรศัพทมือถือ...จากน้ันนําทานชม พระราชวังอิมพีเรียล(ดานนอก) คอืสถานที่ประทับของสมเด็จพระ

จักรพรรดิแหงญี่ปุน ภายในพ้ืนที่กวางใหญประกอบดวยพระตําหนักและอาคารตางๆมากมาย ซึ่งในอดีตเคย

เปนที่ต้ังของปราสาทเอโดะ บริเวณพระราชวังจึงลอมรอบดวยคูนํ้าและกําแพงหินสูงตระหงาน  นอกจากน้ี

พระราชวังอิมพีเรียลแหงน้ียังใชเปนสถานที่สําหรับจัดงานพิธีสําคัญๆอีกดวย...จากน้ันนําทานสู ยานกินซา 

แหลงชอปปงและถนนคนเดินที่ไดขึ้นช่ือวาหรูหราที่สุดในโตเกียว ซึ่งทานใดที่เปนขาชอประดับ HI END 

จะตองไมพลาด เพราะที่น้ีเปนยานศูนยรวมแบรนดดัง เชน PRADA , SHISEIDO , FENDI , LOUIS 

VUITTON เปนตน นอกจากน้ันยานน้ียังเปนที่ตองของ โรงละครคาบุกิ โรงละครอันเกาแกและราน ITOYA 

รานเครื่องเขียนในตํานานอีกดวย... 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทานเดินทางสู ยานโอไดบะแหลงชอปปง เมืองใหมที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอาว

โตเกียว โดยมีสะพานเรนโบว เปนตัวเช่ือมระหวางฝงเมืองโตเกียวกับฝงโอไดบะ ทั้งน้ีโอไดบะไดรับการโหวต

วาเปนสถานที่ “โรแมนติคทีสุ่ด” ของโตเกียวโดยมี “หอคอยโตเกียว” สัญลักษณของเมืองต้ังตระหงานอยู 

รวมทั้ง “เทพสีันติภาพ” เวอรช่ันญี่ปุนยืนถือคบเพลิงอยูริมอาวโตเกียว…จากน้ันนําทานเดินทางสู DUTY 

FREE ใหทานไดอิสระชอปปงสินคาปลอดภาษี โดยที่น้ีมีสินคานานาชนิดใหทานไดเลือกซื้อ อาทิ นํ้าหอม 

เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ หรือของฝากอ่ืนๆ อีกมากมาย...จากน้ันนําทานสู ยาน

ชินจูกุ แหลงชอปปงและแหลงบันเทิงขนาดใหญใจกลางเมืองโตเกียว ยานน้ีเปนศูนยรวมของเสื้อผา รองเทา 

กระเปา เครื่องสําอางค เครื่องใชไฟฟา หรือรานขนม รานอาหาร ผับ บารมากมาย มาที่น้ีที่เดียวมีครบทุกสิ่ง

อยางกันเลยทีเดียว... 

 

ค่ํา ***อิสระอาหารม้ือค่ําวันเพือ่ไมเปนการรบกวนเวลาทองเที่ยวของทาน*** 

พักที่ เมืองนาริตะ หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน  



 

 

 

 

วันที่สาม อิสระทองเที่ยวเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

***อิสระทองเที่ยวเต็มวัน ไมมีรถบัสใหบริการ แตมีไกดใหคําแนะนําในการเดินทาง**** 

หรือทานสามารถ เลือกซื้อทวัรเสริม โดยมอัีตราคาบริการดังน้ี 

ผูเดินทาง 15-20 ทาน คิดคาบริการทานละ 3,000.-บาท 

ผูเดินทาง 21-34 ทาน คิดคาบริการทานละ 2,500.-บาท 

**กรณีนอยกวา 15 ทาน จะมีไกดคอยแนะนําการเดินทางเทานัน้** 

สถานที่เที่ยวมดัีงน้ี หลังอาหารเชานําทานสู ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 สญัลักษณของแดนอาทิตยอุทัยและเปนภูเขา

ไฟที่ ลักษณะงดงาม ที่สุดในโลกแหงหน่ึง ทีม่ีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหมิะปกคลุมบนยอดเขา

ตลอดทั้งป นําทานชมความงามอยางใกลชิดบริเวณชั้น 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ใหทานไดอิสระถายภาพเก็บ

บรรยากาศหรือเดินเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองและขนมของชาวญี่ปุนตามอัธยาศัย....... 

เที่ยง  นําทานรบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ันนําทาน เรียนรูพิธีชงชาตนตําหรบัแบบฉบับคนญี่ปุน เพราะถือไดวาการชงชาน้ันคือเอกลักษณของ

ประเทศญี่ปุนเลยก็วาได ใหทานไดลองด่ืมและเรียนรูการชงชาผงสีเขียวหรือมัตชะ และใหทานไดสัมผัสกับ

บรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับการพบปะกันในวงสังคมการด่ืมและชงชาที่ไดแพรหลายใน

บรรดาชนช้ันสูงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุนนับต้ังแตประมาณศตวรรษที่ 14 หรือตนฉบับของพิธีชงชา...

จากน้ันนําทานสู SHISUI PREMIUM OUTLET เอาทเล็ทขนาดใหญซึ่งอยูไมไกลจากสนามบินนาริตะ 

ภายในมีรานคากวา 180 ราน และศูนยอาหาร โดยรานคาตางๆลวนเปนของพรีเมี่ยมแบรนดจาก

ตางประเทศ ไมวาจะเปนเสื้อผาแฟช่ัน อุปกรณกีฬา เครื่องใชในครัวเรือน และสินคาอิเลกทรอนิกส เชน 

Coach, Coach Men, Disney Store, Isetan, Ugg, G-Star Raw, Billabong, Puma, Gap, Takeuchi 

Kikuchi, Michael Kors, Tommy Hilfiger,  New Balance, Diesel, Samsonite, Samantha 

Thavasa, Polo Ralph Laure เปนตน 

***อิสระอาหารม้ือค่ํา เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาทองเที่ยวของทาน*** 

******************************************************* 

สถานทีท่องเทีย่วแนะนาํในเมืองโตเกียว 

1.ยานฮาราจูกุ  แหลงชอปปงและศูนยรวมแฟช่ันสุดเกของเหลาวัยรุนญี่ปุน อยูไมไกลจากชิบูยาและชินจูกุ 

ยานน้ีเปนตนกําเนิดแฟช่ันนารักๆ สไตลคาวาอ้ีก็มีตนกําเนิดอยูที่ฮาราจูกุ และยานน้ีเปนที่ที่สาวกคอสเพลย

ใชรวมตัวกันทํากิจกรรมในทกุๆวันอาทิตย 

2.ยานชิบูยา แหลงชอปปงและเอนเตอรเทนเมนทสุดชิคขนาดใหญใจกลางโตเกียว เปนยานที่คึกคักมผีูคน

พลุกพลานตลอดเวลา จุดที่เปนสัญลักษของยานน้ีคือ แยกขามถนนขนาดใหญเปนการตัดกันของถนนหลาย



 

 

 

 

สายดวยกัน ทําใหแยกน้ีเปนจุดที่มีช่ือเสียงและผูคนนิยมมาเก็บภาพ และที่ขาดไมไดเมื่อไปยานชิบูยาตองไป

ถายรูปคู ฮาจิโกะ สุนัขพันธุอากิตะซึ่งไดขนานนามวาเปนสุนัขยอดกตัญู ต้ังอยูตรงทางออกของสถานี 

Shibuya 

3.สวนอุเอโนะ หรือช่ือเต็ม อุเอโนะอนชิ สวนสาธารณะที่ต้ังอยูในเขตไทโต โตเกียว โดยไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนสวนสาธารณะแหงแรกของญี่ปุนโดยรัฐบาลในป 1873 ในชวงฤดูใบไมผลสิวนแหงน้ีเปนที่ขึ้นช่ือ 

ที่ผูคนนิยมมาดูซากุระกันเปนอยางมากอีกดวย 

4.ตลาดอะเมโยโกะ นับเปนอีกหน่ึงตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียว ซึ่งที่น่ีจะเปนตลาดกลางวันที่รานสวน

ใหญจะเริม่เปดทําการต้ังแตเวลา 10 โมงเชาไปจนถึงชวงเย็นๆ และมักจะปดทุกวันพุธ จุดเดนของตลาดแหง

น้ีคือ สินคาที่หลากหลายมีทั้งของสดไปจนถึงขาวของเครื่องใชตางๆอยาง เครื่องสําอาง กระเปา รองเทา 

เสื้อผาทั้งของญี่ปุน ของนําเขาจากตางประเทศ อาหารทะเล ผลไม ผักสด รานขนมของกินเลน ทาโกะยากิ

ยักษ โมจิ ขนมเคก ช็อคโกแลต ไอศครีม เปนตน 

***อิสระอาหารม้ือกลางวันและม้ือค่ํา*** 

พบกัน ณ จุดนัดพบ ตามเวลานัดหมาย (กรณุาตรงตอเวลา) สมควรแกเวลา นําทานสู สนามบินนารติะ เพ่ือ

เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ....  

20.40 น. เหิรฟากลับสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที ่XJ607 

 (ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเที่ยวบิน) 

01.20 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

********************** 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตางๆ ที่ไม

สามารถคาดการณ ลวงหนาโดยทางบริษัทฯผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 

 

เงื่อนไขและราคา สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทาง

ไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 

 

***หากมีการจองต๋ัวภายใน กรุณาแจงใหทราบกอนจองทุกครั้ง 

 (มิฉะน้ันทางเราจะไมรับผิดชอบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ)*** 

 

เงื่อนไข และการจองทัวร 

หมายเหตุ 



 

 

 

 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย ไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไมอนุญาตให

เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถ

ควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

5. คณะผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขี้นไปจึงออกเดินทางได ในกรณีทีม่ีจาํนวนผูเดินทางไมถึง 25 ทาน ทางบริษัทฯ จะแจงให

ทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง 

 

อัตราคาบรกิารนี้รวม 

1.คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด พรอมน้าํหนักกระเปาเดินทาง 20 กิโลกรัม 

 2.คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทยีบเทา  

3.คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการ 

4.คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

5.คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท . คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน

ระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 

บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

** เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป และผูใหญอายุ 75 ปขึ้นไป จะไดรับความคุมครองประกันอุบติัเหตุเพียงครึง่เดียว ** 

6.คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ และทานตองชําระเพ่ิมเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม 

 

อัตราคาบรกิารนี้ไมรวม 

1.คาทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลมสีเหลืองของคนจีนและ คาแจงเขา แจงออกสําหรับทานที่ถือตางดาว 

2.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน 

3.คานํ้าหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรมั 

4.คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%    

5.คาทปิไกดและคนขบัรถ  รวม 1,500 บาท  ตอผูเดินทาง 1 ทาน (ชําระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเชค็อิน) 

 

เงื่อนไขการจอง และยกเลกิทัวร   

1. แจงจํานวนผูเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํางวดแรก ทานละ 7,000.- บาท ขึ้นอยูกับโปรแกรมทัวรที่ทานเลือกจอง หาก

ทานยกเลิกหลงัการชําระคามัดจําแลว ทางบริษัทฯ ไมสามารถคืนคามัดจําใหทานในทกุกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหม

มาใชสิทธ์ิแทนได โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ     



 

 

 

 

2. ชําระคาทัวรสวนที่เหลือ กอนการเดินทาง 20 วัน หากทานยกเลิกหลังการชําระคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ ไม

สามารถคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหทานในทุกกรณี แตทานสามารถหาผูเดินทางใหมมาใชสิทธ์ิแทนได โดยเสีย

คาใชจายบางสวนเพ่ิม เชน คาวีซาสําหรับผูที่มาแทนทาน และคาเปลี่ยนช่ือที่ตองจายใหกับสาการบิน  

3. เมื่อทานเลอืกวันเดินทาง และไดวางเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทานไมสามรถเลื่อนการเดินทางได หรือเปลี่ยน

โปรแกรมทัวรได การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวรเทากบัการยกเลิกทวัร ซึ่งทางบริษัทฯ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวร หรือ

เงินมัดจําทัวรใหทานได        

 

หมายเหตุ   

1.ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง โรค

ระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญทีสุ่ด ทางบริษัท 

ฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทาง

ไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติตางๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไมอาจ

คืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ บางสวน  นอกจากน้ี  ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาไดตาม

ความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

2.  ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเมื่อทางสายการบิน และ 

โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนน้ันใหแลวเทาน้ัน 

3.  ในกรณีที่ลกูคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  เพ่ือยืนยันวากรุปออก

เดินทางแนนอนแลวหรือไม, มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบตอคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หนังสือเดินทางที่ไมสามารถใชเดินทางได  

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไมถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกลจะหมดอายุ หากนับจากวันที่ตองใชเดินทางจนถึง

วันหมดอายุ ถานอยกวา 6 เดือนถือวาใชเดินทางไมได ทานตองไปทําเลมใหมทันท ี

- หนังสือเดินทางที่ชํารุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีสวนใดสวนหน่ึงขาดหายหรือชํารุด เชน หนาแรกที่มีรูปและรายละเอียด

ของผูเดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรอืมีการแตมสีหรือหมึกจนทําใหไมสามารถมองเห็นรายละเอียดไดครบถวน  หนาใน

เลมหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหนา หรือบางสวน ใชกาวติดหนาใดหนาหน่ึงในเลมจนไมสามารถเปดดูรายละเอียดได ลวนถือ

วาเปนหนังสือเดินทางชํารุดที่ไมสามารถใชเดินทางได  

ตัวอยางการนบัอายุหนังสือเดินทาง 

นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง) เชน ลูกคาเดินทางวันที่ 

01-05 มกราคม 2561 

หนังสือเดินทางจะตองไมหมดอายุกอน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561 

 



 

 

 

 

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจสงผลใหผูเดินทางไมสามารถเดินทางตามกําหนดได  

กรุณาสงหนังสือเดินทางเลมจริงของผูเดินทางมาใหบริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอรมเขา-ออกประเทศใหเรียบรอย 

โดยเจาหนาที่จะคืนหนังสือเดินทางใหทานที่สนามบินในวันเดินทาง  สําหรับทานผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไป

สนามบินในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งกอนเดินทางไปสนามบิน วาไมหยิบผิดเลม ไมหมดอายุ และไมชํารุด บริษัทฯ 

จะไมรับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของทานมีปญหาดังกลาวจนทําใหทานเดินทางไมได   

 

 

 

 

 

 
 


	23.55 น.         เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X  (XJ) เที่ยวบินที่ XJ600
	(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน)



