
 

 

รหัสทัวร ZET2000541  
ทัวรญี่ปุ�น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก 6วัน 3คืน [XJ] 
นาริตะ - เสาโทริอิแดงพันตน-ณ-ศาลเจาโอโตเมะอินาร ิ- โกเทมบะ-เอาทเล็ต - ภูเขาไฟฟูจ-ิชั้น5  
พิพิธภัณฑแผนดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - ดวิตี้ฟรี - ชินจูก ุ- นิกโก   
ศาลเจาโทโชก ุ- สะพานชินเคียว - สวนดอกไมอาชิคางะ 
 

 



 

 

 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 

 
20.30 น. พรอมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอรสายการบิน AIR 
ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการ

เช็คอิน 
23.45 น. เหิรฟ�าสูเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ 

XJ600 บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง 
 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสริฟทั้งขาไปและขากลับ 

(นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย) 

 
 

วันที่สอง สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิ
แดงพันตน ณ ศาลเจาโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอาตเล็ท - อาบนํ้าแร
ธรรมชาติ+ทานขาปูยกัษ 

 
08.00 น.   ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ�น หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว นําทานเดินทางสู

โตเกียว นําทาน เก็บภาพประทับใจกับคูกับแลนดมารกแหงใหมของกรุงโตเกียว 
ณ ริมแมนํ้าสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทร”ี (Tokyo Sky tree) หอสงสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก  เปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอ
นี้มีความสูง 634 เมตร สรางดวยเทคนิคทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย 
ในชวงที่เกิดแผนดินไหวครั้งใหญหอคอยแหงนี้ไดพิสูจนใหเห็นถึงโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมท่ีแข็งแรงทนทาน เพราะไมเกิดความเสียหายแมแตนอย  

 



 

 

 
 

นําทานเดินทางสูโตเกียว นําทานชม วัดอาซากุสะ วัดที่เกาแกที่สุดในกรุงโตเกียว 
เขานมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจาแมกวนอิมทองคํา  นอกจากนั้นทานยังจะไดพบ
เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยูบริเวณ
ประตูทางเขาวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังไดภายในวัด ฯลฯ  
 

 
 



 

 

หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนชอปปم�งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีรานขายของที่
ระลึกมากมายไมวาจะเปนเครื่องรางของขลัง ของเลนโบราณ และตบทายดวยราน
ขายขนมที่คนญี่ปุ�น มายังวัดแหงนี้ตองมาตอคิวกันเพื่อลิ้มลองกับรสชาดสุดแสน
อรอย  
 

 

นอกจากวัดอาสากุซะจะเปนวัดที่เกาแก
ของญี่ปุ�นแลว ถนนชอปปم�งนาคามิเซก็ยังเปน
ถนนชอปปم�งที่มีชื่อเสียงของวัดอีกดวยแลว
จะไมใหมีขนมขึ้นชื่อของวัดไดอยางไร ขนาด
องคจักรพรรดิ์ยังรับสั่งคนสนิทใหมาซื้อท่ีนี่!!! 
เมนูนั้นก็คือ “เมลอนปง” เปนขนมปงแบบ
ดั้งเดิมของญี่ปุ�น บางคนอาจจะเขาใจผิดวา
เปนขนมปงสอดไสเมลอน แตจริงๆแลวคือขนมปงอบแลวยดานบนมีลายแตกๆ ซึ่ง
เหมือนผิวเมลอนของญี่ปุ�น เปนที่มาของชื่อ “เมลอนปง” นั่นเอง ซึ่งปกติก็จะหาทาน
ไดทั่วไปแมกระทั่งในรานสะดวกซื้อตางๆ แตที่ขึ้นชื่อก็ตองยกใหราน Asakusa 
Kagetsu-do ที่ขายเมลอนปงรสดั้งเดิมและซอฟครีมหลากรส ที่รานนี้จะทําใหมๆ
อบเสร็จจากเตารอนๆ ขนมเมลอนปงจะกรอบนอกนุมใน หวานกําลังดีซึ่งเปนเมนู
แนะนําท่ีมาถึงวัดอาซากุสะแลวตองลอง หามพลาดกันเลยทีเดียว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย
เมนู บฟุเฟ�ตปم�งยางยากินิค ุ
 
จากนนั้นนําทานชม เสาโทริอิแดงพันตน ณ ศาลเจาโอโตเมะอิ
นาริ ที่เรียงรายไปตามถนนที่มุงหนาไปสูชะเด็น (ศาลาศาลเจา) มีความสวยงามมาก



 

 

อีกสถานที่หนึ่ง อีกทั้งที่ศาลเจาแหงนี้ยังมีตนไมศักดิ์สิทธิ์ที่วากันวาทําใหคําอธิษฐาน
ของงูเผือกเปนจริง อิสระใหทานเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย (ไมรวมคาเขาชมสวน
ดอกไมราคาทานละ 200 เยน) 
 

 
 

นําทานอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอาทเล็ต แหลง
รวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญี่ปุ�นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผาใหม
ล า สุ ด  อ า ทิ  MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป�าแบรนดเนมยี่หอ
ดังไดที่ ราน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู
อ ย า ง  TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, 
LONGINES ฯ ล ฯ ร อ ง เท า แ ฟ ชั่ น  HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, 
SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรมใหทานไดอิ่มอรอยกับมื้อพิเศษ
ที่มีขาปูยักษใหทานไดลิ้มลองรสชาติปูพรอมนํ้าจิ้มสไตสญี่ปุ�นอยางจุใจ หลัง



 

 

อาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติ เชื่อวาถาไดแชนํ้าแรแลว 
จะทําใหผิวพรรณสวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

พักที ่ โรงแรม JUST ONE FUJI OYAMA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เทศกาลชมทุงพิงคมอส - พิพิธภัณฑแผนดินไหว - ดิวตี้
ฟรี - ชินจูกุ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหงานอยูเหนือเกาะญี่ปุ�นดวยความสูง3,776
เมตร จากระดับนํ้าทะเล นําทานขึ้นชมความงามกันแบบใกลชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” 
ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ 
สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งหากระจายอยูโดยรอบ ใหทานไดสัมผัสอากาศอัน
บริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ไดชื่อวามีสัดสวนสวยงามที่สุด
ในโลก ซึ่งเปนภูเขาไฟท่ียังดับไมสนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ�น 

 

 
 

นอกจากนี้ดานหลังยังมี ศาลเจาโคมิตาเคะ ของศาสนาลัทธิชินโต เปนที่สัการะบูชา
และอธิฐานขอพร อีกทั้งยังเปนที่สําหรับบวงสรวงทานเทนกุ โดยมีความเชื่อวาที่
บริเวณโดยรอบของฟูจิซังชั้น 5 นี้ ถูกเรียกวา “สวนของทานเทนกุโดยมีความเชื่อวา
ที่นี่มีทานเทนกุปกครองอยูนั่นเอง และยังวากันวา ศาลเจาแหงนี้มีสมบัติของทาน
เทนกุหลงเหลืออยูมากมาย อยางเชน ขวานขนาดใหญที่มีนํ้าหนักกวา 375 กิโลกรัม
ตกอยูที่พื้นในสวน ซึ่งในสมัยกอนมีผูคนนิยมมา
ทดลองยกขวานนี้กันมากมาย เปนตน 
 



 

 

 สําหรับทานทีห่ลงใหลในกลิ่นหอมกรุนของกาแฟนั้น บริเวณดานหนาภูเขาไฟฟู
จิมีคาเฟ�กาแฟไวบริการทุกๆทานใหใชบริการไวดื่มดํ่ารสชาติกาแฟพรอมชมวิวภูเขา
ไฟฟูจิไดอยางเพลิดเพลิน หรือจะเลือกชอปปم�งของฝากผลิตภัณฑของภูเขาไฟฟูจิซึ่งมี
บริการอยูที่ภูเขาไฟฟูจิที่เดียวหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว อาทิเชน โคคา โคลา ลาย
ภูเขาไฟฟูจ ิอันลิมิเต็ด , นํ้าแรธรรมชาติภูเขาไฟฟจู ิเปนตน 
 
 

 
นําทาน ชมดอกชิบะซากุระ หรือที่รูจักกันในนามนักทองเที่ยวชาวไทยที่ชื่อทุงพิงค
มอส”ที่พรอมเพรียงกันเบงบานอวดสีสันฉูดฉาดงดงาม (โดยปกติ ดอกชิบะซากุระ 
หรือ พิงคมอส จะบานชวงปลายเดือนเมษายน – ตนเดือนมิถนุายนของทุกป แต
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ทามกลางอากาศที่ เย็นสบาย พรอมกับ
ทัศนียภาพที่โดดเดน เบื้องหลังเปนฉากของภูเขาไฟฟูจิที่งามสงา ทานจะไดชมสีสันที่
เต็มทั่วทั้งภูเขา และสงกลิ่นหอมอบอวลของดอกไมนี้จะทําใหทั้งเมืองหอมกรุนไปทั่ว
อาณาบริเวณ ใหทานไดเก็บบันทึกภาพแหงความทรงจําแหงความสดงามไวรําลึก 
และทุกครั้งที่นําภาพถายกลับมาดูอีกครั้งทานจะรําลึกถึงบรรยากาศนี้ไปตราบนาน
แสนนาน 
 

 
 



 

 

** ในกรณีที่ทุงดอกพิงคมอสปด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําทานเดินทางสู 
หมูบานโอชิโนะฮัคไค นําทานเจาะลึกตามหาแหลงนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่
เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยูในหมูบานโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทาง
กลับกันคือกลุมนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพียงกาวแรกที่ยางเทาเขาไปในหมูบาน ก็
สัมผัสไดถึงอากาศบริสุทธิ ์และไอเย็นจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีใหเห็นอยูทุกมุม 
โดยในบอนํ้าใสแจวมีปลาหลากหลายพันธุแหวกวายสบายอารมณ  แตขอบอก
เลยวานํ้าแตละบอนั้นเย็นเจี๊ยบถึงใจจนแอบสังสัยวานองปลาไมหนาวสะทานกัน
บางรึ เพราะอุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยูที่ 10-12 องศาฯนอกจากชมแลวก็ยังมีนํ้า
ผุดจากธรรมชาติใหตักดื่มตามอัธยาศัย และที่สําคัญ หมูบานโอชิโนะยังเปน
แหลงชอปปم�งสินคาโอทอปชั้นเย่ียม ** 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

นําทานเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จําลองเรื่องราวของ
ภูเขาไฟฟูจิ และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ�น จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาเครื่องสําอางค 
อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี ดิวตีฟรี ยานดัง “ยานชินจุ
กุ” ใหทานไดเพลิดเพลินกับการจับจายซื้อสินคานานาชนิด ไดจากที่นี่ ไมวาจะเปน 
รานซานริโอะ รานขายเครื่องอิเลคทรอนิกส กลองถายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่อ งสํ าอาง ต างๆ  กันที่ ราน  MATSUMOTO แหล งรวมเหล าบรรดา
เครื่องสําอางมากมาย อาทิ มารคเตาหู, โฟมลางหนา WHIP FOAM ที่ราคาถูก
กวาบานเรา 3 เทา, ครีมกันแดดชิเซโด แอนเนสซาที่คนไทยรูจักเปนอยางดี  
และสินคาอื่น ๆ  หรือใหทานไดสนุกกับการเลือกซื้อสินคา แบรนดดังอาทิ 
LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป�าสุดฮิต BAO BAO ISSEY MIYAKE, 
เสื้อ COMME DES GARCONS, H&M หรือเลือกซื้อรองเทา หลากหลายแบ
รนดดัง อาทิ NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดที่
ราน ABC MART ** เพื่อไมเปนการรบกวนเวลาชอปปم�งของทาน อิสระอาหาร
คํ่าตามอัธยาศัย ** 

 



 

 

 
 

พักที่  โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สี่ อิสระเลือกชอปปم�งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร ดิสนียแลนด (ไมรวมคาใชจายใน
การเดินทาง)   

 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

อิสระเต็มวัน ใหทานอิสระชอปปم�ง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ โดยมี
ไกดคอยใหคําแนะนําในการเดินทาง อาท ิ
- ศาลเจาเมจิ เปนศาลเจาหลวงในศาสนาชินโต ท่ีสรางขึ้นเพ่ืออุทิศและเปนที่สถิตย

วิญญาณขององคสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนจักรพรรดิที่มีความสําคัญกับ
ประเทศญี่ปุ�นยุคปจจุบันเปนอยางยิ่ง และไดรับความเคารพจากชาวญี่ปุ�นยุค
ปจจุบันมากที่สุด   

- ยานฮาราจูกุ แหลงรวมเสื้อผา เครื่องประดับ รองเทา ของวัยรุนญี่ปุ�น หากคุณ
คือคนที่กําลังมองหาซื้อเส้ือผาแบบแปลกๆ หรือตองการหาซื้อเสื้อผาแนว Cost 
Play ทานยังสามารถหาไดจากที่นี่อีกดวย หรือ ถาตองการเห็นวัยรุนญี่ปุ�นแตงตัว
แบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดที่นี่ได จะมีวัยรุนญี่ปุ�นนารักๆ เดินกันเต็มถนน
เหมือนกับถนนสายแบรนดเนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนั้นแลว ทานยังไดชอป



 

 

ปم�งสินคาแบรนดดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, 
ZARA, GAP หรือสาวก ONITSUKA TIGER ที่ตองการหารองเทาแบบ
ตนฉบับ MADE IN JAPAN ที่ SHOP นี้มีแบบใหเลือกสรรมากมาย อีกทั้ง
ยังมีรานขายตุกตา KITTY DORAENMON หรือตุกตา LINE สุดแสนนารัก
ไวคอยเอาใจคุณหนู อีกทั้งยังมี SHOP ใหญของ กระเป�าสุดฮิต BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสื้อ COMME DES GARCONS อีกดวย  

- ยานชิบุยา ศูนยกลางแฟชั่นวัยรุนในโตเกียวหามุมถูกใจถายภาพคูไวเปนที่ระลึก
กับ “ฮาจิโกะ” รูปปم�นสุนัขแสนรูที่กลายเปนจุดนัดพบยอดฮิตสําหรับหนุมสาว
โตเกียว อัพเดทแฟชั่นสไตลโตเกียวที่ตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเสื้อผา กระเป�า 
รองเทา เครื่องประดับและแฟชั่นชั้นนําของญี่ปุ�นในฤดูตางๆอ่ืนๆมากมาย  
 

หรือหากทานใดมีความประสงคจะเลือกซือ้ดิสนียแลนดเพิ่มทานละ 2,700.- บาท 
(ไมรวมคาเดินทาง) ดีสนียแลนดโลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่ง
เปนดิสนียแลนดแหงแรกที่สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 
2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน ) ผจญภัยในดินแดนตางๆ ใหทานเลน
เครือ่งเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคา
ริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญ
กับบานผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติใน
โลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติThe Invention of the Year 
ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด
อีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินนี่เมาส 
พรอมผองเพื่อนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนีย
แลนด 
 



 

 

 

 
การเดินทางจากนาริตะสูโตเกียว 
1) จากโรงแรมแถวยานนาริตะสูสนามบินนาริตะใชรถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม 
แตเนื่องดวยจะตองเริ่มตั้ง แต 9.00 น.เปนตนไปเพราะเนื่องจากในตอนเชาระหวาง 
6.00 - 9.00 น เปนชวงที่มีลูกคาใชบริการไปสนามบิน เปนจํานวนมากซึง่อาจจะทํา
ใหขึ้นรถบัสไมครบตามจํานวนผูเดินทางทั้งหมด 



 

 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เปนรถไฟที่วิ่งจากสนามบินนาริตะไปสถาณีอู
เอะโนะเพียง 41 นาทีโดยใชความ เร็วในการวิ่ง 160 ก.ม./ชม.โดยคาตั๋วจะอยูที่
เที่ยวละ 2,470 เยน/ทาน โดยเวลาท่ีใหบริการ 7.28-18.20 น  เพ ร า ะ ฉ ะ นั้ น
กอนเดินทางกลับควรเช็คเท่ียวสดุทายวาหมดตอนกี่โมง    
    
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เปนรถไฟเขาเมืองจากคาย JR ถือวาเปน
รถไฟที่ราคาคอนขางสูงนิดนึงแตตั๋วรถไฟจะเปนแบบระบุที่นั่งบนรถไฟไดเลยโดยไม
ตองกลัววาขึ้นไปแลวเราจะไมมีที่นั่งเบาะสามารถหมุนเขา หากันไดมีอาหารขายบน
รถไฟโดยคาตั๋วรถไฟจะอยูที่ราคาเที่ยวละ 3,190 เยน/ทานโดยเวลาที่รถไฟ
ใหบริการตั้งแตเวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นกอนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยว
สุดทายวาหมดตอนกี่โมง       
4) Airport Limousine Bus เปนอีก 1 ทางเลือกในการเดินทางเขาโตเกียวแตรถ
บัสนี้จะจํากัดจํานวนผูโดยสาร ตอรอบโดยตอรอบจะรับอยู 35-40 ทานตอเที่ยวโดย
จะใชระยะเวลาในการเดินทาง 80-100 นาที ราคา 3,000 เยน/ทาน/เที่ยว เวลา
ที่ใหบริการ 5.55-17.30 น ถาเด็กอายุตํากวา 12 จะเสียครึ่งราคา   
   
5) Taxi ในสวนของรถแท็กซี่นี้คาโดยสารจากโตเกียว สูโรงแรมที่พักยานนาริตะจะ
อยูท่ีราคา 20,000-25,000 เยน (โดยราคานี้จะไมรวมคาทางดวน)  
    

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคํ่า ตามอธัยาศัย 
พักที่ โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่หา นิกโก - ศาลเจาโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - สวนดอกไมอาชิคางะ - สนามบิน
นารติะ 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม ศาลเจาโทโชกุ เปนศาลเจาประจําตระกูลโทกุงาวะที่โดงดังในอดีตและยัง

เปนสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผูพลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ�น พรอม
สักการะเทพเจาคุมครองและปกป�องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผูเลื่อมใส ชม
เจดีย 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต และสิ่งของมีคา แลวชม
งานแกะสลัก อันเปนโบราณวัตถุลํ้าคาที่มีมากกวา 5,000 ชิ้น แลวตื่นตากับซุม 



 

 

ประตูโยเมมง อันเปนสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญในแงประวัติศาสตรศิลป�ของ
ญี่ปุ�นและยงัเปนศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ�น  

 

 
 

 
ศาลเจาโทโชกุ เปนที่ที่มีสถาปตยกรรม
วิจิตรงดงามมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ซุมโยเมมง ที่ประดับประดาดวยสิงห
และมังกรในทวงทาและลีลาที่ตางกัน
อยางมากมาย  ตัวเสาทําจากไมเคยากิ
รองรับนํ้าหนัก 12 ตน โดยในอดีตจะมี
เพียงซามูไรชั้นสูงเทานั้นที่สามารถผานเขาออกประตูนี้ไดแตตองทิ้งดาบไวดานนอก
เสียกอนตามธรรมเนียมดานความปลอดภัยสําหรับงานไมแกะสลักที่มีคุณคาทางดาน
ประวัติศาสตร ของศาลเจาโทโชกุ คือ งานแกะสลักปริศนาธรรม รูปลิงปดหู ปดตา 
และปดปาก เปนการสอนใหผูคนละเวนการดู การฟง และการพูดในสิ่งที่ไมดี ซึ่ง
ปริศนาาธรรมนี้ไดรับอิทธิพลมาจากลัทธิเตา ซึ่งเปนการผสมผสานที่เขากันอยางลง
ตัวของลัทธิเตา และศาสนาชนิโต 
 

 
 
 



 

 

นอกจากนี้ที่คานในฉนวนทางเดินจะมีรูปสัตวอีกหนึ่งรูปที่โดงดัง ก็คือ รูปแมวหลับ ท่ี
ดูเหมือนแมวนี้กําลังนอนหลับ แตแทจริงแลวแมวตัวที่เห็นนี้ไมไดหลับ  แตจะรูไดก็
ตอเมื่อเดินไปที่ดานหลังของภาพแมวหลับนี้  แลวจะไดเห็นรูปนกกระจอกที่กําลังตื่น
ตระหนกอยูคูหนึ่ง แผนภาพแกะสลักนี้สื่อถึงวารัฐบาลทหารเอโดะที่มองเผินๆเหมือน
แมวหลับอยูนี้  ในความจริงเปนแมวที่พรอมจะกระโดดตระครุบนกอยู  หากแวน
แควนใดไมอยูในรองรอยแลวรัฐบาลเอโดะก็พรอมจะบดขยี้ในทันที  ทั้งนี้ยังมี
ประติมากรรมที่เต็มเปم�ยมไปดวยอารมณและจินตนาการอยางมากมาย เชน 
มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เปนตัน ใหทานไดเลือกมุม
ประทับใจบนัทึกภาพความงามตามอัธยาศัย  
(ไมรวมคาเขาทานละ 1,300 เยน) 

 จากนั้นนําทานผานชม  สะพานชินเคียว ซึ่งเปนของศาลเจาฟูทาราซัง เปน 1 ใน 3 
ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ�นรวมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิกับ
สะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ, โอสึกิ  สะพานชินเคียวเปนสะพานโคงสีแดง ทอดขาม
แมนํ้าไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสูแหลงมรดกโลก ชื่อวาสะพานชินเคียว หรือ สะพาน
อสรพิษคู มีความยาว 28 เมตร กวาง 7 เมตร สูงจากระดับนํ้าประมาณ 10 เมตร 
สรางจากไมโดยมีเสาหิน รองรับนํ้าหนัก ซึ่งเปนสะพานที่สวยงามอีกแหงหนึ่งของ
บรรดาสะพานไมของญี่ปุ�น ทาดวยสีแดง สมัยกอนสะพานนี้ใชเฉพาะเจานายชั้นสูง
หรือเชื้อพระวงศเทานั้นในการขามแมนํ้าไดยะ 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวย

เมนู บุฟเฟ�ตชาบูหมูตนตําหรับ 



 

 

   
นําทานเดินทางสู สวนดอกไมอาชิคางะ หนึง่ในสวนของเมืองโทชิกิที่นิยมมาชม
ดอกวิสทีเรีย ซ่ึงสวนแหงนี้ถือวาเปนจุดชมดอกวิสทีเรียที่ใหญที่สุดในญี่ปุ�น เต็ม
ไปดวยดอกวิสทเีรียกวา 350 ตน แหละหลากหลายสายพันธุ และแตละสายพันธุก็
บานไมพรอมกัน อาทิเชน  

 วิสทีเรียสีชมพูออน จะบานชวงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึง
ปลายเดือนเมษายน 

 วิสทีเรยีสีมวง        จะบานชวงปลายเดือนเมษายน ไปจนถึง
ตนเดือนพฤษภาคม 

 วิสทีเรียสีขาว        จะบานชวงตนเดือนพฤษภาคม 
 วิสทีเรียสีเหลือง     จะบานชวงตนเดือนพฤษภาคม ไปจนถึง

กลางเดือนพฤษภาคม 
 
และรวมถึงตนวิสทีเรียที่ใหญที่สุดของที่นี่ซึ่งมีอายุกวา 150 ป ที่คอยสราง
บรรยากาศอันงดงามราวความฝนใหกับสวนแหงนี้ ซึ่งในแตละปที่สวนแหงนี้จะ
จัดเทศกาล “The Great Wisteria Festival” ขึ้นโดยในปนี้จะจัดขึ้นชวงวันที่ 
13 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ 
 

 



 

 

 
** ในกรณีที่สวนดอกวิสทีเรียปด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นําทานเดินทางไปยัง 
ทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่กอตัวจากการระเบิดของหิน
ละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเปนทะลสาบที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุ�น เหนือ
ระดับนํ้าทะเล 1,270 เมตร ทําใหอากาศที่นี่เย็นตลอดป (โดยเฉพาะในฤดูใบไม
รวง ซ่ึงอาจจะมีลมพัด ทําใหรูสึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกัน
ลมมาใหพรอม) เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสูงชันและโคงหัก
ศอกอันเปนความมหัศจรรยในการสรางทางโดยแตละโคงจะมีชื่อโคงเปนของ
ตัวเอง ** 

 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู  สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู
กรุงเทพฯ 

20.15 น. เหิรฟ�าสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ607 บริการ
อาหารและเคร่ืองดื่มบนเครือ่ง 

 

วันที่หก  กรุงเทพฯ 

 
01.20 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

** หากทานทีต่องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้
กอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

ผูใหญหองละ 
2-3 ทาน 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาทัวรไม

รวมตั๋ว 

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 

(วันฉัตรมงคล และวันวิ
สาขบูชา) 

29,999 8,000 19,999 

05 – 10 พฤษภาคม 2563 
(วันวิสาขบูชา) 

29,999 8,000 19,999 

06 – 11 พฤษภาคม 2563 
(วันวสิาขบูชา) 

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 

บริการนํ้าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/
ตอทาน*** 

 
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดงักลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัท
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชน
แกตัวทานเอง  
 
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการ
บินเปนที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วัน
กอนการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ 1. ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบนิ 
 2. คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น 
 



 

 

 
 

** สั่งซื้อซิมกับเราสะดวกไมตองลงทะเบียนใหยุงยาก รอรับไดเลยที่สนามบิน ** 
 

สําหรับซิมอินเตอรเน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลนเน็ตในประเทศโซนเอเชีย 
ไมวาจะเปน ญี่ปุ�น เกาหลีใต ฮองกง มาเกา ไตหวัน จีน สิงคโปร พมา อินโดนีเซีย โดยมี 
DATA ใหใชงาน 4GB สามารถใชงานไดตอเนื่องสูงสุด 8 วัน หากทานใดสนใจสั่งซื้อซิม 
สามารถสั่งซ้ือไดกับทางเจาหนาที่ และชําระเงินพรอมมัดจําคาทัวร หรือคาทัวรสวนที่เหลือ 
 
 



 

 

 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมอืง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปนี ้
 
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น ทางทัวรจัดเตรียมให 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ่าจเกิดขึ้นในระหวางที่พาํนักในประเทศ
ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 
3. ชื่อ ทีอ่ยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอืน่ๆ) ทางทัวรจดัเตรียมให 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น ทางทัวรจัดเตรียมให 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทกุแหงที่มี 
 คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ 
 คาท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน   ค า เข าชมสถานที่ ต างๆ  ตาม
รายการ  
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     ค าจ างมัคคุ เทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับ
คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาล
ประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสยีคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิม
นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
 คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 
1. นักทองเที่ยวหรอืเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารอง

ที่นัง่  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยาง
นอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิ
การเดินทางในทัวรนั้นๆ 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยดุทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง 

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบรกิาร

ที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการ
เดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทัง้หมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครือ่งบิน การจองที่พักฯลฯ 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด   

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ
ถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน  
 
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทวัรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม
คืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มี
นักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีที่
จะใหบริการตอไป 

4. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล 
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัด
จํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทัง้นี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ  อุบตัิเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื่น เปนตน 



 

 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

 
 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อค
ปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือได
ทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครือ่งบินเทานั้น  
3. ประเทศญี่ปุ�น มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑทีท่ํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน 
ผัก ผลไมสด  ไข เนื้อสัตว ไสกรอกฯ เพื่อเปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หาก
เจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอตัราท่ีสูงมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 


