
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง 

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

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

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั  

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

 
วนัทีส่อง สนามบนินารติะ - สวนดอกไมฮ้ติาช ิซไีซดป์ารค์ - เซนได - ปราสาทอาโอบะ - ช้อปป้ิง ณ ถนนคลสิโรด 

08.00 น.   ถงึ เมอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรแลว้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ จงัหวดัอบิาราก ิ นําทา่นชม 
สวนฮติาช ิซไีซด ์ปารค์ เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอนัสวยงามอยูใ่กล ้ๆ  โตเกยีวซึง่สวนแหง่นีต้ัง้อยูใ่นจังหวดัอบิาราก ิ สวน
ฮติาชเิป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ ่มพีืน้ที ่1.9 ลา้น ตร.ม. มชีือ่เสยีงเรือ่ง ดอกไมท้ีจ่ะบานใหช้ม ผัดเปลีย่นสายพันธุ ์
ตลอดทัง้ปี ตามฤดกูาล (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  ภายในสวนมทีุง่ดอกไมต้ามฤดกูาลหลากหลายสายพนัธุท์ ีอ่อก
ดอกหมุนเวยีนใหช้มตลอดปี ในฤดใูบไมผ้ลจิะไดช้มทุง่ดอกนารซ์สิซสั และดอกทวิลปิ เมือ่ถงึชว่งตน้ฤดรูอ้น
จะมทีุง่ดอกเนโมฟีลา (เบบบีลอูายส)์ และดอกกหุลาบ สว่นดอกบานชืน่จะบานในชว่งกลางฤดรูอ้น เมือ่เขา้สู่
ฤดใูบไมร้ว่งก็จะไดช้มทุง่ดอกโคเชยีและทุง่ดอกคอสมอส  นอกจากนียั้งมเีสน้ทางป่ันจักรยานทีนั่กทอ่งเทีย่ว
สามารถป่ันชมภายในสวน รวมถงึโซนอืน่ ๆ อกีมากมายทีน่่าสนใจ เชน่ สวนสนุก สนาม BMX วบิาก สนามกฬีา และ
สถานทีทํ่าบารบ์คีวิ เป็นตน้ 

 
 



ตารางแสดงชว่งเทศกาลดอกไม้ 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิ ุ
 

จากนัน้มง่หนา้สู ่ เมอืงเซนได  นําทา่นชม ซากปราสาทเซนได  หรอื ปราสาทอา
โอบะ  สรา้งขึน้ในปี 1600 โดยขนุนางนามวา่ ดาเตะ มาซามเูนะ  สรา้งขึน้สาํหรับ
ป้องกนัเมอืง ปราสาทแหง่นีล้อ้มรอบไปดว้ยแมน้ํ่า ภเูขาและป่าซึง่ยังคงอดุมสมบรูณ์
ตามธรรมชาต ิแมปั้จจบุนัเหลอืเพยีงเศษซาก แตกํ่าแพงหนิและประตนัูน้ไดรั้บการ
บรูณะขึน้ใหมอ่กีครัง้ จากทําเลทีต่ัง้ของบรเิวณปราสาท ทา่นสามารถมองเห็นววิ
ทวิทศันท์ีง่ดงามของเมอืงเซนได  (ไมร่วมคา่เขา้ชมพพิธิภณัฑท์า่นละ 700 
เยน) 

 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูย่า่นชอปป้ิงขนาดใหญท่ีไ่มแ่พ ้ยา่นดงั ๆ ของเมอืงอืน่ เรยีกไดว้า่ชนิไซบาชแิหง่โอซากา้ หรอื
จะเป็นชนิจกูแุหง่โตเกยีว มอีะไรทีน่ีก็่มเีชน่เดยีวกนั ยา่นชอ้ปป้ิงทีน่ีก็่คอื Clis Road อยูใ่จกลางเมอืงเซนได เป็นถนน
สายชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุของเมอืงเซนได  หา่งจากสถานรีถไฟ JR Sendai เพยีงไมก่ีร่อ้ยเมตร มรีา้นคา้ตา่ง ๆ 
มากมาย ไมว่า่จะเป็น Daiso, Aeon, ABC Mart, Donqi, Matsumoto , H&M , ABC MART , ZARA , 
UNIQLO รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง ฯลฯ  เป็นตน้ **เพือ่ไมเ่ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตาม
อธัยาศยั** 

พกั  โรงแรม HOTEL MIELPARQUE SENDAI หรอืระดบัเดยีวกนั   
 

วนัทีส่าม ชมซากรุะสวนฟนุาโอกะโจชิ  - ฮโิตะเมะเซ็มบงซากรุะ (ทวิแถวซากรุะพนัตน้)  - ฟกุชุมิะ - ทะเลสาบอนิาวะชิ
โระ - ปราสาทสรึุกะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่น ชมซากรุะสวนฟนุาโอกะโจช ิตัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องเมอืงชบิาตะ ถอืวา่เป็นหนึง่ในจดุชมซากรุะทีม่ชีือ่เสยีง ใน
นามจดุทีม่ตีน้ซากรุะสวยทีส่ดุในดนิแดนตะวนัออกเฉยีงเหนอื  โดยบนสวนแหง่นีบ้นภูเขาเต็มไปดว้ยตน้ซากรุะ



มากมายโดยเร ิม่ต ัง้แตบ่รเิวณสองขา้งทางจากลานจอดรถไปจนถงึบนภูเขา ภายในสวนแหง่นีม้ที ัง้ดอกซากรุะ
สชีมพอูอ่น และยงัมทีุง่ดอกแดฟโฟดลิ หรอืทีรู่ก้นัในอกีหนึง่ชือ่เรยีก ดอกซยุเซน ซึง่จดุชมววิหลกัของทีส่วนนีนั้น้คอื
บรเิวณจดุยอดสดุของภเูขา รองลงมาคอืบรเิวณกลางภเูขา และจดุที ่3 คอืตรงบรเิวณจัตรัุสทีเ่ราเดนิเขา้ไปจากโอเตมอน 
(ประตหูลกั)  นําทกุทา่นน ัง่รถรางเพือ่ข ึง้ไปยงัจดุชมซากรุะยอดสดุของภูเขา ระยะทาง 305 เมตรจากบรเิวณลาน
จอดรถไปยังจดุสงูสดุของสวนแหง่นี้  (ราคาทวัรน์ีร้วมน ัง่รถรางไป-กลบั)  ระหวา่งทางนัน้ รถรางจะนําทา่นวิง่ผา่น
อโุมงคซ์ากรุะ ระยะทางประมาณ 300 เมตร บอกไดเ้ลยวา่สวยจนมริูล้มืเลยทเีดยีว ซึง่ "เทศกาลชมดอกซากรุะเมอืงชิ
บาตะ" จะถกูจดัขึน้เป็นประจําทกุปีต ัง้แตช่ว่งตน้เดอืนเมษายนไปจนถงึสิน้เดอืน  ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศใน
ปีน ัน้ๆ 

   
  นอกจากนีบ้นจดุยอดสดุของภเูขาทกุทา่นสามารถชม รูปปัน้พระโพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ ซึง่รูปปัน้นีต้ัง้อยูเ่หนอืยอดเขา
ภายในสวนฟนุาโอกะโจช ิซึง่กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจําเมอืงชบิาตะ ถกูสรา้งขึน้เพือ่ เป็นทีส่วดขอสนัตภิาพและความมั่นคง และเพือ่อทุศิ
ใหก้บัดวงวญิญาณของซซีผููเ้ป็นภรรยา  ของโทคสุะบโุระ โนกจุ ิศลิปินจากเขตฟนุาโอกะ  จากนัน้นําทกุทา่นน่ังรถรางกลบัไปยังรถบสัเพือ่
เดนิทางตอ่ไปยัง ฮโิตะเมะเซ็มบงซากรุะ (ทวิแถวซากรุะพนัตน้)  ตัง้อยูเ่ลยีบแมน้ํ่าชโิรอชิ ิ ตลอดทางเดนิรมิแมนํ่า้ชโิรอชิซิึง่ไหล
ผา่นกลางเมอืงโอกาวาระและเมอืงชบิะ ระยะทางกวา่ 8 กโิลเมตรน ัน้ ทกุทา่นสามารถเพลดิเพลนิไปกบัตน้ซากรุะมากมายเรยีง
รายกวา่พนัตน้ ซึง่ความสวยงามของทีน่ีต้ดิอนัดบัจดุชมซากรุะยอดนยิม 1 ใน 100 แหง่ ซึง่ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมกบัการชมซากรุะ ทีฮ่ ิ
โตะเมะเซ็มบง เร ิม่ต ัง้แตต่น้เดอืนเมษายนไปจนถงึปลายเดอืนเมษายน ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
จากนัน้มุง่สู ่ เมอืงฟกุชุมิะ  นําทา่นชม ทะเลสาบอนิาวะชโิระ ทะเลสาบอนิะวะชโิระ เป็นทะเลสาบทีม่ขีนาดใหญเ่ป็น
อนัดบั 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอนิะวะชโิระ ใจกลางของจังหวดัฟคุชุมิะ และเป็นทางเขา้สูอ่ทุยานแหง่ชาติ
บนัได อะซะฮ ี ซึง่เป็นเทอืกเขาทีม่ชี ือ่เสยีงในแถบนี ้ ทะเลสาบอนิะวะชโิระเกดิจากการระเบดิของภเูขาไฟ ทําใหน้ํ้ามี
ลกัษณะของธาตทุีเ่ป็นกรดจนสิง่มชีวีติไมส่ามารถอาศยัอยูใ่ตน้ํ้าได ้สง่ผลใหน้ํ้าใสจนไดรั้บขนานนามวา่ “ทะเลสาบแหง่
กระจกสวรรค”์ โดยเฉพาะฤดหูนาวทีเ่ราจะไดเ้ห็นภาพทวิเขาหมิะสลบัซบัซอ้นปรากฏบนผวิน้ําใส อกีทัง้สามารถพบเห็น
ฝงูหงสไ์ดต้ัง้แตพ่ฤศจกิายน – เมษายนของทกุปี ภาพของฝงูหงสนั์บรอ้ยตวัทีล่อยอยูเ่หนอืผวิน้ําจงึเป็นภาพทีคุ่น้ตาของ
ทะเลสาบแหง่นี ้

 
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ ปราสาทสรึุกะ  (Tsuruga Castle) ถกูสรา้งขึน้ในปี 1384 มกีารเปลีย่นผูป้กครองมาหลายครัง้
ในชว่งทียั่งเป็นภมูภิาคอาอซิ ุและถกูทําลายลงหลงัจากเกดิสงครามโบชนิ ปี 1868 ซึง่เกดิการจลาจลตอ่ตา้นรัฐบาลสมัยเมจ ิทําใหส้ ิน้สดุ
ยคุศกัดนิายดึอํานาจทา่นโทคกุาวา่โชกนุ ตอ่มาปราสาทไดถ้กูฟ้ืนฟขูึน้มาใหมด่ว้ยคอนกรตีในปี 1960 เสร็จสมบรูณ์ในปี 2011 หลงัคาเดมิ
ซึง่เป็นสเีทากลบักลายเป็นสแีดง เป็นเอกลกัษณ์ไมซ่ํ้ากบัปราสาทแหง่อืน่ในญีปุ่่ น (ไมร่วมคา่เขา้ชมปราสาททา่นละ 410 เยน) 
 
 
คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ยเมนู บุฟเฟ่ตช์าบูหมู

สไตลญ์ีปุ่่ น 
ทีพ่กั  โรงแรม AIZU WAKAMATSU WASHINGTON HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออุชจิกูุ  - นกิโก ้- ศาลเจา้โทโชก ุ-  สะพานชนิเคยีว  - ทะเลสาบชูเซนจ ิ- หา้งฯ ออิอน 
จสัโก ้

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



 จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ หมูบ่า้นญีปุ่่ นโบราณโออุชจิกูุ  ยอ้นกลบัไปหลายรอ้ยปีกอ่นในสมัยเอโดะ หมูบ่า้นแหง่นีเ้ป็น
เสมอืนแหลง่ทีพั่ก ตัง้ขนาบขา้งถนนหลกัทีม่ชี ือ่วา่ถนนชโิมสเึคะ ถนนเสน้นีเ้คยเป็นเสน้ทางหลกัในการคมนาคมและ
การคา้ เชือ่มตอ่ระหวา่งอาณาจักรไอส ึและเมอืงอไิมช ิบา้นโบราณทีอ่ดตีเคยเป็นเมอืงสาํคญัในยคุเอโดะถกูสรา้งเมือ่
หลายรอ้ยปีกอ่น เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝ่ังกนิระยะทางประมาณ 500 
เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ 40 – 50 หลงั  เมือ่ พ.ศ.2524 หมูบ่า้นโออจุจิคูไุดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเขต
อนุรักษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคณุคา่ของชาต ิซึง่ในปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลงัในโออจุ ิจคูไุดรั้บการบรูณะใหม ่จน
กลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพั่กแบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนักทอ่งเทีย่ว ปัจจบุนัมี
นักทอ่งมาเยีย่มชมหมูบ่า้นนีก้วา่ 1.2 ลา้นคนตอ่ปี 

 
 นําทา่นชม ศาลเจา้โทโชกุ เป็นศาลเจา้ประจําตระกลูโทกงุาวะทีโ่ดง่ดงัในอดตีและยังเป็นสสุานของ “โทกงุาวะ อเิอยะ

ส”ุ โชกนุผูพ้ลกิชะตาชวีติของชาวญีปุ่่ น พรอ้มสกัการะเทพเจา้คุม้ครองและปกป้องลกูหลานของตระกลูและบรรดาผู ้
เลือ่มใส ชมเจดยี ์5 ชัน้ สถานทีร่วบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต ์และสิง่ของมคีา่ แลว้ชมงานแกะสลกั อนัเป็น
โบราณวตัถล้ํุาคา่ทีม่มีากกวา่ 5 ,000 ชิน้ แลว้ตืน่ตากบัซุม้ ประตโูยเมมง อนัเป็นสถาปัตยกรรมทีม่คีวามสาํคญัในแง่
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์ของญีปุ่่ นและยังเป็นศลิปะชิน้เอกและมชีือ่เสยีงของประทศญีปุ่่ น  

 
ศาลเจา้โทโชก ุเป็นทีท่ีม่สีถาปัตยกรรมวจิติรงดงามมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ซุม้โยเมมง ทีป่ระดบัประดาดว้ยสงิหแ์ละมังกรในทว่งทา่และลลีาทีต่า่งกนั
อยา่งมากมาย  ตวัเสาทําจากไมเ้คยากริองรับน้ําหนัก 12 ตน้  โดยในอดตีจะมี
เพยีงซามไูรชัน้สงูเทา่นัน้ทีส่ามารถผา่นเขา้ออกประตนูีไ้ดแ้ตต่อ้งทิง้ดาบไว ้
ดา้นนอกเสยีกอ่นตามธรรมเนยีมดา้นความปลอดภัยสาํหรับงานไมแ้กะสลกัทีม่ี
คณุคา่ทางดา้นประวตัศิาสตร ์ของศาลเจา้โทโชก ุคอื งานแกะสลกัปรศินา
ธรรม รูปลงิปิดห ูปิดตา และปิดปาก เป็นการสอนใหผู้ค้นละเวน้การด ูการฟัง 
และการพูดในสิง่ทีไ่มด่ ีซึง่ปรศินาาธรรมนีไ้ดรั้บอทิธพิลมาจากลทัธเิตา๋ ซึง่
เป็นการผสมผสานทีเ่ขา้กนัอยา่งลงตวัของลทัธเิตา๋ และศาสนาชนิโต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นอกจากนีท้ีค่านในฉนวนทางเดนิจะมรีูปสตัวอ์กีหนึง่รูปทีโ่ดง่ดงั ก็คอื รูปแมวหลบั ทีด่เูหมอืนแมวนีกํ้าลงันอนหลบั แต่
แทจ้รงิแลว้แมวตวัทีเ่ห็นนีไ้มไ่ดห้ลบั  แตจ่ะรูไ้ดก็้ตอ่เมือ่เดนิไปทีด่า้นหลงัของภาพแมวหลบันี ้ แลว้จะไดเ้ห็นรูป
นกกระจอกทีกํ่าลงัตืน่ตระหนกอยูคู่ห่นึง่ แผน่ภาพแกะสลกันีส้ ือ่ถงึวา่รัฐบาลทหารเอโดะทีม่องเผนิๆเหมอืนแมวหลบัอยูน่ี ้ 
ในความจรงิเป็นแมวทีพ่รอ้มจะกระโดดตระครุบนกอยู ่ หากแวน่แควน้ใดไมอ่ยูใ่นร่องรอยแลว้รัฐบาลเอโดะก็พรอ้มจะบด
ขยีใ้นทนัท ี ท ัง้นีย้งัมปีระตมิากรรมทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยอารมณแ์ละจนิตนาการอยา่งมากมาย เชน่ มงักร 100 หวั
, แมวนอนหลบั, มงักร หวัเราะ เป็นตนั ใหท้า่นไดเ้ลอืกมุมประทบัใจบนัทกึภาพความงามตามอธัยาศยั  
(ไมร่วมคา่เขา้ทา่นละ 1,300 เยน) 

 จากนัน้นําทา่นผา่นชม  สะพานชนิเคยีว ซึง่เป็นของศาลเจา้ฟทูาราซงั เป็น 1 ใน 3 ของสะพานทีส่วยทีส่ดุของประเทศ
ญีปุ่่ นร่วมกบัสะพานคนิไตเคยีว ทีอ่วิาคนูกิบัสะพานซารุฮาช ิทีย่ามานาชิ , โอสกึ ิ สะพานชนิเคยีวเป็นสะพานโคง้สแีดง 
ทอดขา้มแมน้ํ่าไดยะ ตรงเชงิปากทางขึน้สูแ่หลง่มรดกโลก ชือ่วา่สะพานชนิเคยีว หรอื สะพานอสรพษิคู ่มคีวามยาว 28 
เมตร กวา้ง 7 เมตร สงูจากระดบัน้ําประมาณ 10 เมตร สรา้งจากไมโ้ดยมเีสาหนิ รองรับน้ําหนัก ซึง่เป็นสะพานทีส่วยงาม
อกีแหง่หนึง่ของบรรดาสะพานไมข้องญีปุ่่ น ทาดว้ยสแีดง สมัยกอ่นสะพานนีใ้ชเ้ฉพาะเจา้นายชัน้สงูหรอืเชือ้พระวงศ์
เทา่นัน้ในการขา้มแมน้ํ่าไดยะ 

 



 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย  นําทา่น เก็บภาพประทบัใจกบั ทะเลสาบชูเซ็นจิ  เชงิเขานันไต เกดิจากทะเลสาบทีก่อ่ตวัจากการระเบดิของหนิละลาย

จากภเูขาไฟนันไตในอดตี ซึง่เป็นทะลสาบทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น เหนอืระดบัน้ําทะเล 1 ,270 เมตร ทําใหอ้ากาศทีน่ีเ่ย็น
ตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดใูบไมร้่วง ซึง่อาจจะมลีมพัด ทําใหรู้ส้กึหนาวมากขึน้ ควรเตรยีมเสือ้หนาวและเสือ้กนัลมมาให ้
พรอ้ม) เพลดิเพลนิกบัการน่ังชมววิบนรถบสัทีข่ ึน้เขาสงูชนัและโคง้หักศอกอนัเป็นความมหัศจรรยใ์นการสรา้งทางโดยแต่
ละโคง้จะมชีือ่โคง้เป็นของตวัเอง 
นําทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญข่องนารติะ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ซือ้ของฝากกอ่นกลบั อาท ิขนมโมจ ิ
เบนโตะ ผลไม ้และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีวสามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย  **เพือ่ไมเ่ป็นการ
เสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่โรงแรม HOTEL ROUTE INN UTSUNOMIYA หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้ เมอืงคาวาโกเอะ - ถนนครุาซคึรุะ - หอนาฬกิาโทคโินะ   คาเนะ - ชอ้ปป้ิงของฝากตรอกคาชยิะโยโคโช - ดวิตี้
ฟร ี- ยา่นชนิจกุ ุ- สนามบนินารติะ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําทา่เดนิทางสู ่ เมอืงคาวาโกเอะ  เมอืงเกา่ทีไ่ดข้ ึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงเกยีวโตนอ้ย เมอืงคาวาโกเอะมเีสน่หแ์บบโบราณที่
ยังคงสภาพใหเ้ราไดเ้ห็นจนถงึทกุวนันี ้อดตีหัวเมอืงสาํคญัในสมัยเอโดะ  ทีพ่รอ้มจะพาเรายอ้นยคุสูส่มัยเอโดะดว้ยอาคาร
บา้นเรอืนแบบดัง้เดมิพรอ้มแสดงใหเ้ห็นถงึวถิกีารใชช้วีติของชาวญีปุ่่ นในสมัยทีข่า้วเป็นสมบตัอินัล้ําคา่ของชาวญีปุ่่ น  
จากนัน้นําทา่นสู่  ถนนครุาซคึรุ ิ ยา่นเมอืงเกา่ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศยอ้นยคุสมัยเอโดะ บา้นเรอืนยอ้นยคุทีถ่อด
ยาวรมิสองฝ่ัง  พรอ้มใหท้า่นไดช้ม หอนาฬกิาโทคโินะคาเนะ กอ่สรา้งเป็นอาคารสามชัน้สงู 16 เมตร อายยุาวนานกวา่ 
350 ปี ไดช้ือ่วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่ว   ตรอกขนมโบราณคาชยิะ  โยโคโช  
เป็นซอยเล็ก ๆ ทีม่รีา้นคา้ขายขนมโหลราคาถกูแบบโบราณและอาหารวา่งซึง่สว่นใหญจ่ะมรีาคาประมาณ 50 เยน สว่น
ใหญก็่เป็นบา้นของชาวบา้นในยา่นนัน้ทีเ่ปิดเป็นรา้นขนมกนัมาตัง้แตส่มัยโบราณ นักทอ่งเทีย่วจํานวนมากมาทีน่ีเ่พือ่
เพลดิเพลนิไปกบับรรยากาศของชว่งเวลาสมัยโชวะ   อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้พืน้เมอืงมากมายตามแบบ
ฉบบัของเมอืงคาวาโกเอะ **เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

 

 
 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสาํอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดบัคณุภาพดทีี ่รา้นคา้ปลอดภาษ ีณ ดวิตฟีรี   อสิระ
ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงยา่นดงั ยา่นชนิจกุ ุใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่จะ
เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งสําอาง ตา่งๆ กนัทีร่า้น 
MATSUMOTO แหลง่รวมเหลา่บรรดาเครือ่งสําอางมากมาย อาท ิมารค์เตา้หู ้ , โฟมลา้งหนา้ WHIP FOAM ที่
ราคาถกูกวา่บา้นเรา 3 เทา่, ครมีกนัแดดชเิซโด ้แอนเนสซา่ทีค่นไทยรูจ้กัเป็นอยา่งด ี และสนิคา้อืน่ ๆ  หรอืให้
ทา่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดด์งัอาท ิ LOUIS VULTTON, UNIQLO, กระเป๋าสดุฮติ BAO BAO 
ISSEY MIYAKE, เสือ้ COMME DES GARCONS, H&M หรอืเลอืกซือ้รองเทา้ หลากหลายแบรนดด์งั อาท ิ
NIKE, CONVERSE, NEW BALANCE, REEBOK ฯลฯ ไดท้ีร่า้น ABC MART  
**เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาชอ้ปป้ิงอสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่
สนามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

20.15 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ607 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่ก  กรุงเทพฯ  



 
01.20 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ  
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ **  

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิา 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋ 

01 – 06 เมษายน 2563 33,999 8,000 23,999 

02 – 07 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 35,999 8,000 25,999 

03 – 08 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 35,999 8,000 25,999 

04 – 09 เมษายน 2563 
(วนัจกัร)ี 35,999 8,000 25,999 

05 – 10 เมษยน 2563 
(วนัจกัร)ี 33,999 8,000 23,999 

07 – 12 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

08 – 13 เมษายน 2563 35,999 8,000 25,999 

09 – 14 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 37,999 8,000 27,999 

10 – 15 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 39,999 8,000 29,999 

11 – 16 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 39,999 8,000 29,999 

12 – 17 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 39,999 8,000 29,999 

13 – 18 เมษายน 2563 
(วนัสงกรานต)์ 39,999 8,000 29,999 

16 – 21 เมษายน 2563 32,999 8,000 22,999 

 บรกิารนํา้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจําไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ
ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง
ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  
 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด  เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
 
หมายเหต ุ1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ  
 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
 



 
** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

 
สําหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไมว่า่จะเป็น ญีปุ่่ น 
เกาหลใีต ้ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พมา่ อนิโดนเีซยี โดยม ีDATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านได ้
ตอ่เนือ่งสงูสดุ 8 วนั หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และชําระเงนิพรอ้มมดัจํา
คา่ทวัร ์หรอืคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ)  
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ)  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น  ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให  ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น   คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั)  **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซีา่เพิม่ ทา่นละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิิ
บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดนํ์าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  



2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21  วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่มช่าํระเงนิ หรอืชาํระเงนิไมค่รบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ  ใหถ้อืวา่
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้  ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 
การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสาํหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วนักอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง  
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 
คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์
อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 

 
 


