
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
20.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
23.45 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ600 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) 

 
 

วนัทสีอง สนามบนินารติะ - นารติะ - ถา่ยรูปโตเกยีวสกายทร ี- วดัอาซากุสะ - เสาโทรอิแิดงพนัตน้ ณ ศาลเจา้โอโต
เมะอนิาร ิ- โกเทมบะ เอา้ตเ์ล็ท - อาบนําแรธ่รรมชาต+ิทานขาปูยกัษ ์

 
08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญปีุ่ น หลงัจากผา่นขนัตอนศลุกากรแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่น เก็บภาพประทบัใจ

กบัคูก่บัแลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องกรุงโตเกยีว ณ รมิแมนํ่าสุมดิะ หอคอยโตเกยีวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) 
หอสง่สัญญาณโทรคมนาคมทสีูงทสีดุในโลก  เปิดใหบ้ริการเมอืวันท ี22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนีมคีวามสงู 634 
เมตร สรา้งดว้ยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมอันทันสมัย ในชว่งทเีกดิแผ่นดนิไหวครังใหญ่หอคอยแห่งนีได ้
พสิจูนใ์หเ้ห็นถงึโครงสรา้งทางสถาปัตยกรรมทแีข็งแรงทนทาน เพราะไมเ่กดิความเสยีหายแมแ้ตน่อ้ย  

 

 
 

นําทา่นเดนิทางสูโ่ตเกยีว นําทา่นชม วดัอาซากุสะ วัดทเีกา่แกท่สีดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูป
เจา้แม่กวนอมิทองคํา  นอกจากนันทา่นยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทมีคีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซงึ
แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั และยังสามารถเลอืกซอืเครอืงรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ  
 



 
 

หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปปิงทมี ีชอืเสยีงของวดั มรีา้นขายของทรีะลกึมากมายไม่วา่จะเป็นเครอืงราง
ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทคีนญปีุ่ น มายังวัดแห่งนีตอ้งมาตอ่ควิกันเพอืลมิลองกับรสชาด
สดุแสนอร่อย  
 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเป็นวัดทีเก่าแก่ของญีปุ่ น
แลว้ ถนนชอ้ปปิงนาคามเิซก็ยังเป็นถนนชอ้ปปิงทมีชีอืเสยีง
ของวัดอกีดว้ยแลว้จะไม่ใหม้ีขนมขนึชอืของวัดไดอ้ย่างไร 
ขนาดองคจ์ักรพรรดยิังรับสงัคนสนทิใหม้าซอืทนี!ี!! เมนูนันก็
คอื “เมลอ่นปัง” เป็นขนมปังแบบดังเดมิของญปีุ่ น บางคน
อาจจะเขา้ใจผดิว่าเป็นขนมปังสอดไสเ้มล่อน แต่จรงิๆแลว้
คอืขนมปังอบแลว้ยดา้นบนมลีายแตกๆ ซงึเหมอืนผวิเมลอ่น
ของญปีุ่ น เป็นทมีาของชอื “เมลอ่นปัง” นันเอง ซงึปกตก็ิจะ
หาทานไดท้วัไปแมก้ระทงัในรา้นสะดวกซอืตา่งๆ แตท่ขีนึชอื
ก็ตอ้งยกใหร้า้น Asakusa Kagetsu-do ทขีายเมลอ่นปังรส
ดังเดมิและซอฟครีมหลากรส ทรีา้นนีจะทําใหม่ๆอบเสร็จ
จากเตารอ้นๆ ขนมเมลอ่นปังจะกรอบนอกนุ่มใน หวานกําลัง
ดซีงึเป็นเมนูแนะนําทมีาถงึวดัอาซากสุะแลว้ตอ้งลอง หา้มพลาดกันเลยทเีดยีว 



เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตปิ์งยา่ง
ยากนิคิ ุ
 
จากนนันนําทา่นชม เสาโทรอิแิดงพนัตน้ ณ ศาลเจา้โอโตเมะอนิาร ิทเีรยีงรายไปตาม
ถนนทมีุ่งหนา้ไปสูช่ะเด็น (ศาลาศาลเจา้) มคีวามสวยงามมากอกีสถานทหีนงึ อกีทังที
ศาลเจา้แหง่นยีังมตีน้ไมศ้กัดสิทิธทิวีา่กนัวา่ทําใหค้ําอธษิฐานของงูเผอืกเป็นจรงิ อสิระให ้
ทา่นเดนิเทยีวชมตามอัธยาศยั (ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนดอกไมร้าคาทา่นละ 200 เยน) 
 

 
 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดังท ีโกเทมบะ แฟคทอร ีเอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้นําเขา้และสนิคา้แบรนด์
ญปีุ่ นทดีังไปทัวโลก พบกับคอลเลคชนัเสอืผา้ใหม่ลา่สดุ อาท ิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA 
ROWLEY ฯลฯ เลอืกซอืกระเป๋าแบรนดเ์นมยหีอ้ดังไดท้รีา้น BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, 
ARMANI ฯลฯ เลอืกดเูครอืงประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES 
ฯลฯรองเทา้แฟชนั HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

คาํ รบัประทานอาหารคํา ณ หอ้งอาหารของโรงแรมใหท้า่นไดอ้มิอรอ่ยกบัมอืพเิศษ
ทมีขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้มิลองรสชาตปิูพรอ้มนําจมิสไตสญ์ปีุ่ นอย่างจุใจ หลงั
อาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชนํ่าแรธ่รรมชาต ิเชอืวา่ถา้ไดแ้ช่นําแรแ่ลว้ 
จะทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีนึ 

พกัท ี โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสีาม ภูเขาไฟฟจู ิ(ชนั 5) - เทศกาลชมทุง่พงิคม์อส - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ดวิตฟีร ี- ชนิจกู ุ

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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



 
 

นอกจากนดีา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทสีกัาระบชูาและอธฐิานขอพร อกีทงัยังเป็นที
สาํหรับบวงสรวงทา่นเทนก ุโดยมคีวามเชอืวา่ทบีรเิวณโดยรอบของฟจูซิังชนั 5 น ีถูกเรยีกวา่ “สวนของทา่นเทนกโุดยมี
ความเชอืวา่ทนีมีทีา่นเทนกปุกครองอยูนั่นเอง และยงัวา่กนัวา่ ศาลเจา้แห่งนีมสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยู่มากมาย 
อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญท่มีนํีาหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยู่ทพีนืในสวน ซงึในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน
นกีันมากมาย เป็นตน้ 
 

 สําหรับท่านทหีลงใหลในกลนิหอมกรุ่นของกาแฟนัน บรเิวณ
ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟูจมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทุกๆท่านใหใ้ชบ้รกิารไวด้มื
ดํารสชาติกาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเพลดิเพลิน หรือจะ
เลอืกชอ้ปปิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิงึมีบรกิารอยู่ทภีูเขา
ไฟฟูจิทเีดียวหาไม่ไดจ้ากทไีหนอีกแลว้ อาทเิช่น โคคา โคล่า ลาย
ภเูขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , นําแร่ธรรมชาตภิเูขาไฟฟจู ิเป็นตน้ 
 
 

 
นําทา่น ชมดอกชบิะซากรุะ หรอืทรีูจ้ักกนัในนามนักทอ่งเทยีวชาวไทยทชีอืทุง่พงิคม์อส”ทพีรอ้มเพรยีงกันเบง่บานอวด
สสีันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกต ิดอกชบิะซากุระ หรอื พงิคม์อส จะบานช่วงปลายเดอืนเมษายน – ตน้เดอืน
มถิุนายนของทุกปี แตท่งันทีงันนัขนึอยูก่บัสภาพอากาศ) ท่ามกลางอากาศทเีย็นสบาย พรอ้มกับทัศนียภาพทโีดด
เด่น เบอืงหลังเป็นฉากของภูเขาไฟฟูจทิงีามสง่า ท่านจะไดช้มสสีันทเีต็มทัวทังภูเขา และส่งกลนิหอมอบอวลของ
ดอกไมน้ีจะทําใหท้ังเมอืงหอมกรุ่นไปทัวอาณาบรเิวณ ใหท้่านไดเ้ก็บบันทกึภาพแห่งความทรงจําแห่งความสดงามไว ้
รําลกึ และทกุครังทนํีาภาพถา่ยกลบัมาดอูกีครังทา่นจะรําลกึถงึบรรยากาศนไีปตราบนานแสนนาน 
 



 
 

** ในกรณีททีุง่ดอกพงิคม์อสปิด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธนํิาทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นโอชโินะฮคัไค นําทา่น
เจาะลกึตามหาแหลง่นําบรสิุทธจิากภูเขาไฟฟูจ ิทเีป็นแหล่งนําตามธรรมชาตติงัอยูใ่นหมู่บา้นโอชโินะ จ.ยา
มานช ิหรอืพดูในทางกลบักนัคอืกลุม่นําผุดโอชโินะฮคัไค เพยีงกา้วแรกทยีา่งเทา้เขา้ไปในหมูบ่า้น ก็สมัผสัได้
ถงึอากาศบรสิทุธ ิและไอเย็นจากแหลง่นําธรรมชาตทิมีใีหเ้ห็นอยูทุ่กมุม โดยในบอ่นําใสแจว๋มปีลาหลากหลาย
พนัธุแ์หวกวา่ยสบายอารมณ ์ แตข่อบอกเลยวา่นําแตล่ะบอ่นนัเย็นเจยีบถงึใจจนแอบสงัสยัวา่นอ้งปลาไมห่นาว
สะทา้นกนับา้งร ึเพราะอุณหภูมใินนําเฉลยีอยูท่ ี10-12 องศาฯนอกจากชมแลว้ก็ยงัมนํีาผุดจากธรรมชาตใิห้
ตกัดมืตามอธัยาศยั และทสีําคญั หมูบ่า้นโอชโินะยงัเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้โอทอปชนัเยยีม ** 

 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

นําทา่นเยยีมชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทจํีาลองเรอืงราวของภูเขาไฟฟจู ิและใหท้า่นไดส้มัผัสกับ
บรรยากาศของการจําลองเรืองราวเกียวกับแผ่นดินไหวทีเกิดขึนในประเทศญีปุ่ น จากนันนําท่านชอ้ปปิงสนิคา้
เครืองสําอางค ์อาหารเสริม เครืองประดับคุณภาพดทีรีา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตฟีร ีย่านดัง “ย่านชนิจุกุ” ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการจับจ่ายซอืสนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทนี ีไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครอืงอเิลคทรอนกิส ์
กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครอืงสาํอาง ตา่งๆ กนัทรีา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครอืงสําอาง
มากมาย อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทรีาคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอน
เนสซ่าทคีนไทยรูจ้กัเป็นอย่างด ี และสนิคา้อนื ๆ  หรอืใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซอืสนิคา้ 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 ** เพอืไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปปิงของทา่น อสิระอาหารคาํตามอธัยาศยั ** 

 



 
 

พกัท ี  โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทสี ี อสิระเลอืกชอ้ปปิงเต็มวนั หรอืเลอืกซอืทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง)   

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวนั ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง หรอืเดนิทางสู่สถานทที่องเทยีวอนื ๆ โดยมไีกดค์อยใหคํ้าแนะนําในการ
เดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทสีรา้งขนึเพืออทุศิและเป็นทสีถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซงึเป็นจักรพรรดทิมีคีวามสําคัญกับประเทศญปีุ่ นยุคปัจจุบันเป็นอย่างยงิ และไดร้ับความเคารพจาก
ชาวญปีุ่ นยคุปัจจบุนัมากทสีดุ   

- ยา่นฮาราจูกุ แหลง่รวมเสอืผา้ เครอืงประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญปีุ่ น หากคณุคอืคนทกํีาลังมองหาซอืเสอืผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซอืเสอืผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทนีอีกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่น
ญปีุ่ นแตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้นีีได ้จะมวีัยรุ่นญปีุ่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนันแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปปิงสนิคา้แบรนดด์ังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทตีอ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั 
MADE IN JAPAN ท ี SHOP นมีแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีทงัยงัมรีา้นขายตุ๊กตา KITTY 
DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สดุแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อกีทงัยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋า
สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสอื COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิุยา่ ศนูยก์ลางแฟชนัวัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทรีะลกึกับ “ฮาจโิกะ” รูปปันสนัุขแสนรูท้ี
กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติสําหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชนัสไตลโ์ตเกยีวทตีกึ(109) อจิมิารุควิ ทังเสอืผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เครอืงประดบัและแฟชนัชนันําของญปีุ่ นในฤดตูา่งๆอนืๆมากมาย  
 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซอืดสินยีแ์ลนดเ์พมิทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนด์
โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญปีุ่ นซงึเป็นดสินยีแ์ลนดแ์หง่แรกทสีรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขนึในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครอืงเล่นนานาชนิด (ไม่จํากัด
จํานวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้า่นเลน่เครอืงเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรืองดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผสีงิใน 
Haunted Mantion สมัผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe 
Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทงัยัง



จะไดส้มัผัสกับตัวการต์ูนเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกเีมา้ส ์มนินีเมา้ส ์พรอ้มผองเพอืนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการ
จับจา่ยซอืของทรีะลกึน่ารักในดสินยีแ์ลนด ์
 

 

 
การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นืองดว้ยจะตอ้งเรมิตัง แต ่9.00 
น.เป็นตน้ไปเพราะเนอืงจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทมีลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจํานวนมากซงึ
อาจจะทําใหข้นึรถบสัไมค่รบตามจํานวนผูเ้ดนิทางทงัหมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทวีงิจากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพยีง 41 นาทโีดยใชค้วาม เร็ว
ในการวงิ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตวัจะอยูท่เีทยีวละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทใีหบ้รกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง      
  



3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทรีาคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแตต่ัว
รถไฟจะเป็นแบบระบุทนัีงบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขนึไปแลว้เราจะไม่มทีนัีงเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ี
อาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตวัรถไฟจะอยู่ทรีาคาเทยีวละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทรีถไฟใหบ้รกิารตังแตเ่วลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนันกอ่นเดนิทางกลบัควรเชค็เทยีวสดุทา้ยวา่หมดตอนกโีมง     
  
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนจีะจํากัดจํานวนผูโ้ดยสาร ตอ่
รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทยีวโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/
เทยีว เวลาทใีหบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุํากวา่ 12 จะเสยีครงึราคา      
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซนีคีา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทพัีกย่านนารติะจะอยู่ทรีาคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานจีะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารคาํ ตามอธัยาศยั 
พกัท ี โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทหีา้ นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ-  สะพานชนิเคยีว - สวนดอกไมอ้าชคิางะ - สนามบนินารติะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นชม ศาลเจา้โทโชก ุเป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะทโีดง่ดังในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ

ส”ุ โชกุนผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญปีุ่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู ้
เลอืมใส ชมเจดยี์ 5 ชัน สถานทรีวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต ์และสงิของมคี่า แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็น
โบราณวัตถุลําค่าทมีีมากกว่า 5,000 ชนิ แลว้ตนืตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมทมีคีวามสําคัญในแง่
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญปีุ่ นและยังเป็นศลิปะชนิเอกและมชีอืเสยีงของประทศญปีุ่ น  

 

 
 

 
ศาลเจา้โทโชกุ เป็นททีมีีสถาปัตยกรรมวจิติรงดงาม
มาก  โดยเฉพาะอย่างยงิซุม้โยเมมง ทปีระดับประดา
ดว้ยสงิห์และมังกรในท่วงท่าและลลีาทตี่างกันอย่าง
มากมาย  ตัวเสาทําจากไมเ้คยากริองรับนําหนัก 12 
ตน้ โดยในอดีตจะมีเพียงซามูไรชันสูงเท่านันที
สามารถผ่านเขา้ออกประตูนีไดแ้ต่ตอ้งทงิดาบไวด้า้น
นอกเสยีกอ่นตามธรรมเนยีมดา้นความปลอดภัยสําหรับ
งานไมแ้กะสลักทมีคีณุคา่ทางดา้นประวัตศิาสตร์ ของ
ศาลเจา้โทโชกุ คอื งานแกะสลักปริศนาธรรม รูปลงิ
ปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้
การด ูการฟัง และการพูดในสงิทไีมด่ ีซงึปรศินาาธรรม
นไีดรั้บอทิธพิลมาจากลทัธเิตา๋ ซงึเป็นการผสมผสานทเีขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นอกจากนีทคีานในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสตัวอ์กีหนงึรูปทโีด่งดัง ก็คอื รูปแมวหลบั ทดีเูหมอืนแมวนกํีาลังนอนหลับ แต่
แทจ้ริงแลว้แมวตัวทีเห็นนีไม่ไดห้ลับ  แต่จะรูไ้ดก็้ต่อเมือเดนิไปทีดา้นหลังของภาพแมวหลับนี  แลว้จะไดเ้ห็นรูป
นกกระจอกทกํีาลังตนืตระหนกอยูคู่ห่นงึ แผ่นภาพแกะสลักนีสอืถงึวา่รัฐบาลทหารเอโดะทมีองเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่น ี 
ในความจรงิเป็นแมวทพีรอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแวน่แควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด
ขยใีนทนัท ี ทงันยีงัมปีระตมิากรรมทเีต็มเปียมไปดว้ยอารมณแ์ละจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั
, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั  
(ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ 1,300 เยน) 

 จากนันนําทา่นผา่นชม  สะพานชนิเคยีว ซงึเป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทสีวยทสีดุของประเทศ
ญปีุ่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทอีวิาคนูกิับสะพานซารุฮาช ิทยีามานาช,ิ โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 
ทอดขา้มแม่นําไดยะ ตรงเชงิปากทางขนึสูแ่หลง่มรดกโลก ชอืว่าสะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู ่มคีวามยาว 28 
เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดับนําประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับนําหนัก ซงึเป็นสะพานทสีวยงาม
อกีแห่งหนึงของบรรดาสะพานไมข้องญปีุ่ น ทาดว้ยสแีดง สมัยก่อนสะพานนีใชเ้ฉพาะเจา้นายชันสงูหรือเชอืพระวงศ์
เทา่นันในการขา้มแมนํ่าไดยะ 

 

 
 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมู

ตน้ตําหรบั 
   

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมอ้าชคิางะ หนงึในสวนของเมอืงโทชกิทินียิมมาชม
ดอกวสิทเีรยี ซงึสวนแหง่นถีอืวา่เป็นจดุชมดอกวสิทเีรยีทใีหญท่สีดุในญปีุ่ น เต็ม
ไปดว้ยดอกวสิทเีรยีกวา่ 350 ตน้ แหละหลากหลายสายพันธุ ์และแตล่ะสายพันธุก็์บานไม่
พรอ้มกัน อาทเิชน่  
 
 
 



 วสิทเีรยีสชีมพูออ่น จะบานชว่งกลางเดอืนเมษายน ไปจนถงึปลายเดอืนเมษายน 
 วสิทเีรยีสมีว่ง        จะบานชว่งปลายเดอืนเมษายน ไปจนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม 
 วสิทเีรยีสขีาว        จะบานชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม 
 วสิทเีรยีสเีหลอืง     จะบานชว่งตน้เดอืนพฤษภาคม ไปจนถงึกลางเดอืนพฤษภาคม 

 
และรวมถงึตน้วสิทเีรยีทใีหญท่สีุดของทนีซีงึมอีายุกวา่ 150 ปี ทคีอยสรา้งบรรยากาศอนังดงามราวความฝัน
ใหก้บัสวนแหง่น ีซงึในแตล่ะปีทสีวนแหง่นจีะจดัเทศกาล “The Great Wisteria Festival” ขนึโดยในปีนจีะจดั
ขนึชว่งวนัท ี13 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 ทงันขีนึอยูก่บัสภาพอากาศในปีนันๆ 

 

 
 

** ในกรณีทสีวนดอกวสิทเีรยีปิด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธนํิาทา่นเดนิทางไปยงั ทะเลสาบชูเซ็นจ ิเชงิเขานนั
ไต เกดิจากทะเลสาบทกีอ่ตวัจากการระเบดิของหนิละลายจากภูเขาไฟนนัไตในอดตี ซงึเป็นทะลสาบทอียูสู่ง
ทสีุดในญปีุ่ น เหนอืระดบันําทะเล 1,270 เมตร ทําใหอ้ากาศทนีเีย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไมร้่วง ซงึ
อาจจะมลีมพดั ทําใหรู้ส้กึหนาวมากขนึ ควรเตรยีมเสอืหนาวและเสอืกนัลมมาใหพ้รอ้ม) เพลดิเพลนิกบัการนงั
ชมววิบนรถบสัทขีนึเขาสงูชนัและโคง้หกัศอกอนัเป็นความมหศัจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแตล่ะโคง้จะมชีอืโคง้
เป็นของตวัเอง ** 

 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินารติะ เพอืเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ607 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 
 

วนัทหีก  กรุงเทพฯ 

 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

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

** ขอขอบพระคุณทเีลอืกใชบ้ร 



อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดยีวเพมิ ราคาทวัรไ์มร่วมตวั 

17 – 22 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

18 – 23 เมษายน 2563 28,999 8,000 18,999 

19 – 24 เมษายน 2563 28,999 8,000 18,999 

21 – 26 เมษายน 2563 28,999 8,000 18,999 

22 – 27 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

23 – 28 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

24 – 29 เมษายน 2563 29,999 8,000 19,999 

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

04 – 09 พฤษภาคม 2563 
(วนัฉตัรมงคล และวนัวสิาขบูชา) 29,999 8,000 19,999 

05 – 10 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบูชา) 29,999 8,000 19,999 

06 – 11 พฤษภาคม 2563 
(วนัวสิาขบูชา) 29,999 8,000 19,999 

07 – 12 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

08 – 13 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

09 – 14 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

10 – 15 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

11 – 16 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

12 – 17 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

13 – 18 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

14 – 19 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

15 – 20 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

16 – 21 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

17 – 22 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

18 – 23 พฤษภาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

19 – 24 พฤษภาคม 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 เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ตวัไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 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 
 
 
 
 
 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ 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 ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

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. ทวัรน์สีาํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน 

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. อัตราคา่บรกิารนคํีานวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใิน
การปรับราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณีทมีกีารเปลยีนแปลงอัตราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัวเครอืงบนิ คา่ภาษีเชอืเพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ 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 ่เนอืสตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพอืเป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทจีะมาจากสงิเหลา่น ีหากเจา้หนา้ทตีรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทสีงูมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 


