
 
 
 

นารติะ นกิโก ้ฟจู ิโตเกยีว 5วนั4คนื 
โดย สายการบนิ NOK SCOOT (XW) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม – เดอืนกุมภาพนัธ ์2563 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัความงดงามของศาลเจา้ชือ่ดงัแหง่เมอืงนกิโก ้ณ ศาลเจา้โทโชก ุ

สนุกเพลดิเพลนิกบัลานสกฟีูจเิท็น 
สะพานชนิเคยีว – น า้ตกเคงอ่น - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว 

โอไดบะ - วดันารติะ - ออิอน มอลล ์
ดไูฟหมูบ่า้นเยอรมนั - อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็ม 

พเิศษ!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์, แชอ่อนเซ็น 
 



 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนินารติะ  
09.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ NOK SCOOT หมายเลข 6 เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวกในการเช็คอนิ 
11.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น โดยเที่ยวบินที่ XW106 (ไม่มีบริการอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
สายการบนิ NOK SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 777-200 จ านวน 415 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารบนเครือ่ง ส ัง่ซือ้บนเครือ่งเทา่น ัน้ 

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

 
19.30 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพั่ก 
พกัที ่โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

  
วนัทีส่อง นกิโก ้ - ศาลเจา้โทโชกุ -  สะพานชนิเคยีว - น า้ตกเคงอ่น - บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ - อาบน า้แร่

ธรรมชาต ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ท่านชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจ าตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดตีและยังเป็นสุสานของ 

“โทกงุาวะ อเิอยะส”ุ โชกนุผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น พรอ้มสักการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้อง
ลกูหลานของตระกูลและบรรดาผูเ้ลือ่มใส ชมเจดยี ์5 ชัน้ สถานที่รวบรวมพระธรรมค าสอน บทสวด

มนต ์และสิง่ของมคีา่ แลว้ชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล ้าค่าทีม่มีากกวา่ 5,000 ชิน้ แลว้ตืน่
ตากับซุม้ ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมทีม่คีวามส าคัญในแง่ประวัตศิาสตรศ์ลิป์ของญี่ปุ่ นและ
ยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสียงของประทศญี่ปุ่ น ศาลเจา้โทโชกุ เป็นที่ทีม่ีสถาปัตยกรรมวจิติร

งดงามมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ซุม้โยเมมง ทีป่ระดับประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในท่วงท่าและลีลาที่
ต่างกันอย่างมากมาย  ตัวเสาท าจากไมเ้คยากริองรับน ้าหนัก 12 ตน้ โดยในอดตีจะมีเพียงซามูไร

ชัน้สงูเท่านัน้ทีส่ามารถผ่านเขา้ออกประตนูี้ไดแ้ตต่อ้งทิง้ดาบไวด้า้นนอกเสยีก่อนตามธรรมเนียมดา้น
ความปลอดภัยส าหรับงานไมแ้กะสลักทีม่คีุณค่าทางดา้นประวัตศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชกุ คอื งาน

แกะสลักปรศินาธรรม รูปลงิปิดหู ปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การดู การฟัง และ
การพูดในสิง่ที่ไม่ด ีซึง่ปรศินาาธรรมนี้ไดร้ับอทิธพิลมาจากลัทธเิต๋า ซึง่เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กัน
อย่างลงตัวของลัทธเิต๋า และศาสนาชนิโต นอกจากนี้ทีค่านในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสัตวอ์กีหนึ่งรูปที่

โด่งดัง ก็คอื รูปแมวหลับ ทีดู่เหมอืนแมวนี้ก าลังนอนหลับ แต่แทจ้รงิแลว้แมวตัวทีเ่ห็นนี้ไม่ไดห้ลับ  
แต่จะรูไ้ดก้็ต่อเมื่อเดนิไปที่ดา้นหลังของภาพแมวหลับนี้  แลว้จะไดเ้ห็นรูปนกกระจอกที่ก าลังตื่น

ตระหนกอยู่คู่หนึ่ง แผ่นภาพแกะสลักนี้สือ่ถงึว่ารัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลับอยู่นี้  
ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู่  หากแวน่แควน้ใดไม่อยู่ในร่องรอยแลว้รัฐบาล
เอโดะก็พรอ้มจะบดขยี้ในทันที ท ัง้นี้ยงัมีประติมากรรมที่เต็มเป่ียมไปด้วยอารมณ์และ

จนิตนาการอยา่งมากมาย เชน่ มงักร 100 หวั, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่น
ไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั  (ไม่รวมคา่เขา้ท่านละ 1,300 เยน) 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้น าท่านผ่านชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซัง เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่

สวยทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ นร่วมกับสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคูนกิับสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาช,ิ โอสึ

ก ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง ทอดขา้มแม่น ้าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก 

ชือ่ว่าสะพานชนิเคียว หรือ สะพานอสรพิษคู่ มีความยาว 28 เมตร กวา้ง 7 เมตร สูงจากระดับน ้า
ประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับน ้าหนัก ซึง่เป็นสะพานทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ของ

บรรดาสะพานไมข้องญี่ปุ่ น ทาดว้ยสแีดง สมัยกอ่นสะพานนี้ใชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สูงหรอืเชือ้พระวงศ์

เท่านัน้ในการขา้มแม่น ้าไดยะ 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

จากนั้นน าท่านชม น า้ตกเคง่อน ที่เป็นน ้าตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน ้าตกลงมาจากหนา้ผาสูง
กระทบลงในแอ่งน ้าเบือ้งล่าง โดยเฉพาะสายน ้าท่ามกลางใบไมส้แีดงยิง่แปลกตาและน่าดูยิง่ขึน้ไป
อกีโดยบรเิวณรอบทะเลสาบมเีสน้ทางเดนิศกึษาธรรมชาตเิพือ่ชมความงามของฤดูกาลทีก่ าลังผลัด

ใบ (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิทท์่านละ 550 เยน) 
 

 
 

พกัที ่โรงแรม FUJI SCHOLE LAN PLAZA HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** ใหท้า่นไดอ้ิม่อรอ่ยกบัมือ้พเิศษทีม่ขีา

ปูยกัษใ์หท้า่นไดล้ ิม้ลองรสชาตปิูพรอ้มน า้จิม้สไตสญ์ีปุ่่ นอยา่งจุใจ 

 หลงัอาหารใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ชน่ า้แรแ่ลว้ จะท า
ใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดขีึน้ 

 
วนัทีส่าม ลานสก ีฟูจเิท็น - พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว - โอไดบะ - ดูไฟ Illuminations  ณ หมูบ่า้น

เยอรมนั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านสนุกกบักจิกรรมกลางแจง้ทา่มกลางหมิะ ณ ลานสก ีฟูจเิท็น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ

การเล่นไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ ดนิแดนแห่งนี้ที่ซ ึง่เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรม
นอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชี ือ่เสยีงและมฉีากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจทิีส่วยงาม

ท่านจะไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อปุกรณ์เครือ่งเลน่สามารถตดิตอ่หัวหนา้ทัวร์
ลว่งหนา้ ราคานีไ้ม่รวมคา่เช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นสก ีสโนวส์เลด หรอืครูฝึก ประมาณ 5000 

เยน (ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  
 



 
 
 

(หมายเหตุ: ในกรณีที ่ลานสกีเข้าไม่ไดเ้นื่องจากสภาพอากาศ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์
เปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น ภูเขาไฟฟูจ ิทีต่ัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง3,776เมตร 
จากระดับน ้าทะเล น าท่านขึน้ชมความงามกันแบบใกลช้ดิ ยังบรเิวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจู ิ(ขึน้อยู่

กับสภาพภูมอิากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทัง้หา้
กระจายอยู่โดยรอบ ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศอันบรสิทุธิบ์นยอดเขาฟจู ิถ่ายภาพทีร่ะลกึ กับภูเขาไฟที่

ไดช้ือ่วา่มสัีดสว่นสวยงามทีส่ดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟทีย่ังดับไม่สนทิ และมคีวามสงูทีสุ่ดในประเทศ
ญีปุ่่ น  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
น าท่านเยีย่มชม พพิธิภณัฑ ์EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ าลองเรื่องราวของภเูขาไฟฟูจ ิและ

ใหท้่านไดสั้มผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วกับแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้ในประเทศญีปุ่่ น 
จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโอไดบะ เป็นเมอืงทีเ่กดิจากการน าขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาด
ใหญ่บรเิวณอา่วโตเกยีวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แตปั่จจุบันโอไดบะไดก้ลายมาเป็นเขต

เศรษฐกจิอกีแหง่ของประเทศ เนื่องจากเต็มไปดว้ยรา้นคา้กวา่ 150 รา้น โซนอาหาร หา้งสรรพสนิคา้ 
และอืน่ๆ อกีมากมาย นอกจากนัน้ยังเต็มไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วหลากหลายดว้ยฝีมอืของมนษุย ์ไม่

วา่จะเป็นสะพานสายรุง้ เป็นตน้ ส่วนการเดนิทางมาทีน่ี่ก็สะดวกสบาย จงึไม่แปลกหากทีน่ี่คอืสถานที่
ท่องเทีย่วสดุฮติของนักท่องเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ 

 



 
 
 

 
 
และในบรเิวณใกลก้ันท่านสามารถเดนิไปถ่ายภาพคูก่ับแลนดม์ารค์เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะ ซึง่ตัง้อยู่
บรเิวณใกลเ้คียงหา้งใน  AQUA CITY Odaiba โดยมวีวิทวิทัศน์ตัดกับสะพานสายรุง้อย่างสวยงาม 

ซึง่เทพีเสรีภาพนั้นทางการฝรั่งเศสไดส้่งใหก้ับทางญี่ปุ่ น เนื่องในโอกาสฉลองความสัมพันธ์อัน
ยาวนาน กว่า 3 ศตวรรษระหว่างญี่ปุ่ นกับฝรั่งเศส ในปี ค.ศ.1998 จนเมื่อถงึเวลาน ากลับไดม้กีาร

ขอรอ้งไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสว่าอย่าขนกลับเลย แตร่ัฐบาลฝรั่งเศสนัน้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งขนกลับ
เพราะเป็นตัวตน้แบบของเทพเีสรภีาพทีน่วิยอรก์ จงึไดส้รา้งเทพีเสรีภาพตัวปัจจุบันนี้ซ ึง่มขีนาดใหญ่

กว่าตัวตน้แบบแต่ก็ยังเล็กกว่าเทพีเสรีภาพที่ตัง้อยู่ที่นิวยอรก์ และส่งมาใหใ้นปี ค.ศ.2000 น่ันเอง 
ดังนัน้เทพเีสรภีาพทีโ่อไดบะนัน้ไม่ใชข่องทีท่ าจ าลองขึน้มา แตเ่ป็นของแทแ้น่นอนจากฝรั่งเศส  
จากนัน้น าท่านเดนิทางชมแสงสขีองงานประดบัไฟ หรอื Illuminations สดุอลังการทีจั่ดขึน้กัน

อย่างยิง่ใหญ่เป็นประจ าทุกปี หมู่บา้นเยอรมนัแห่งโตเกยีว  โดยงานประดับไฟช่วงฤดูหนาว ที่
จัดเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูหนาว โดยเราจะไดเ้หไฟ LED หลากเฉดสกีว่า 3 ลา้นดวงส่องสว่าง

ระยบิระยับอยู่ทั่วพื้นที่ราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายเลยเป็นงานประดไฟฤดหนาวสุดยิ่งใหญ่
อลังการจนไดช้ือ่วา่เป็น 1 ใน 10 งานประดับไฟทีส่วยทีส่ดุในญี่ปุ่ น และยังเป็น 1 ใน 3 การประดับ

ประดาไฟทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในภมูภิาคตะวันออก  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่ โตเกยีว - อสิระเลอืกชอ้ปป้ิงเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัร ์ดสินยีแ์ลนด ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อสิระเต็มวัน ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสูส่ถานทีท่่องเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน า
ในการเดนิทาง อาท ิ
- ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้หลวงในศาสนาชนิโต ทีส่รา้งขึน้เพือ่อทุศิและเป็นทีส่ถติยว์ญิญาณของ

องค์สมเด็จพระจักรพรรดเิมจ ิซึง่เป็นจักรพรรดทิี่มีความส าคัญกับประเทศญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันเป็น
อย่างยิง่ และไดร้ับความเคารพจากชาวญี่ปุ่ นยุคปัจจุบันมากทีส่ดุ   

- ยา่นฮาราจูกุ แหลง่รวมเสือ้ผา้ เครือ่งประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคณุคอืคนทีก่ าลังมอง
หาซือ้เสือ้ผา้แบบแปลกๆ หรอืตอ้งการหาซือ้เสือ้ผา้แนว Cost Play ท่านยังสามารถหาไดจ้ากทีน่ี่

อกีดว้ย หรือ ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่ นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูไดท้ี่นี่ได  ้จะมีวัยรุ่น
ญี่ปุ่ นน่ารักๆ เดนิกันเต็มถนนเหมอืนกับถนนสายแบรนด์เนมโอโมโตะซานโดะ นอกจากนัน้แลว้ 
ท่านยังไดช้อ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ดังระดับโลก อาทิ CHANNEL, Dior, LOUIS VULTTON, 

ZARA, GAP หรอืสาวก ONITSUKA TIGER ทีต่อ้งการหารองเทา้แบบตน้ฉบบั MADE 
IN JAPAN ที่ SHOP นี้มแีบบใหเ้ลอืกสรรมากมาย อกีท ัง้ยงัมรีา้นขายตุ๊กตา KITTY 

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

อกีดว้ย  
- ย่านชิบุย่า  ศูนย์กลางแฟชั่น วัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นที่ระลึกกับ                

“ฮาจโิกะ” รูปปั้นสนัุขแสนรูท้ีก่ลายเป็นจุดนัดพบยอดฮติส าหรับหนุ่มสาวโตเกยีว อัพเดทแฟชั่น

สไตลโ์ตเกยีวทีต่กึ(109) อจิมิารุควิ ทัง้เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดับและแฟชั่นชัน้น า
ของญีปุ่่ นในฤดตูา่งๆอืน่ๆมากมาย  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่งตามอธัยาศยั  เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิง  
หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดสินีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า
เดนิทาง) ดสีนียแ์ลนดโ์ลกแหง่จนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรกทีส่รา้ง

นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกว่า 600 
ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากัดจ านวนการเล่น ) ผจญภัยในดนิแดน

ตา่งๆ ใหท้่านเลน่เครือ่งเลน่ตัวใหม่จากภาพยนตรก์ารตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเล
คารเิบยีนในดนิแดนโจรสลัดจากภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบา้นผีสงิใน 

Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชม
ภาพยนตรส์ามมติTิhe Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกับการจับจ่ายเลือก
ซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารักในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยังจะไดสั้มผัสกับตัวการต์นูเอกจากวอลดสินีย ์อย่าง มกิกี้

เมา้ส ์มนินี่เมา้ส ์พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกับการจับจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารักในดสินีย์
แลนด ์

 



 
 
 

 
 

 
 
 

การเดนิทางจากนารติะสูโ่ตเกยีว 
1) จากโรงแรมแถวย่านนารติะสู่สนามบินนาริตะใชร้ถบัสบริการฟรีของทางโรงแรม แต่เนื่องดว้ย
จะตอ้งเริม่ตัง้ แต่ 9.00 น.เป็นตน้ไปเพราะเนื่องจากในตอนเชา้ระหว่าง 6.00 - 9.00 น เป็นช่วงทีม่ี

ลูกคา้ใชบ้รกิารไปสนามบนิ เป็นจ านวนมากซึง่อาจจะท าใหข้ึน้รถบัสไม่ครบตามจ านวนผูเ้ดนิทาง
ทัง้หมด 



 
 
 

2) รถไฟสาย Keisei Skyliner เป็นรถไฟที่วิง่จากสนามบนินารติะไปสถาณีอูเอะโนะเพียง 41 
นาทีโดยใชค้วาม เร็วในการวิง่ 160 ก.ม./ชม.โดยค่าตั๋วจะอยู่ที่เทีย่วละ 2,470 เยน/ทา่น โดย
เวลาทีใ่หบ้รกิาร 7.28-18.20 น  เพราะฉะนั้นก่อนเดินทางกลับควรเช็คเที่ยวสุดทา้ยว่าหมด

ตอนกีโ่มง        
3)รถไฟสาย Narita Express (N'EX) เป็นรถไฟเขา้เมืองจากค่าย JR ถือว่าเป็นรถไฟที่ราคา

คอ่นขา้งสงูนดินงึแต่ตั๋วรถไฟจะเป็นแบบระบุทีน่ั่งบนรถไฟไดเ้ลยโดยไม่ตอ้งกลัวว่าขึน้ไปแลว้เราจะ
ไม่มทีีน่ั่งเบาะสามารถหมุนเขา้ หากันไดม้อีาหารขายบนรถไฟโดยค่าตั๋วรถไฟจะอยู่ทีร่าคาเทีย่วละ 
3,190 เยน/ท่านโดยเวลาทีร่ถไฟใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา 7.44-19.42 น เพราะฉะนั้นก่อนเดนิทาง

กลับควรเช็คเทีย่วสดุทา้ยวา่หมดตอนกีโ่มง       
4) Airport Limousine Bus เป็นอีก 1 ทางเลอืกในการเดนิทางเขา้โตเกยีวแต่รถบัสนี้จะจ ากัด

จ านวนผูโ้ดยสาร ตอ่รอบโดยตอ่รอบจะรับอยู่ 35-40 ท่านตอ่เทีย่วโดยจะใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 
80-100 นาท ีราคา 3,000 เยน/ทา่น/เทีย่ว เวลาทีใ่หบ้รกิาร 5.55-17.30 น ถา้เด็กอายุต ากวา่ 12 

จะเสยีครึง่ราคา      
5) Taxi ในส่วนของรถแท็กซี่นี้ค่าโดยสารจากโตเกียว สู่โรงแรมที่พักย่านนาริตะจะอยู่ที่ราคา 
20,000-25,000 เยน (โดยราคานีจ้ะไมร่วมคา่ทางดว่น)      

ค า่  อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
พกัที ่โรงแรม THE HEDISTAR HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 
วนัทีห่า้  วดันารติะ - ออิอน มอลล ์- สนามบนินารติะ - สนามบนิดอนเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านชม วดันารติะซงั ตั ้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ไดร้ับความศรัทธาอย่างสูง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในวันขึน้ปีใหม่จะคลาคล ่าไปดว้ยผูค้นทีม่าขอพรสิง่ศักดิส์ทิธินั์บแสนเพื่อขอพร

จากหลวงพ่อ “ฟุโดเมยีว” อันศักดิส์ทิธิเ์ลือกซือ้ “เครื่องราง” หรือ “ฮู”้ ต่างๆ รวมทัง้สนิคา้ที่ระลกึ
ตา่งๆ ในราคาย่อมเยา 
 

 
 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ หา้งจสัโกอ้อิอน ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของญีปุ่่ น มี
สนิคา้มากมายหลากหลายชนิดใหท้่านไดเ้ลือกซือ้กัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องซ าอางค ์ของใชเ้ด็ก 

ของเล่น เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ยาสามัญประจ าบา้นหรอืแมก้ระทั่งผลไมส้ดๆจากไร่ของญี่ปุ่ นก็มี



 
 
 

จ าหน่ายทีน่ี่ดว้ยเชน่กัน  พเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีุกอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ ซึง่
เป็นรา้นยอดฮติของคนญีปุ่่ นกันเลยทเีดยีว    

13.55 น. เหนิฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW101 (ไม่มบีรกิารอาหาร

และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
19.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 

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

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

ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ * 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

หอ้งพกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคาทวัรไ์ม่รวม
ต ัว๋ 

01 – 05 มกราคม 2563 29,999 8,000 22,999 

02 – 06 มกราคม 2563 29,999 8,000 22,999 

04 – 08 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

06 – 10 มกราคม 2563 23,999 8,000 16,999 

08 – 12 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

09 – 13 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

11 – 15 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

13 – 17 มกราคม 2563 23,999 8,000 16,999 

15 – 19 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

16 – 20 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

18 – 22 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

20 – 24 มกราคม 2563 23,999 8,000 16,999 

22 – 26 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

23 – 27 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

25 – 29 มกราคม 2563 24,999 8,000 17,999 

27 – 31 มกราคม 2563 23,999 8,000 16,999 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 24,999 8,000 17,999 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 24,999 8,000 17,999 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 

03 – 07 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 19,999 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 26,999 8,000 19,999 

10 – 14 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 



 
 
 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 

17 – 21 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 24,999 8,000 17,999 

24 – 28 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,000 16,999 

26 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2563 24,999 8,000 17,999 

27 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 24,999 8,000 17,999 

29 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2563 24,999 8,000 17,999 

 

** บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ า
ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะว่าทางบรษิทัไดท้ าการจ่ายค่าต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดั

จ าท ัง้หมด เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่
ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหตุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอน
การตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้

(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทาง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน  



 
 
 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคาบรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซี่า      ผูเ้ดนิทาง
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายในการท าวซีา่เพิม่ ท่านละ 1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี่ปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงค์

จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธ

การจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 
3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอ

เจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่าง
ใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่าน

ทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อ

ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐาน
การช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการ

คนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
1. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทาง 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้  

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 
3. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไม่คนืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่ว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 

Flight กับสายการบนิ หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ าหรือค่าบรกิาร
ทัง้หมด   



 
 
 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรือ
ทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่

ไม่มวีซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่าน
ยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะ
เดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ 
เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่

มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหต ุ
ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการ

บนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ 

ชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถ 

น าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของ 
ดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง 

เครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ 

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
4. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสัตวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไม ้

สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคตดิต่อที่จะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ 

จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอัตราทีส่งูมาก 
  

 
 


