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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

20.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ600 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่
บนเครือ่ง 

 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

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

 
วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - วดัอาซากุสะ - สวนโชวะคเินน - ชอ้ปป้ิงโกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - ทานขาปูยกัษ ์+ อาบน า้แร่

ธรรมชาต ิ

 

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้ จากนัน้น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่กา่แกท่ี่สดุใน

กรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับ
โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของ

ขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ  
 

 
 
หรอืเพลดิเพลนิกับ ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งราง

ของขลัง ของเล่นโบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่ น มายังวัดแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกันเพือ่ลิม้ลองกับรสชาด
สดุแสนอร่อย  

 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนโชวะคเินน ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมืองโตเกยีว ถูกสรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นการเฉลมิฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดโิชวะ สวนแห่งนี้มขีนาดกวา้ง
ใหญ่ถงึ 165 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลสิามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ 

ดอกทวิลปิ ดอกนาโนะฮานะ และดอกป๊อปป้ี ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นเหตุใหส้วนแห่งนี้เป็นที่
นยิมและมชีือ่เสยีงอกีหนึง่แหง่ 

  

 
 



** ในกรณีทีช่่วงทีทุ่กท่านเดนิทางน ัน้หากดอกซากุระยงัไม่ผลบิาน เนือ่งดว้ยสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์โดยน าท่านเดนิทางสู่ “ศาลเจา้เมจ”ิ เป็นศาลเจา้หลวงในศาสนา

ชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อุทศิและเป็นทีส่ถติวญิญาณขององคส์มเด็จพระจกัรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจกัรพรรดทิีม่ ี
ความส าคญักบัประเทศญีปุ่่ นยุคปัจจุบนัเป็นอย่างยิง่ และไดร้บัความเคารพจากชาวญีปุ่่ นในยุคปัจจุบนัมาก

ทีสุ่ด ** 
 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต แหล่งรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญี่ปุ่ นที่ดังไปท่ัวโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผา้ใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห อ้ ดังไดท้ี่ ร า้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 

ARMANI ฯลฯ เลอืกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯรองเทา้แฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ใหท้่านไดอ้ ิม่อร่อยกบัมื้อ

พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้่านไดล้ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอย่างจุใจ 
หลงัอาหารใหท้่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น า้แร่ธรรมชาต ิเชื่อว่าถ้าไดแ้ช่

น า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที5่) - พพิธิภณัฑแผน่ดนิไหว - หมูบ่า้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค - โอไดบะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ภูเขาไฟฟูจ ิที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้
ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภูเขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่กับสภาพภูมอิากาศ) เพือ่ชมทัศนียภาพโดยรอบ

ของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถา่ยภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ามสีัดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทียั่งดับไม่สนทิ และมคีวามสงูที่สดุ
ในประเทศญีปุ่่ น  

 

 
 

นอกจากนี้ดา้นหลังยังมี ศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นที่สัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่

ส าหรับบวงสรวงท่านเทนก ุโดยมคีวามเชือ่ว่าทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “สวนของท่านเทนกุโดยมี
ความเชือ่วา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครองอยู่น่ันเอง และยังวา่กันว่า ศาลเจา้แห่งนี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย 

อย่างเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกว่า 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน
นี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 ส าหรับท่านที่หลงใหลในกลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟนั้น บริเวณ

ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟูจมิีคาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่ด ่า
รสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรอืจะเลอืกชอ้ป

ป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภเูขาไฟฟจูซิึง่มบีรกิารอยูท่ีภ่เูขาไฟฟจูทิีเ่ดยีวหา
ไม่ไดจ้ากทีไ่หนอกีแลว้ อาทเิชน่ โคคา โคลา่ ลายภูเขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , 

น ้าแร่ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 

จากนั้น น าท่านเยี่ยมชม  พิพิธภณัฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่



จ าลองเรือ่งราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้ัมผัสกับความรูส้กึของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้
ในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บา้นน า้ใสโอชโินะฮคัไค น าท่านเจาะลกึตามหาแหล่งน ้าบรสิุทธิจ์ากภูเขาไฟฟจู ิที่เป็นแหล่งน ้า

ตามธรรมชาตตัิง้อยู่ในหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยามานช ิหรอืพูดในทางกลับกันคอืกลุ่มน ้าผุดโอชโินะฮัคไค เพียงกา้วแรกที่

ย่างเทา้เขา้ไปในหมู่บา้น ก็สัมผัสไดถ้งึอากาศบรสิุทธิ ์และไอเย็นจากแหล่งน ้าธรรมชาตทิี่มีใหเ้ห็นอยู่ทุกมุม โดยใน
บอ่น ้าใสแจ๋วมปีลาหลากหลายพันธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ์  แต่ขอบอกเลยว่าน ้าแต่ละบอ่นัน้เย็นเจี๊ยบถงึใจจนแอบสังสัย

ว่านอ้งปลาไม่หนาวสะทา้นกันบา้งร ึเพราะอุณหภูมิในน ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยังมีน ้าผุดจาก
ธรรมชาตใิหตั้กดืม่ตามอัธยาศัย และทีส่ าคัญ หมูบ่า้นโอชโินะยังเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้โอทอปชัน้เยีย่ม  

 

 
 

 ขึน้ชือ่ว่ามาหมู่บา้นแหล่งน ้าบรสิทุธิจ์ากภูเขาไฟฟจูทัิง้ท ีจะไม่มเีมนูทานเล่น
รสเลศิไดอ้ย่างไรกัน เมือ่ท่านมาถงึหมู่บา้นโอชโินะฮัคไค ทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอากาศ

บรสิุทธิ์แลว้ ภายในหมู่บา้นยังมีรา้นคา้ขายของที่ระลึกซึง่เป็นสนิคา้โอท็อปของ
หมู่บา้นและบรเิวณหมู่บา้นยังรายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารทานเล่นต่างๆมากมาย 

ส าหรับเมนูที่แนะน านี้มีชือ่เรยีกว่า “ยากคิุซะโมจ”ิ เป็นแป้งเนื้อนุ่มสเีขยีว ซึง่ท ามา
จากใบโยะโมะง ิเป็นพืชสมุนไพรของญี่ปุ่ น สอดดว้ยไสถ้ั่วแดงบด ย่างบนเตาถ่าน 

หอมกรุ่น ทานรอ้นๆกับอากาศหนาวๆ รับรองวา่ฟินสดุๆ 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมืองที่เกดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บรเิวณอ่าว
โตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขตเศรษฐกจิอีกแห่งของประเทศ 

เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กว่า 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ย

สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายดว้ยฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้  ส่วนการเดินทางมาที่นี่ ก็
สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานทีท่่องเทีย่วสดุฮติของนักท่องเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ **เพือ่ไมเ่ป็นการ

เสยีเวลา อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
 



 
 

และในบรเิวณใกลกั้นท่านสามารถเดนิไปถา่ยภาพคู่กับแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีงหา้ง

ใน  AQUA CITY Odaiba โดยมีววิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม ซึง่เทพีเสรีภาพนัน้ทางการฝรั่งเศสไดส้่ง
ใหกั้บทางญี่ปุ่ น เนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธอั์นยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหว่างญี่ปุ่ นกับฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1998 

จนเมือ่ถงึเวลาน ากลับไดม้กีารขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสว่าอยา่ขนกลับเลย แต่รัฐบาลฝรั่งเศสนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ขนกลับเพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์ก จงึไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตัวปัจจุบันนี้ซึง่มีขนาดใหญ่กว่าตัว

ตน้แบบแตก็่ยังเล็กกวา่เทพเีสรภีาพทีต่ัง้อยู่ทีน่วิยอรก์ และสง่มาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ

นัน้ไมใ่ชข่องทีท่ าจ าลองขึน้มา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรั่งเศส 
 

 
 

พกัที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 
 

 

 
 



วนัทีส่ ี ่ อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวนั ใหท้่านอสิระช้อปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ

เดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ที่สรา้งขึน้เพื่ออุทศิและเป็นที่สถติย์วญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิี่มีความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิง่ และไดร้ับความเคารพจาก

ชาวญีปุ่่ นยคุปัจจุบันมากทีส่ดุ   
- ยา่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคุณคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ

แปลกๆ หรือตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากที่นี่อกีดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่น
ญีปุ่่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่นี่ได ้จะมีวัยรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมือนกับถนนสายแบรนด์

เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, 

LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต ้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั 
MADE IN JAPAN ที่  SHOP นี้มีแบ บ ให้ เลือ กสรรม ากม าย  อีกท ั้งย ังมีร ้านข ายตุ๊ กต า  KITTY 

DORAENMON หรอืตุ๊กตา LINE สุดแสนน่ารกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีท ัง้ยงัม ีSHOP ใหญ่ของ กระเป๋า
สุดฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิุยา่ ศูนยก์ลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับ                “ฮาจโิกะ” รูปป้ัน

สนัุขแสนรูท้ี่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชั่นสไตลโ์ตเกยีวที่ตกึ(109) อจิมิารุควิ 
ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตู่างๆอืน่ๆมากมาย  

 
หรอืหากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนด์

โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัด

จ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง Toy Story ชม

ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน 
Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe 

Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยัง
จะไดส้ัมผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการ

จับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์

 

 
 



 
 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 

น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่
อาจจะท าใหข้ึน้รถบัสไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็ว

ในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง      

  
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากค่าย JR ถอืว่าเป็นรถไฟทีร่าคาค่อนขา้งสงูนดินงึแต่ตั๋ว

รถไฟจะเป็นแบบระบุที่น่ังบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน้ไปแลว้เราจะไม่มีที่น่ังเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ี
อาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตั๋วรถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-

19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยว่าหมดตอนกีโ่มง     

  
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะจ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อ

รอบโดยต่อรอบจะรับอยู่ 35-40 ทา่นต่อเทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/
เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา      

5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้ค่าโดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมที่พักย่านนารติะจะอยู่ที่ราคา 20,000-25,000 เยน 

(โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)      
  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  สวนอูเอโนะ - ชมซากรุะสวนจโิดรกิะฟุจ ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ชนิจกู ุ- สนามบนินารติะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุไ์มน้านาชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก สัมผัส ดอกซากุระ 

อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์ แต่เดมินั้นเคยเป็นที่ของวัดคันเอจ ิ(Kaneiji 

Temple) และไดข้ึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในสวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่ นเมื่อปี ค.ศ. 1873  สวนอุเอโนะมีบริเวณ
กวา้งขวาง ประกอบดว้ยพื้นทีอั่นร่มรืน่ รวมทัง้สวนสัตว ์วัดและศาลเจา้ อกีทัง้พพิธิภัณฑอ์กีหลายแห่ง สวนแห่งนี้จงึเป็น

อกีหนึง่จุดชมซากรุะยอดนยิมในโตเกยีว  
 



 
 

** ในกรณีทีช่่วงทีทุ่กท่านเดนิทางน ัน้หากดอกซากุระยงัไม่ผลบิาน เนือ่งดว้ยสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์โดยน าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิชมเสาโทรอิแิดงพนั
ตน้ ทีเ่รยีงรายไปตามถนนทีมุ่ง่หนา้ไปสูศ่าลาศาลเจา้ ซึง่ถอืวา่มคีวามสวยงามมากอกีสถานทีห่นึง่ อกีท ัง้ทีศ่าล

เจา้แหง่นีย้งัมตีน้ไมศ้กัดิส์ทิธิท์ ีว่า่กนัวา่ท าใหค้ าอธษิฐานของงูเผอืกเป็นจรงิ ** 

 
จากนัน้น าท่าน ชมซากุระสวนจโิดรกิะฟุจ ิซึง่พระราชวังอมิพีเรยีลแห่งนี้ คอืสถานที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ

แห่งญี่ปุ่ น ภายในพื้นที่กวา้งใหญ่ประกอบดว้ยพระต าหนักและอาคารต่างๆมากมาย ในอดตีเคยเป็นที่ตัง้ของปราสาทเอ
โดะ (Edo Castle) บรเิวณพระราชวังจงึลอ้มรอบดว้ยคนู ้าและก าแพงหนิสงูตระหง่าน  นอกจากนี้พระราชวังอมิพเีรยีลแห่ง

นี้ยังใชเ้ป็นสถานทีส่ าหรับจัดงานพธิสี าคัญๆอกีดว้ย  

 

 
 

** ในกรณีทีช่่วงทีทุ่กท่านเดนิทางน ัน้หากดอกซากุระยงัไม่ผลบิาน เนือ่งดว้ยสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเ์ปลีย่นโปรแกรมทวัร ์โดยน าทา่นเดนิทางสู ่** 

 



บา่ย จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค์ อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีี่รา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีย่านดัง 
“ยา่นชนิจกุ”ุ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการจับจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขาย

เครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง ต่างๆ กนัทีร่า้น MATSUMOTO แหล่งรวม
เหลา่บรรดาเครือ่งส าอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, 

ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซ่าทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้
สินค้า  แบรนด์ด ังอาทิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋ าสุดฮิต  BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ 

COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเท้า หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิ NIKE, CONVERSE, 

NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART **อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 
20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

วนัทีห่ก  กรงุเทพฯ 

 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ก าหนดการเดนิทาง 

 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

20 – 25 มนีาคม 2563 25,999 8,000 15,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

22 – 27 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

23 – 28 มนีาคม 2563 27,999 8,000 17,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 28,999 8,000 18,999 

25 – 30 มนีาคม 2563 28,999 8,000 18,999 

26 – 31 มนีาคม 2563 28,999 8,000 18,999 

27 ม.ีค. – 01 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 27,999 8,000 17,999 

29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 2563 27,999 8,000 17,999 

30 ม.ีค. – 04 เม.ย. 2563 27,999 8,000 17,999 

31 ม.ีค. – 05 เม.ย. 2563 28,999 8,000 18,999 

 

บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้สิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์่วนที่

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 ้
ตอ่เน่ืองสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
 

 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหกั้บคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 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 าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 



2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 

การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหกั้บ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  
 

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 

1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


