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กรุงเทพฯ – บรูไน – ญ่ีปุ่น  (สนามบินนาริตะ) 
(สนามบิน สุวรรณภมิู – สนามบิน บรูไน)   BI514   13.30 – 17.15 

ถ่ายรูป มสัยดิ Jame Mosque  – ชมสะพาน RIPAS Bridge 
ถ่ายรูป ( Water Village ) - ถ่ายรูป  Omar Ali Saifuddin Mosque 

เยีย่มชม Silver Jubilee Park - เดินทางไปยงัสนามบิน 
(สนามบิน บรูไน – สนามบิน นาริตะ)          BI695   00.35 – 07.30 
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    Airbus A320 
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เดินทางถึงสนามบิน นาริตะ  BI695  00.35  -  07.30 
สนามบินนาริตะ – วดัอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี(จุดถ่ายรูป)  

ชิมไข่ดาํหุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ 
แช่นํ้ าแร่ธรรมชาติ           **** บุฟเฟตข์าปู **** 

 

  

 
 

  
 

 
    

   

  
 

 

 

 
   Fujisan Resort 

OR SIMILAR 
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ภูเขาไฟฟจิูชั้น 5 (ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ) – หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไค  
โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้อยูก่บัสภาพอากาศ)  

ชอ้ปป้ิงอะเมโยโกะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ   **** บุฟเฟตป้ิ์งยา่ง **** 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 

   
 

  

 
Shinbashi Atagoyama 

Tokyu REI Hotel 
OR SIMILAR  
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อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลด์ 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Shinbashi Atagoyama 

Tokyu REI Hotel 
OR SIMILAR  
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โตเกียว – สนามบินนาริตะ – บรูไน – สุวรรณภมิู 
(สนามบินนาริตะ – สนามบินบรูไน)         BI696   11.45 – 17.10 
(สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภมิู)   BI519   18.30 – 20.15 
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BI 519 
Airbus A320 



 
 

วนัท่ี1 

กรุงเทพฯ – บรูไน – ญ่ีปุ่น  (สนามบินนาริตะ) 
(สนามบิน สุวรรณภมิู – สนามบิน บรูไน)   BI514   13.30 – 17.15 

ถ่ายรูป มสัยดิ Jame Mosque  - ชมสะพาน RIPAS Bridge  ถ่ายรูป ( Water Village )  

ถ่ายรูป Omar Ali Saifuddin Mosque        DINNER   * อาหารอินโดนีเซีย* 
เยีย่มชม Silver Jubilee Park - เดินทางไปยงัสนามบิน 

(สนามบิน บรูไน – สนามบิน นาริตะ)          BI695   00.35 – 07.30 

 คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์ ชั้น 4 ประตูทางเขา้
ที่ 9 แถว U  

“เหิรฟ้าสู่บรูไน” โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  BI514   13.30 – 17.15 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.45 ชม./รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน)  
เดินทางถึงสนามบิน Brunei International Airport ประเทศบรูไน  
ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  

 นาํท่านออกเดินทางไป ถ่ายรูป มสัยดิ Jame Mosque   มสัยดิทองคาํ Jame Ar’Hassanil Bolkiah Mosque 
เป็นมสัยดิที่ทรงคุณค่าและงดงามมากที่สุดแห่งบรูไน เป็นมสัยดิที่ศกัด์ิสิทธม์ากของชาวบรูไนโดยมสัยดิ
แห่งที่ใชว้สัดุในการก่อสร้างจากทัว่ทุกมุมโลกและใชเ้วลาสร้างมสัยดิแห่งน้ีนานถึง 7 ปี ดา้นบนหลงัคา
ของมสัยดิจะเป็นสีฟ้านํ้ าทะเลมองเห็นไดแ้ต่ไหลๆโดยตรงกลางจะมีโดมสีทองขนาดใหญ่จนมองเห็นได้
ชดั จุดเด่นของมสัยดิแห่งขอบอกเลยวา่ภายในห้องละหมาดดา้นบนของมสัยดิแห่งน้ีปูพรมสีเหลืองทองที่
ดูสวา่งไสวเมือไดเ้ขา้ไปชมจะรู้สึกวา่อยูใ่นคลงัทองกนัเลยทีเดียวและในช่วงตอนกลางคืนทีม่สัยดิทองคาํ
แห่งน้ีจะดูเหมือนมสัยดิจะมีสีเหมือนทองคาํทั้งอาคารจนไดรั้บฉายาวา่ “มินิทชัมาฮาล” 
นาํท่านออกเดินทางไป ถ่ายรูปเยีย่มชมสะพาน RIPAS Bridge  สะพานราชา Isteri Pengiran อนรรฆ 
Hajah Saleha สะพาน ( มาเลย ์: Jambatan ราชา Isteri Pengiran อนรรฆ Hajah Saleha ) เป็นที่รู้จกักนั
ทัว่ไปวา่เป็นSungai Kebun สะพาน ( มาเลย ์: Jambatan Sungai Kebun ) เป็นสะพานขึงซ่ึงเช่ือมต่อกบัซิต้ี
เซ็นเตอร์และสุไหง Kebunในบนัดาร์เสรี เบกาวนั , บรูไน มนัเป็นช่ือหลงัจากที่สมเด็จพระราชินี Saleha
ที่มเหสีของปัจจุบนัสุลต่านแห่งบรูไน,สุลต่านฮาสซานาลโบลเกียสะพานที่พกัสายเป็นสะพานแห่งแรก
ในบรูไนเปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัที่14ตุลาคม2560เป็นสะพานสายเด่ียวเสายาวอนัดบัสองของโลก 

นาํท่านออกเดินทางไป  ถ่ายรูป Water village หรือหมู่บา้นริมนํ้ าที่อาจจะดูคลา้ย ๆ ของไทยเรา แต่เคา้มี
การจดัระเบียบเป็นบา้นเก่า บา้นใหม่อยา่งเรียบร้อยสวยงาม สามารถเดินเขา้ชมไดอ้ยา่งไม่อนัตราย บา้น



บางหลงัเปิดให้เขา้จิบนํ้ าชาพร้อมกบัชมวถีิชาวบา้นอีกดว้ยบา้นอีกแบบที่ถือเป็นการออกแบบที่มี
เอกลกัษณ์ของประเทศน้ีคือ Longhouse เป็นบา้นที่ลกัษณะคลา้ย ๆ Townhouse แต่ยาวมากกวา่ 10 หอ้ง
เลยทีเดียว โดยทางเดินหนา้บา้นจะใชร่้วมกนั ส่วนใหญ่คนที่อยูอ่าศยัก็มกัจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
นาํท่านออกเดินทางไป  แวะถ่ายรูป  Omar Ali Saifuddin Mosque บรูไนเป็นประเทศมุสลิม ศาสนสถาน
ช่ือดงัของที่น่ีจึงเป็นมสัยดิอยา่งไม่ตอ้งสงสยั และดว้ยความมัง่คัง่ของสุลต่านบรูไน มสัยดิของทีน่ี่จึง
สวยงามน่าคน้หาไม่ต่างกบัมสัยดิช่ือดงัอ่ืน ๆ จากทัว่โลก Omar Ali Saifuddin Mosque  หรือ มสัยดิ
สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน ตั้งอยูใ่จกลางเมืองกรุงบนัดาร์เซอรีเบอกาวนั  โดยช่ือนั้นตั้งเพือ่เป็นเกียรติ
แก่ สุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน  สมเด็จพระราชาธิบดีองคท์ี่ 28 ของบรูไน ตั้งสวยงามเด่นเป็นสง่าอยู่
ติดกบัแม่นํ้ าบรูไนวสัดุที่ใชก่้อสร้างก็ลว้นแต่มีราคาสมกบัการก่อสร้างเพือ่สุลต่านอยา่งแทจ้ริง ไล่ตั้งแต่
วสัดุหลกัที่ทาํจากหินอ่อน ไปจนถึงโดมทองคาํทีเ่ป็นจุดเด่นของมสัยดิน้ี   ส่วนการออกแบบไดว้า่จา้ง
สถาปนิกอิตาลีช่ือดงั Cavalierre Rudolfo Nolli  มาคุมงานดีไซน์ทุกขั้นตอน รวมถึงการขดุทะเลสาบหนา้
มสัยดิ เพือ่ความงดงามของเงาสะทอ้นยามคํ่าคืนและเป็นที่ตั้งของเรือพระราชพธีิจาํลองอีกดว้ย 

DINNER   * อาหารอินโดนีเซีย* 
แมจ้ะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ที่น่ีก็มีอาหารที่หลากหลาย มีการผสมผสานกนัของอาหารทอ้งถ่ิน อาหารอิน

โด อาหารมาเลย ์อาหารจีน   ทาํใหอ้อกมาเป็นอาหารที่มีเอกลกัษณ์  
และที่สาํคญัถูกปากคนไทยเราเสียดว้ยสิร้านอาหารที่น่ีมีหลากหลายมาก 

นาํท่านออกเดินทางไป  เยีย่มชมและถ่ายรูป  Silver Jubilee Park สวนสาธารณะซิลเวอร์จูบิลี  

*** เดินทางต่อ ไปยงัสนามบิน เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทางสู่ ญ่ีปุ่ น *** 

 
 

เดินทางต่อ 

นาํท่านออกเดินทางไปยงัสนามบนิ เพือ่ทาํการตรวจเอกสารในการเดินทาง  

“เหิรฟ้าสู่ญี่ปุ่ น” โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI695   00.35 – 07.30 
(ใชเ้วลาบินประมาณ 05.20 ชม./รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน)  
นาํท่านถึง สนามบนิ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
หลงัผา่นพธีิการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย   และ เตรียมตวัออกเดินทางตามโปรแกรม 

 
วนัท่ี2 

เดินทางถึงสนามบิน นาริตะ  BI695  00.35  -  07.30 
สนามบินนาริตะ – วดัอาซากสุะ - โตเกียวสกายทรี(จุดถ่ายรูป)  

ชิมไข่ดาํหุบเขาโอวาคุดานิ - หมู่บา้นอิยาชิโนะซาโตะ 
แช่นํ้าแร่ธรรมชาติ           **** บุฟเฟตข์าป ู**** 

 



 นาํท่านออกเดินทางไปยงั วัดอาซากสุะ  (วดัเซนโซจิ หรือวดัอาซากุซะ หรือวดัโคมแดง – Sensoji 
Temple ) วดัเซ็นโซ (ญี่ปุ่ น: 浅草寺 โรมาจิ: Sensō-ji) หรือรู้จกัในช่ือ วดัอาซากูซะ เป็นวดัพุทธใน
ยา่นอาซากูซะ แขวงไทโต โตเกียว เป็นวดัที่เก่าแก่และมีความสาํคญัที่สุดแห่งหน่ึงในโตเกียว สถานที่
ดั้งเดิมถูกระเบิดเผาทาํลายไปเกือบหมดในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 ตวัวดัปัจจุบนัถูกสร้างขึ้นใหม่
ทั้งหมด แรกเร่ิมเคยเป็นวดัในสายเทน็ได ต่อมาไดแ้ยกเป็นอิสระหลงัสงครามโลกคร้ังที่สอง บริเวณติด
กบัวดัเป็นที่ตั้งของศาลเจา้อาซากูซะ ซ่ึงเป็นศาลเจา้ในศาสนาชินโต วดัเซ็นโซเป็นสถานที่จดัเทศกาลที่
ใหญ่ที่สุดและไดรั้บความนิยมมากที่สุดในโตเกียว เทศกาลมีระยะเวลา 3-4 วนั ในช่วงปลายฤดูใบไมผ้ลิ 
ระหวา่งน้ีถนนใกลเ้คียงจะปิดการจราจรตั้งแต่เชา้จนถึงหวัค ํ่า ที่ทางเขา้วดัมีประตูขนาดใหญ่ เรียกวา่ 
ประตูคามินาริ (Kaminari-mon) หรือ "ประตูอสุนี" บนคานประตูแขวนโคมกระดาษขนาดใหญ่มีความสูง
กวา่ 5.5 เมตร ที่มีรูปสายฟ้าและเมฆเขียนดว้ยสีดาํและแดง ในบริเวณวดัเป็นที่ตั้งของเจดีย ์5 ชั้น และ
อาคารหลกัที่เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสตัวค์นันง (Kannon Bosatsu) ทุกปีจะมีนกัทอ่งเที่ยว ทั้งชาว
ญี่ปุ่ นและชาวต่างชาติจาํนวนมาก เดินทางมาเยีย่มชมวดัเซ็นโซ บริเวณรอบๆวดัจึงมีร้านคา้ขายสินคา้และ
อาหารพื้นเมืองญี่ปุ่ นมาวางขายจาํนวนมาก โดยเฉพาะที่ถนนนากามิเสะ ซ่ึงทอดยาวตั้งแต่ประตูสายฟ้า
ไปจนถึงบริเวณวดั สองขา้งถนนเตม็ไปดว้ยร้านคา้เล็ก ๆ ขายของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น พดั ภาพวาดแผน่ไม ้
ชุดกิโมโน เส้ือคลุมแบบต่าง ๆ มว้นภาพเขียน ขนมหวานพื้นเมือง ไปจนถึงหุ่นยนตข์องเล่น เส้ือยดื หรือ
ของประดบัโทรศพัทมื์อถือ ตูบ้ริจาคใบโต ไกดแ์นะนาํวา่ใหโ้ยนเหรียญบริจาคลงไป และควรจะบริจาค
เป็นเหรียญที่มีเลข 5 ทั้ง 5 เยน 50 เยน หรือ 500 เยน ซ่ึงใหค้วามหมายที่วา่จะไดก้ลบัมาที่น่ีอีกคร้ังใน
บริเวณวดัยงัมีสวนที่เงียบสงบ ซ่ึงไดรั้บการดูแลรักษาใหเ้ป็นสวนแบบญี่ปุ่ นไวไ้ดอ้ยา่งดี 
ออกเดินทางต่อไปยงั โตเกียวสกายทรี(จุดถ่ายรูป) โตเกียวสกายทรี (ญี่ปุ่ น: 東京スカイツリ
ー โรมาจิ: โทเกียวซุไกสึรี; องักฤษ: Tokyo Skytree) หรือเรียก โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ (New Tokyo 
Tower) เป็นหอกระจายคล่ืนตั้งอยูท่ี่เขตซุมิดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบนัเป็นส่ิงก่อสร้างที่สูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น และ ไดก้ลายเป็นหอคอยทีสู่งที่สุดในโลก ที่ความสูง 634 เมตร ที่มาของการ
กาํหนดความสูงไวท้ี่ 634 เมตร เน่ืองจากในยคุเอโดะ พื้นที่กรุงโตเกียว จงัหวดัคะนะกะวะและจงัหวดัไซ
ตะมะในปัจจุบนัเรียกวา่ มุซะชิ (ญี่ปุ่ น: 武蔵-634-Musashi) มุ (六) แทนเลขหก (6) ซะ (三) แทน
เลขสาม ชิ (四) แทนเลขส่ีในปัจจุบนั โตเกียวทาวเวอร์ (สูง 333 เมตร) มีความสูงไม่พอที่จะส่งสญัญาณ
คล่ืนโทรทศัน์แบบดิจิตอลใหค้รอบคลุม เน่ืองจากมีอาคารและตึกสูงจาํนวนมากสร้างขึ้นบงัสญัญาณ
บริเวณใจกลางเมือง จึงมีโครงการก่อสร้างโตเกียวสกายทรีขึ้น นาํโดยบริษทั โทบุเรลเวย ์จาํกดั ซ่ึงเร่ิม
ก่อสร้างในวนัที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 แลว้เสร็จในวนัที่ 29 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555[5] และเปิดอยา่ง
เป็นทางการในวนัที่ 22 พฤษภาคม ปีเดียวกนั 



อาหารกลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั   

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัเสร็จเรียบร้อย ออกเดินทางต่อไป  ชิมไข่ด า หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขา
โอวาคุดานิ(Owakudani) ตั้งอยูท่ี่เมืองฮาโกเน่ในจงัหวดัคานากาวา่ บอกไดเ้ลยวา่น่ีก็เป็นอีกหน่ึงแลมาร์ก
ที่ตอ้งมาปักหมุดของเมืองน้ีเลยล่ะค่ะ เรียกไดว้า่นกัท่องเที่ยวส่วนมากจะตอ้งมาล้ิมรสไข่ดาํแห่งหุบเขาโอ
วาคุดานิกนัใหไ้ด ้ซ่ึงเจา้ไข่ดาํเน่ียมาจากนํ้ าพรุ้อนธรรมชาติลว้นๆเลยนะคะ โดยดา้นนอกของเปลือกไข่
จะเป็นสีดาํเน่ืองจากถูกแร่กาํมะถนั มีความเช่ือวา่เม่ือทานไข่ดาํ 1 ลูก จะมีอายยุนืขึ้น 7 ปี ยิง่กินยิง่ดีเคา้วา่
กนัวา่อยา่งนั้น หุบเขาโอวาคุดานินั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือประมาณ 3000 ที่
แลว้ โดยที่ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นอีกหน่ึงภูเขาไฟที่ยงัไม่ดบัอยูน่ัน่เอง จึงทาํใหมี้บ่อนํ้ าร้อนและถา้กาํมะถนั
หลงเหลืออยู ่ที่พคีอีกอยา่งก็ตรงการเป็นจุดชมววิฟูจิที่สวยที่สุดอีกแห่งหน่ึง เน่ืองมาจากหุบเขาน้ียงั
มองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวนัฟ้าโปร่งๆอีกดว้ย การเดินทางมาหุบเขาบอกเลยวา่สบายๆค่ะ เพราะเคา้มีบริการ
กระเชา้ลอยฟ้าใหน้กัท่องเที่ยวขึ้นไปชิลล์ๆ  แต่ถา้อยากมาเห็นภูเขาฟูจิดว้ยน่ีตอ้งดูพยากรณ์อากาศดีๆหรือ
เลือกฤดูกาลที่จะมาดีๆนะคะ ไม่งั้นมีอดนะเออ 

ออกเดินทางต่อไปยงั หมู่บ้านอยิาชิโนะซาโตะ  พพิธิภณัฑห์มู่บา้นอิยาชิโนซาโตะ(Iyashi no Sato) 
ตั้งอยูใ่นพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมบนชายฝ่ังทิศตะวนัตกของทะเลสาบไซโกะ(Lake Saiko) ซ่ึง
ถูกพายไุตฝุ้่ นพดัถล่มในปี 1966 จนกระทั้งต่อมาอีก 40 ปีไดรั้บการบูรณะขึ้นใหม่ใหเ้ป็นแบบดั้งเดิม และ
เปิดเป็นพพิธิภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรม ลองและซ้ือสินคา้
หตัถกรรมแบบดั้งเดิม  ภายในหมู่บา้น ประกอบดว้ยบา้นกวา่ 20 หลงัคาเรือน ที่ไดรั้บการดดัแปลงให้
เป็นร้านคา้ ร้านอาหาร พพิธิภณัฑ ์และแกลเลอร่ี ซ่ึงแต่ละหลงัก็จะมีความเช่ียวชาญในงานฝีมือดั้งเดิม
ที่ต่่างกนั เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ธูป และผา้ทอ หรืออาจเขา้ร่วมทดลองผลิตกระดาษวาชิ ถ่านชาร์โคล และ
บะหม่ีโซบะดว้ยตนเองส่วนของพพิธิภณัฑใ์นบา้น ไดแ้ก่ บา้นวาตานาเบะ(Watanabe House)ที่จดัแสดง
เก่ียวกบัชีวติประจาํวนัของเกษตรกรที่เคยใชชี้วติอยูใ่นแถบน้ี พพิธิภณัฑก์ารกดัเซาะและการควบคุม
ตะกอน(Erosion and Sediment Control Museum) ที่อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดดินถล่มที่ทาํลายหมู่บา้น 
และเทคนิคการใชป้้องกนัภยัพบิติั บา้นที่เหลือจะเป็นอาร์ตแกลเลอร่ี แสดงงานศิลปะทอ้งถ่ิน ร้านผลิต 
และสตูดิโอถ่ายภาพบุคคล ซ่ึงนกัทอ่งเที่ยวจะไดล้องสวมชุดกิโมโนะ หรือชุดเกราะซามูไร ถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึก(มีค่าใชจ่้ายเล็กนอ้ย) นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารตั้งอยูร่อบๆหมู่บา้นอีกดว้ย 
**** การแช่นํ้ าแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่ น หรือที่เรียกกนัวา่การแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวฒันธรรมของ
ชาวญี่ปุ่ นที่นิยมกนัมากวา่ 1,000 ปี ซ่ึงปัจจุบนัเรียวกงัหลายๆ แห่งในญี่ปุ่ นไดใ้ชว้ิธีน้ีในการเรียกลูกคา้ 
ดว้ยการจาํลองรูปแบบของบ่อนํ้ าพรุ้อนหลากหลายแบเพือ่ใหน้กัท่องเที่ยวประทบัใจ ทั้งแบบใกลชิ้ด
ธรรมชาติเพือ่ใหผู้แ้ช่ไดด่ื้มดํ่ากบัป่าเขานํ้ าตกรวม ทั้งแบบโบราณ โดยจาํลองสถาปัตยกรรมเก่าๆ สไตล์



ญี่ปุ่ นก็มี เพราะชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่การแช่นํ้ าร้อนนั้นนอกจากจะทาํใหเ้ลือดลมหมุนเวยีนดีแลว้ ยงัทาํให้
ผวิพรรณผดุผอ่งอีกดว้ย **** 

 

อาหารคํ่า / ท่ีพกั 
รับประทานอาหารเยน็   **** บุฟเฟตข์าป ู****                    ***แช่น ้าแร่ร้อนธรรมชาติของญี่ปุ่ น*** 

ไดเ้วลาอนัสมควน นาํทา่นเขา้สู่ที่พกั      Fujisan Resort Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี3 
ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 (ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) – หมู่บา้นโอชิโนะฮคัไก - โตเกียว  

ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ข้ึอยูก่บัสภาพอากาศ)  - ชอ้ปป้ิงอะเมโยโกะ – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ    
อาหารเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางต่อไปยงั ภูเขาไฟฟูจิช้ัน5 (ขึน้อยู่กับอากาศ) ภูเขาฟูจิหรือฟุจิซงั คือภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ
ญี่ปุ่ น นัน่คือประมาณ 3,776 เมตร ตั้งอยูบ่ริเวณจงัหวดัชิสึโอกะ และจงัหวดัยามานาชิ เป็นภูเขาไฟ
ประเภทที่มีโอกาสประทุค่อนขา้งตํ่า ในอดีตฟูจิเคยเป็นฐานทพัของเหล่าซามูไรมาก่อน ในปัจจุบนัฟูจิถูก
รับรองให้เป็นอีกหน่ึงมรดกโลกไปแลว้ และยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํคญัของญี่ปุ่ น เน่ืองจากมีทั้ง
ทะเลสาบลอ้มรอบ และมีอุทยานแห่งชาติที่สวยงาม ประกอบกบัเสน่ห์ของฟูจิเองที่มีผลใหน้กัท่องเที่ยว
จากทัว่โลกใฝ่ฝันอยากไปสมัผสัสญัลกัษณ์ของญีปุ่่ นแห่งน้ีดว้ยตวัเองสกัคร้ัง 
ออกเดินทางต่อไปยงั  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก หมู่บา้นโอชิโนะฮกัไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่
สร้างเป็นหมู่บา้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบ่อนํ้ า 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบคาวากูจิโกะ(Lake 
Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคาโกะ(Lake Yamanakako) ซ่ึงเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่
แหง้ขอดไปเม่ือ 200-300 ปีที่ผา่นมา บ่อนํ้ าทั้ง 8 น้ีเป็นนํ้ าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจาก
ทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจิผา่นหินลาวาที่มีรูพรุนอายกุวา่ 80 ปี ทาํใหน้ํ้ าใสสะอาดเป็นพเิศษ ถดัไปอีกบ่อ
หน่ึง นกัท่องเที่ยวสามารถด่ืมนํ้ าเยน็จากแหล่งนํ้ าไดโ้ดยตรง บ่อน้ีค่อนขา้งลึกและมีชีวติทั้วพชื และปลา
นํ้ าจืดขนาดใหญ่อาศยัอยู ่นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายของที่ระลึก และซุม้รอบๆบ่อ ที่ขายทั้ง
ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมือ และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอ่ืนๆ บางร้านยงัขายมนัเทศหวานยา่ง และแครก
เกอร์ขา้คัว่(osenbei) บนเตาเล็กๆกลางแจง้ส่งกล่ินหอมชวนใหล้ิ้มรสอีกดว้ย 

อาหารกลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั   

 ออกเดินทางต่อไปยงั  ชมซากรุะ ณ สวนอุเอโนะ   สวนอุเอโนะ (Ueno Park) ถือไดว้า่เป็นสถานทีช่มดอก
ซากุระยอดฮิตของโตเกียวมาหลายทศวรรษ เน่ืองจากเป็นจุดที่มีตน้ซากุระปลูกอยูม่ากมายนบัพนัๆ ตน้ 
โดยในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ดอกซากุระเหล่าน้ีก็จะพากนัเบ่งบานจนทาํใหส้วน เหมือนถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสี
ชมพอู่อนอยูท่ ัว่ทุกจุด โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน สวนอุเอโนะก็จะมีเทศกาลสาํคญั
ที่จดัขึ้นเป็นประจาํทุกปี นัน่คือเทศกาล Ueno Sakura Matsuri-Cherry Blossom Festival หรือ เทศกาลชม



ดอกซากุระ ที่นอกจากจะมีการออกร้านคา้และตลาดนดัอยา่งคึกคกัแลว้ ในช่วงเวลากลางคืนก็จะมีการ
ประดบัตะเกียงไฟร่วม 1,000 ดวง เพิม่ความสวา่งไสว และโรแมนติกใหก้บัผูท้ี่ตอ้งการมาชมดอกซากุระ
ในยามคํ่าคืน 
ออกเดินทางต่อไปยงั  ช้อปป้ิงอะเมโยโกะ  ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) ตั้งอยูร่ะหวา่งสถานีอุเอ
โนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi Station) นบัเป็นอีกหน่ึงตลาดฮอตฮิตของเมือง
โตเกียวเลยทีเดียวค่ะ ดูไดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดที่คึกคกัคนเยอะอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงที่น่ีจะ
เป็นตลาดกลางวนัที่ร้านส่วนใหญ่จะเร่ิมเปิดทาํการตั้งแต่เวลา 10 โมงเชา้ไปจนถึงช่วงเยน็ๆ และมกัจะปิด
ทุกวนัพธุ ส่ิงที่น่าจะเป็นจุดเด่นของที่ตลาดแห่งน้ีก็นาจะเป็นสินคา้ที่หลากหลายมากๆมีทั้งของสดไป
จนถึงขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆอยา่ง เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ทั้งของญี่ปุ่ น ของนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด ร้านขนมของกินเล่น ทาโกะยากิยกัษ ์โมจิ ขนมเคก้ ช็อคโกแลต 
ไอศครีม ชานมไข่มุก และร้านอาหารญี่ปุ่ น อยา่งราเม็ง ซูชิ ขา้วหนา้ปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญ่
กินพื้นที่ไปหลายซอยรวมถึงชั้นใตดิ้นอีกต่างหาก เรียกไดว้า่ในหา้งมีอะไรที่น่ีจดัมาครบแถมมาในราคาที่
ถูกกวา่ในหลายๆหา้งทัว่ๆไปเลยนะคะ ที่สาํคญับางร้านน่ียงัสามารถต่อรองราคาไดอี้กดว้ย บอกเลยวา่ถา้
ใครอยากช็อปป้ิงแต่อยากไดบ้รรยากาศแนวตลาดๆหน่อยล่ะก็ลองมาเดินทีอ่ะเมโยโกะดูสิคะรับรองวา่
ไม่ทาํใหผ้ดิหวงัแน่ๆ 
ออกเดินทางต่อไปยงั  ช้อปป้ิงชินจูก ุ  ยา่นชินจูกุ  เพลิดเพลินกบัการ ชอ้ปป้ิงสินคา้ มากมาย อาทิเช่น 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  นาฬิกาแบรนดด์งั ๆ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ ต่างๆ  หรือสินคา้ที่จะเอาใจคุณผูห้ญิง
ดว้ย   กระเป๋า รองเทา้ เส้ือผา้ แบรนดเ์นม  เส้ือผา้แฟชัน่สาํหรับวยัรุ่นเคร่ือง สาํอางคย์ีห่อ้ดงัของญี่ปุ่ น ไม่
วา่จะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK II และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนขา้งถูกกวา่เมืองไทย 
และที่จะขาดไม่ไดเ้ลยก็คอื ร้าน 100 เยน ซ่ึงสินคา้ทุกอยา่งภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากนัหมด จะมี
ทั้งเคร่ืองสาํอาง เส้ือผา้ กระเป๋า ของก๊ิฟทช๊์อป ขนม ของกิน และสินคา้อ่ืน ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซ้ือ
เป็นของฝากกลบับา้นได ้ในราคาที่สบายกระเป๋า 

อาหารคํ่า / ท่ีพกั รับประทานอาหารเยน็  **** บุฟเฟต์ป้ิงย่าง ****   ไดเ้วลาอนัสมควน นาํท่านเขา้สู่ที่พกั 

   Shinbashi Atagoyama Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี4 อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั หรือ เลือกซ้ือทวัร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ลด ์

อาหารเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 *** อิสระเที่ยวเตม็วนั *** แนะนาํเที่ยวโดยรถไฟตะลุยโตเกียว กบัหลายแหล่งชอ้ปป้ิงสุดฮิต ฮาราจูกุ 
ถนนทาเคชิตะ ถนนโอโมเตะซานโดะ OMOTOSANDO HILL, KIDDYLAND   



*** Tokyo Disneyland *** หากใครยงัไม่อยากชอ้ปป้ิง แนะนาํไปสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์
สามารถสอบถามเพือ่ซ้ือทวัร์เสริมได ้

อาหารคํ่า / ท่ีพกั รับประทานอาหารเยน็  ****  อิสระ ****        ไดเ้วลาอนัสมควน นาํท่านเขา้สู่ที่พกั   

  Shinbashi Atagoyama Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่า 
วนัท่ี5 โตเกียว – สนามบินนาริตะ – บรูไน – สุวรรณภมิู 

(สนามบินนาริตะ – สนามบินบรูไน)         BI696   11.45 – 17.10 
(สนามบินบรูไน – สนามบินสุวรรณภมิู)   BI519   18.30 – 20.15 

อาหารเชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
ออกเดินทาง 

เก็บกระเป๋า เช็คเอา้ทจ์ากโรงแรม แลว้นาํท่านสู่ สนามบินนาริตะ 

 “เหิรฟ้าสู่บรูไน” โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  BI 696  (11.45 – 17.10) 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 05.35 ชม./รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 

 
 

เดินทางต่อ 

เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ” โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ BI 519  (18.30 – 20.15) 

(ใชเ้วลาบินประมาณ 02.45 ชม./รับประทานอาหารและพกัผอ่นบนเคร่ืองบิน) 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

 

 

 

จ านวน 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 

(พักกับผู้ใหญ่) 

*** มีเตียงเสริม *** 

ราคาเด็ก 2-12 ปี 

( พักกับผู้ใหญ่ 2 คน ) 

*** ไม่มีเตียงเสริม *** 

 

ราคาทารก 

 ไม่เกิน2ปี 

 

ราคาพักเดีย่ว 

 เพิ่มท่านละ 

20 ท่าน 36,800 36,800 31,000 12,755 8,800 
 

 



*********** * * การจองทวัร์ * * ************* 
หากท่านสนใจและประสงคจ์ะ เดินทาง กรุณาจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํล่วงหนา้ 

เง่ือนไขในการมดัจาํ : 

 ***   มดัจาํรอบท่ีหน่ึง      หลงัจากทาํการจอง 3 วนั                  มดัจาํ     2,000  บาท    ********* 

 ***   มดัจาํรอบท่ีสอง      หลงัจากมดัจาํคร้ังแรก 7 วนั            มดัจาํ  8,000  บาท       ********* 

 ***   มดัจาํรอบสุดทา้ย     ก่อนวนัเดินทาง 20 วนั                     ชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  26,800 บาท  ***  
*************************************************************************************************************  

กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามวนัท่ีกาํหนด 
ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจาํทั้งหมด 

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

 

ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 



ค่าทวัร์รวม : 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-บรูไน-ญ่ีปุ่ น  // ญ่ีปุ่ น -บรูไน-กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยลั บรูไน แอร์ไลน์ (BI)  

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน  

 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน)  

 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่านํ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน  

 ค่าพาหนะในการนาํเท่ียว ตลอดการเดินทาง  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม  

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ถา้มี) 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
(ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายตุ ั้งแต่75ปีข้ึนไป)  

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ รวม 1,500 บาท  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัจดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียง
อยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม  

 ค่าทาํหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  

 ค่านํ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน)  

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ  

เอกสารทาํวีซ่า : 

************  หนงัสือเดินทางไทย ไม่ตอ้งทาํวีซ่า  ************** 
การยกเลิกการจองทวัร์ : 

********** ไม่สามารถยกเลิกการจองได ้********** 



หมายเหตุ : 
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั 
ก่อนการเดินทาง 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้  
- บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็น
ลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  
- รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง 
และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย 
การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่างๆ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น
สาํคญั  
- บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้าม
นาํเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
พิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้าย  
- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
- การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
- ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) / หนงัสือเดินทางนกัการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินกัท่องเท่ียวใชห้นงัสือเดินทางบคุคลธรรมดา 
(เล่มสีเลือดหมู)  

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ี
สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทาง
บริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund 
ไดเ้ท่านั้น)  
- ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง  
แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้ 
- หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั้ง
สั้น  

** เม่ือท่านจองทวัร์และชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ ** 



โรงแรมและหอ้ง 
- ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่
กบัขอ้กาํหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ี
ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้ 
- โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อน
เท่านั้น  
- ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือ
ยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม  

กระเป๋าเลก็ถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
- กรุณางดนาํของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ใน
กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนาํติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเดด็ขาด  
- วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง โดยจะ
อนุญาตให้ถือข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )  
- หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบ ุวนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนาํข้ึนเคร่ืองได ้และห้ามมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเดด็ขาด  

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
- ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเชค็ไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้
ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใชใ้ห้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยนํ้าหนกักระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทาง
ชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไม่แนะนาํให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  
- กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์น
ส่วนตวัของท่าน  
- บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในระหว่างการ
เดินทาง  

การเดินทางเป็นครอบครัว 
- หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอาย ุมี
โรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็ 
หมู่คณะ หวัหนา้ทวัร์มีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมดหลงัจากการจองทวัร์และชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับ

ในขอ้ตกลงและเง่ือนไขท่ีบริษทัไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
 


