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วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

 

23.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

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

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

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

 
 

วนัทีส่อง นารติะ - สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซด ์ปารค์ - พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ - เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต  

 

02.30 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ602 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

10.45 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัอบิาราก ิน าทา่นชม 

สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอันสวยงามอยูใ่กล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวนแหง่นี้ตัง้อยูใ่นจังหวัดอบิาราก ิ สวน

ฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ มีพื้นที่ 1.9 ลา้น ตร.ม. มชี ือ่เสยีงเรื่อง ดอกไมท้ีจ่ะบานใหช้ม ผัดเปลีย่นสายพันธุ ์

ตลอดทัง้ปี ตามฤดูกาล (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ภายในสวนมทีุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลหลากหลายสายพันธุ์ทีอ่อกดอก

หมนุเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดูใบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์สิซัส และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึชว่งตน้ฤดรูอ้นจะมทีุง่ดอกเน

โมฟีลา (เบบบีลอูายส)์ และดอกกหุลาบ สว่นดอกบานชืน่จะบานในชว่งกลางฤดรูอ้น เมือ่เขา้สูฤ่ดใูบไมร้่วงก็จะไดช้มทุ่ง

ดอกโคเชยีและทุง่ดอกคอสมอส นอกจากนี้ยังมเีสน้ทางป่ันจักรยานทีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถงึโซน

อืน่ ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และสถานทีท่ าบารบ์คีวิ เป็นตน้  
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ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม ้

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารท่านดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์ง

ยา่งยากนิคิ ุ

น าทา่นเพือ่สักการะ พระใหญอุ่ชคิ ุไดบุตส ึ แหง่เมอืงอชุคิ ุเป็นพระพุทธรูปทีม่ขีนาด

ใหญ่มาก มคีวามสงูถงึ 120 เมตร และยังไดรั้บการบันทกึจากกนิเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้น

พระพุทธรูปปางยนืทีห่ลอ่จากทองสัมฤทธิม์คีวามสูงทีสุ่ดในโลก พระพุทธรูปปางยนืนี้ 
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สงูเป็นอันดับ 3 ของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยังสามารถเขา้ไปเยีย่มชมดา้นในของพระพุทธรูปไดด้ว้ย ซึง่ภายในรูปปั้นจะ

แบ่งออกเป็น 5 ชัน้ แต่ละชัน้ของรูปปั้นจะมกีารจัดแสดงทีแ่ตกต่างกันออกไปค่ะ สามารถขึน้ลฟิทเ์พื่อไปยังจุดชมววิที่

ตัง้อยู่บรเิวณหนา้อกของพระพุทธรูป มคีวามสูงประมาณ 85 เมตร   ภายในบรเิวณวัดยังยังสามารถเดนิชมสวนดอกไม ้

และสวนสัตวข์นาดเล็กทีม่ทัีง้กระรอก, กระตา่ย  เป็นตน้  ไมร่วมคา่ข ึน้ลฟิท ์ทา่นละ  400 เยน 

 

 
   

 นอกจากนี้ภายในบรเิวณของพระใหญอ่ชุคิ ุไดบตุสนัึน้มสีวนดอกไมม้พีืน้ทีป่ระมาณราวๆ 10,000 ตารางเมตรดว้ยกัน โดย

ในช่วงฤดูใบไมผ้ลขิองทุกปี สามารถชมความสวยงามของดอกซากุระ และพิง้คม์อสอกีดว้ย ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

สภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 

 

 
 

หลังจากนัน้ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัที ่เอม ิพรเีมีย่ม เอา้ทเ์ล็ต แหลง่รวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบรนด์

ญีปุ่่ นทีด่ังไปท่ัวโลก กวา่  150 รา้น อาทเิชน่ COACH, GAP, SAMSONITE, RAYBAN เลอืกดเูครื่องประดับ และนาฬกิา

หรูอยา่ง CITIZEN, G-SHOCK, FOSSIL, SEIKO ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ ADIDAS, NIKE, ABC MART, PUMA, REEBOK, 

TIMBERLAND ฯลฯ  อีกทัง้ยังมีรา้นอาหารใหท้่านไดเ้ลือกชมิ เลือกลิม้ลอง มากกว่า  20 รา้นใหเ้ลือกไม่ว่าจะเป็น 
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อาหารญีปุ่่ น ราเม็ง อาหารจนี หรอืแมก้ระท่ังพซิซา่ **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้

สนิคา้**  

พกัที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม  ชมซากุระ ณ เมอืงไซตามะ - เมอืงคาวาโกเอะ - ถนนครุาซคึรุะ - หอนาฬกิาโทคโินะ คาเนะ - วดัอาซากุซะ - 

ทานบฟุเฟ่ตข์าปู + อาบน า้แรอ่อนเซ็น 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั้นท าท่านเดนิทาง ชมซากุระ ณ เมอืงไซตามะ ซึง่เป็นสวนรมิน ้ายาวเป็นอโุมงคต์น้ซากรุะถงึ 2 กโิลเมตร ซึง่ได ้

ชือ่วา่เป็นจดุชมซากรุะทีส่วยงามและมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุอกีแหง่ของญีปุ่่ น ตดิอันดับ 100 จดุชมซากรุะทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น

ดว้ย นอกจากนัน้ทา่นจะไดช้มดอกเรปซดีหรอืทีค่นญีปุ่่ นเรยีกกันวา่ นาโนะฮานะ สเีหลอืงสดออกดอกบานเป็นทุง่พรอ้มๆ

กันกับดอกซากรุะท าใหม้สีเีหลอืงตัดกับสชีมพูของดอกซากรุะ สวยงามยิง่ใหญ่อลังการมากๆ 

 

 
 

** ในกรณีทีด่อกซากุระยงัไมบ่านทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัโปรแกรมไปยงั ศาลเจา้ฮกิาวะ เป็นศาล
เจา้ทีม่ชีือ่เสยีง มคีวามรน่รืน่สูงมากเพราะถูกลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีและมอีาคารหลายแหง่ในบรเิวณ
เดยีวกนั ต ัง้แตท่ศิใตท้อดยาวไปจนถงึประตโูทรอิสิแีดงขนาดสงูใหญ ่เสน้ทางทศิเหนอืจะพาผูเ้ขา้ชมเดนิขา้ม
สะพานไปยงัประตูโรม่อน 2 ช ัน้(Romon Gate) ทางเขา้ไปยงัหอ้งโถงใหญ่(Honden) หอ้งโถงอธษิฐาน
(Haiden) และเวทเีตน้ร า(Maiden) ศาลเจา้ฮกิาวะน ัน้เดมิเคยเป็นศาลเจา้ใหญข่องศาสนาชนิโตของจงัหวดัมู
ซาช ิ**  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่เดนิทางสู ่เมอืงคาวาโกเอะ เมอืงเก่าทีไ่ดข้ ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงเกยีวโตนอ้ย เมอืงคาวาโกเอะมเีสน่หแ์บบโบราณที่

ยังคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทกุวันนี้ อดตีหัวเมอืงส าคัญในสมัยเอโดะ ทีพ่รอ้มจะพาเรายอ้นยคุสูส่มัยเอโดะดว้ยอาคาร

บา้นเรือนแบบดัง้เดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิีการใชช้วีติของชาวญี่ปุ่ นในสมัยทีข่า้วเป็นสมบัตอิันล ้าค่าของชาวญี่ปุ่ น  

จากนัน้น าทา่นสู่ ถนนคุราซคึุร ิยา่นเมอืงเกา่ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยุคสมัยเอโดะ บา้นเรือนยอ้นยุคทีถ่อด
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ยาวรมิสองฝ่ัง  พรอ้มใหท้า่นไดช้มหอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ   กอ่สรา้งเป็นอาคารสามชัน้สงู 16 เมตร อายยุาวนานกวา่ 

350 ปี ไดช้ ือ่วา่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว  ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช 

เป็นซอยเล็ก ๆ ทีม่รีา้นคา้ขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารวา่งซึง่ส่วนใหญ่จะมรีาคาประมาณ 50 เยน ส่วน

ใหญ่ก็เป็นบา้นของชาวบา้นในย่านนั้นที่เปิดเป็นรา้นขนมกันมาตัง้แต่สมัยโบราณ นักท่องเทีย่วจ านวนมากมาทีน่ี่เพื่อ

เพลดิเพลนิไปกับบรรยากาศของชว่งเวลาสมัยโชวะ  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้พืน้เมอืงมากมายตามแบบ

ฉบับของเมอืงคาวาโกเอะ   

 

 
 

น าท่านเดนิทางสูโ่ตเกยีว น าท่านชม วดัอาซากุสะ วัดทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในกรุงโตเกยีว เขา้นมัสการขอพรจากพระพุทธรูป

เจา้แมก่วนอมิทองค า  นอกจากนัน้ท่านยังจะไดพ้บเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่

แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วัด และยังสามารถเลอืกซือ้เครือ่งรางของขลังไดภ้ายในวัด ฯลฯ 

หรอืเพลดิเพลนิกบั ถนนนาคามเิซ ถนนชอ้ปป้ิงทีม่ ีชือ่เสยีงของวัด มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเครือ่งราง

ของขลัง ของเลน่โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญี่ปุ่ น มายังวัดแหง่นี้ตอ้งมาต่อควิกันเพื่อล ิม้ลองกับรสชาด

สดุแสนอร่อย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ใหท้า่นไดอ้ ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีาปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลอง
รสชาตปิูพรอ้มน า้จ ิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจใุจ หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้

ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 
พกัที ่  โรงแรม FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่  ภเูขาไฟฟูจ ิ(ช ัน้ที ่5) - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้

ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ข ึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ

ของภูเขาไฟที ่สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้กระจายอยูโ่ดยรอบ ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟูจ ิ

ถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟทีไ่ดช้ ือ่วา่มสีัดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทียั่งดับไมส่นิท และมคีวามสงูทีสุ่ด

ในประเทศญีปุ่่ น  

 

 
 

นอกจากนี้ดา้นหลังยังม ีศาลเจา้โคมติาเคะ ของศาสนาลัทธชินิโต เป็นทีส่ัการะบูชาและอธฐิานขอพร อกีทัง้ยังเป็นที่

ส าหรับบวงสรวงทา่นเทนกุ โดยมคีวามเชือ่วา่ทีบ่รเิวณโดยรอบของฟจูซิังชัน้ 5 นี้ ถูกเรยีกว่า “สวนของท่านเทนกโุดยมี

ความเชือ่วา่ทีน่ี่มทีา่นเทนกปุกครองอยูน่ั่นเอง และยังวา่กันวา่ ศาลเจา้แหง่นี้มสีมบัตขิองทา่นเทนกหุลงเหลอือยูม่ากมาย 

อยา่งเชน่ ขวานขนาดใหญ่ทีม่นี ้าหนักกวา่ 375 กโิลกรัมตกอยูท่ีพ่ืน้ในสวน ซึง่ในสมัยกอ่นมผีูค้นนยิมมาทดลองยกขวาน

นี้กันมากมาย เป็นตน้ 

 

 ส าหรับท่านทีห่ลงใหลในกลิน่หอมกรุ่นของกาแฟนั้น บรเิวณ

ดา้นหนา้ภูเขาไฟฟูจมิคีาเฟ่กาแฟไวบ้รกิารทกุๆทา่นใหใ้ชบ้รกิารไวด้ืม่

ด ่ารสชาตกิาแฟพรอ้มชมววิภูเขาไฟฟูจไิดอ้ย่างเพลดิเพลนิ หรือจะ

เลอืกชอ้ปป้ิงของฝากผลติภัณฑข์องภูเขาไฟฟูจซิ ึง่มบีรกิารอยูท่ีภู่เขา

ไฟฟูจทิี่เดยีวหาไม่ไดจ้ากที่ไหนอกีแลว้ อาทิเช่น โคคา โคล่า ลาย

ภเูขาไฟฟจู ิอันลมิเิต็ด , น ้าแร่ธรรมชาตภิเูขาไฟฟูจ ิเป็นตน้ 

 

 

น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจ ิและใหท้า่นไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิข ึน้ในประเทศญี่ปุ่ น จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของที่

ระลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงย่านสนิคา้ เครือ่งส าอางคป์ลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีณ ยา่นดัง ยา่นชนิจุกุ”ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี่ ไมว่่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬิกา เครือ่งส าอาง ตา่งๆ กนัที่รา้น MATSUMOTO แหลง่รวมเหล่าบรรดาเครือ่งส าอางมากมาย 

อาท ิมารค์เตา้หู,้ โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ทีร่าคาถูกกวา่บา้นเรา 3 เท่า, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ที่

คนไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืใหท้่านไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิLOUIS 

VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสื้อ  COMME DES GARCONS, H&M 

หรอืเลอืกซือ้รองเทา้หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิNIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ี่

รา้น ABC MART **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้** 

 

 
พกัที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวนั ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเที่ยวอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการ
เดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งข ึน้เพื่ออุทศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณขององคส์มเด็จพระ

จักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิีม่คีวามส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจบัุนเป็นอย่างยิง่ และไดรั้บความเคารพจาก
ชาวญีปุ่่ นยคุปัจจบัุนมากทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจกูุ แหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญี่ปุ่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ
แปลกๆ หรือตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่น
ญีปุ่่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ี่ได ้จะมวัียรุ่นญีปุ่่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์
เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว้ ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาท ิCHANNEL, Dior, 
LOUIS VULTTON, ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ต ้องการหารองเท้าแบบต้นฉบบั 
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MADE IN JAPAN ที่  SHOP นี้ม ีแบบ ให้เลือ กสรรมากมาย  อีกท ั้งย ังมีร ้านขายตุ๊ ก ต า KITTY 
DORAENMON หรอืตุก๊ตา LINE สดุแสนนา่รกัไวค้อยเอาใจคุณหนู อีกท ัง้ยงัม ีSHOP ใหญข่อง กระเป๋า
สดุฮติ BAO BAO ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS อกีดว้ย  

- ยา่นชบิุยา่ ศูนยก์ลางแฟชัน่วัยรุ่นในโตเกยีวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับ                “ฮาจโิกะ” รูปปั้น
สนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชั่นสไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ 
ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งประดับและแฟชัน่ชัน้น าของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  
 

หรอืหากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะเลอืกซือ้ดสินยีแ์ลนดเ์พิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนด์
โลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี 
พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัด
จ านวนการเลน่ ) ผจญภัยในดนิแดนต่างๆ ใหท้่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรือ่งดัง Toy Story ชม
ฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขยา่ขวัญกับบา้นผีสงิใน 
Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติTิhe 
Invention of the Year ใหท้า่นไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยัง
จะไดส้ัมผัสกับตัวการ์ตนูเอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการ
จับจา่ยซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนด ์
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การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวยา่นนารติะสูส่นามบนินารติะใชร้ถบัสบรกิารฟรขีองทางโรงแรม แตเ่นื่องดว้ยจะตอ้งเริม่ตัง้ แต ่9.00 
น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหวา่ง 6.00 - 9.00 น เป็นชว่งทีม่ลีกูคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่
อาจจะท าใหข้ ึน้รถบัสไมค่รบตามจ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด 
2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟทีว่ ิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอเูอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชค้วาม เร็ว
ในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยคา่ตั๋วจะอยูท่ีเ่ทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดยเวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  
เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง      
  
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมอืงจากคา่ย JR ถอืวา่เป็นรถไฟทีร่าคาคอ่นขา้งสงูนดินงึแตต่ั๋ว
รถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าข ึน้ไปแลว้เราจะไม่มทีีน่ั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้ี
อาหารขายบนรถไฟโดยคา่ตั๋วรถไฟจะอยูท่ีร่าคาเทีย่วละ 3,190 เยน/ทา่นโดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แตเ่วลา 7.44-
19.42 น เพราะฉะนัน้กอ่นเดนิทางกลับควรเชค็เทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง     
  
4) Airport Limousine Bus เป็นอกี 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแตร่ถบัสนี้จะจ ากัดจ านวนผูโ้ดยสาร ต่อ
รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู ่35-40 ทา่นตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/
เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายตุ ากวา่ 12 จะเสยีครึง่ราคา      
5) Taxi ในสว่นของรถแท็กซีน่ี้คา่โดยสารจากโตเกยีว สูโ่รงแรมทีพั่กยา่นนารติะจะอยูท่ีร่าคา 20,000-25,000 เยน 
(โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

  อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม  HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีห่ก ออิอน จสัโก ้- สนามบนินารติะ - กรงุเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝาก อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ 
ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย   
**เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของท่าน อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั** ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่
สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

14.25 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ603 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

19.55 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

22 – 27 มนีาคม 2563 26,999 8,000 16,999 

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 

 

 บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

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

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

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 ้
ตอ่เนื่องสงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ า
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน
ประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายในการท าวซี่าเพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงนิ หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ 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 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 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 ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ 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. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
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2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อบัุตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของ

สัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

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

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวข ึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภัุณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกันทกุช ิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญี่ปุ่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 


