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Code: IC05-JPN-WonderfulAutumnLeaves-64TG-24-29Oct-71-A220721 

 

 

WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN 

[KAWAGOE– NAEBA – DRAGONDOLA – NAGANO – MATSUMOTO - TOKYO] 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 

24 – 29 OCTOBER 2022 

 

ระดบัทวัร ์

โปรแกรมนี ้

✓ ทวัรร์าคาพเิศษ  ✓ ทวัรม์าตรฐาน 

 

✓ ทวัรพ์รเีมีย่ม 

 

รายละเอยีด

เบือ้งตน้ 

อาหารมาตรฐาน 

ทีพ่ักระดับ 3 ดาว 

อาหารแนะน า-อพัเกรด  

ทีพ่ักระดับ 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพเิศษ 

ทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว 

 

 

 

 

วันที ่ เปรยีบเทยีบรายการกบัทีอ่ ืน่ไดท้ีน่ี ่

อาหารในรายการ โรงแรมหรอื 

ระดับ

เทยีบเทา่ 
เชา้ เทีย่ง ค ่า 

01 กรงุเทพฯ - เดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 682 - - - - 

02 

ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอนช ู– ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนิฮา

เนะดะ (มหานครโตเกยีว)  - คาวาโงเอะ - ศาลเจา้ฮกิาวะ – 

หมูบ่า้นโบราณสดี า - เสน้ทางถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ  - เยีย่ม

ชมโรงงานท าโชยดุว้ยสตูรทีต่กทอดมากวา่ 200 ปี – นาเอบะ - 

อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ

- 01 
02 

 

NAEBA 

PRINCE 

 

03 
นาเอบะ – น่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น - เมอืงอยิามะ - 

สนุกกบักจิกรรมท ากระดาษสา – อสิระชอ้ปป้ิง - นางาโนะ  
03 04 

05 

 

NAGANO 

METROPOL
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ITAN 

 

04 
นางาโนะ – วัดเซนโคจ ิ  - ชอ้ปป้ิงนากามเิสะ - มตัสโึมโต ้ - 

ปราสาทมตัสโึมโต ้- ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ  - อาบน ้าแรธ่รรมชาต ิ
06 

07 

 

 

08 

 

 

YAMANASH

I 

FUJI Q 

HIGHLAND 

 

05 

ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ – บอ่น ้าศักดิส์ทิธิโ์อะชโินะฮคัไค – ชมสวน

โออชิ ิ - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- พเิศษอิม่อรอ่ยกบัสดุยอดเมนู

อพัเกรดบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง แนะน าโดยรายการทวีแีชมป์เป้ียนญีปุ่่ น  

09 

 

10 

 

11 

 

TOKYO 

KEIO 

PLAZA 

06 

โตเกยีว - สกัการะศาลเจา้เมยจ์ ิ - นารติะ (จังหวัดชบิะ) - อสิระช ้

อปป้ิงนารติะ ออิอนมอลล ์ - ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนินาริ

ตะ - ประเทศไทย -     ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนิสวุรรณ

ภมู ิ(กรงุเทพฯ) เทีย่วบนิที ่TG 677 

12 

 

13 

 

 

- - 

 

>> ไฮไลทข์องทรปิ << 

- ไหวพ้ระขอพร ศาลเจา้แหง่ความรักที ่”ศาลเจา้ฮคิาวะ” 

- เยีย่ม ”ชมโรงงานท าโชย(ุKinbue)” ดว้ยสตูรโบราณทีต่กทอดมากวา่ 200 ปี  

- น่ัง ”ดรากอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น” ดว้ยความยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร 

- ไหวพ้ระ เยีย่มชม ”วัดเซนโคจ”ิ วัดพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น 

- ชมปราสาท 1 ใน 3 ปราสาททีเ่กา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ”ปราสาทมตัสโึมโต”้ 

- ชมความงามของ “ทุง่ดอกโคเคยี” สแีดงสดใส โดยมเีบือ้งหลังเป็นภเูขาไฟฟจู ิ

- พเิศษ!! “Rokkasen” บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง (อพัเกรด) แนะน าโดยรายการทวีแีชมป์เป้ียน  

 

24 ต.ค. 65 ทา่อากาศยานสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร) 

 

19:30 น. เรยีนเชญิคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ C 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์
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หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารกอ่นเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี หลังผูโ้ดยสารไดรั้บบตัรขึน้เครือ่งแลว้ 

กรณุาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตขูึน้เครือ่งกบัหนา้จอมอนเิตอรก์อ่นขึน้เครือ่งอกีครัง้ 

เนือ่งจากประตขูึน้เครือ่งอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นือ่งมาจากเหตผุลของทางสนามบนิและสายการบนิ เรยีน

เชญิผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

22:45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 682 

(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่นัดหมาย) 

 

25 ต.ค. 65 ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอนชู – สนามบนินานาชาตโิตเกยีว (ฮาเนดะ) – คาวาโงเอะ - ศาลเจา้ฮิ

กาวะ – หมูบ่า้นโบราณสดี า - เสน้ทางถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ – นาเอบะ – อาบน า้แร่

ธรรมชาต ิ

 

06:55 น. เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ น ณ สนามบนินานาชาตฮิาเนดะ บนเกาะฮอนช ู เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ น ภายหลังจากการผา่นขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจศลุกากรแลว้ 

   

08:30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงคาวาโงเอะ” ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ “ลติเติล้เอโดะ”  

- ดว้ยอาคารบา้นเรอืน และบรรยากาศภายในเมอืงยงัคงสภาพความรุง่เรอืงของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ท า

ใหเ้มอืงนีเ้ป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมอยา่งมาก…  

น าทา่นไหวพ้ระ ขอพรที ่“ศาลเจา้ฮคิาวะ”  

- ศาลเจา้เกา่แกใ่นนกิายชนิโตทีม่ชี ือ่เสยีงอกีทีใ่นประเทศญีปุ่่ น ศาลเจา้แหง่นีส้รา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1400 และ

เป็นการสรา้งขึน้เพือ่เป็นการสกัการะเทพเจา้ทีเ่ป็นครอบครัว พอ่ แม ่ และลกู 3 องค ์ เราจงึเรยีกวา่ เทพเจา้

ทัง้ 5 โดยศาลเจา้แหง่นี ้ คนญีปุ่่ นมกันยิมมาขอพรในเรือ่งของความรัก ภายในศาลเจา้มสี ิง่ทีน่่าสนใจหลาย

อยา่งนอกเหนอืไปจากสิง่คุน้เคยทัว่ๆไปของศาลเจา้ญีปุ่่ น เชน่ เซยีมซรีปูปลา ทีท่ านายเรือ่งความรัก

โดยเฉพาะ ซุม้แขวนไมอ้ธฐิาน, ล าธารศักสทิธิส์ าหรับขจัดสิง่ไมด่,ี ซุม้กระดิง่ลมส าหรับฤดรูอ้น, ตน้ไม ้
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ศักดิส์ทิธิท์ีคู่รั่กนยิมมาเดนิวนเป็นเลข 8 เพือ่ใหค้วามรักยนืยาว, เสาโทรอิหินิอายหุลายรอ้ยปี และเสาโทรอิ ิ

ไมส้แีดงอนัใหญย่กัษ์ทีเ่คยใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นมาแลว้…  

   

น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโบราณสดี า”  

- เป็นหมูบ่า้นทีถ่กูสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยคุสมยัเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรอืนเป็น

แบบทีเ่รยีกวา่ “ครุะซคึรุ”ิ เป็นอาคารไมท้ีไ่ดรั้บการอนุรักษ์เป็นอยา่งด ี ปัจจบุนัไดม้กีารดดัแปลงเป็นรา้นคา้ 

รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย ทา่นสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นแท.้..  

จากนัน้น าทา่นสูย่า่นยาคยิะโยะโคะโจ  

- ยา่นนีเ้ป็นทีรู่จ้ักกนัดขีองนักทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ในนามของ "ถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ" ทีม่รีา้นขนมญีปุ่่ น

แบบดัง้เดมิใหเ้ลอืกซือ้กนัหลากหลายชนดิ อาท ิลกูกวาด คุ๊กกี ้ ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ ใหท้า่นได ้

ชมิขนมหวานญีปุ่่ นดัง้เดมิ พรอ้มเลอืกซือ้อยา่งอสิระ…  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

     

บา่ย น าทา่นเยีย่มชมโรงงานท าโชย ุ“Kinbue Soy Sauce”  

- โรงงานทีม่สีตูรตกทอดมารุน่สูรุ่น่ ยาวนานกวา่ 200 ปี ใหท้า่นไดช้มกรรมวธิกีารผลติโชยแุบบดัง้เดมิ ดว้ย

การคดัสรร เลอืกใชว้ตัถดุบิอยา่งด ีและความใสใ่จในทกุขัน้ตอนการผลติ และตืน่ตาตืน่ใจไปกบัถังไมท้ีใ่สโ่ช

ยขุนาดใหญท่ีบ่างถังถกูสรา้งขึน้ในสมยัเมจ ิทีม่อีายมุากกวา่ 150 ปี    

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NAEBA PRINCE HOTEL  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

พเิศษ ณ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบั

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิและเกา่แกข่อง

ชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทัง่ปัจจบุนั ยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี เป็นทีรู่จั้ก

อยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 
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26 ต.ค. 65 นาเอบะ – กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น – เมอืงอยิามะ – สนกุกบักจิกรรมท ากระดาษสา – 

นางาโนะ - อสิระชอ้ปป้ิง  

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นน่ัง “ดรากอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าทีย่าวทีส่ดุในญีปุ่่ น”  

- ดว้ยความยาวรว่ม 5.5 กโิลเมตร (1 กระเชา้น่ังได ้8 ทา่น) ใหท้กุทา่นไดช้มความงามของฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีี่

มวลหมูต่น้ไมน้านาพันธุ ์ พรอ้มใจกนัเปลีย่นส ี เป็นสแีดง สเีหลอืง สสีม้ สแีสด สแีดง สลับกนัไปมาดจุดั่ง

ภาพวาดในนยิาย (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี) ตลอดระยะเวลา 25 นาททีีท่า่นน่ังอยูใ่น

กระเชา้ จะมบีางชว่งทีก่ระเชา้จะลดระดับใหท้า่นไดส้มัผัสธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ จนท าใหท้กุทา่นลมืทกุ

อยา่งไปชัว่ขณะตอ้งมนตส์ะกด ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการชมบรรยากาศรอบทศิทาง อาทเิชน่ ววิภเูขา 

ตน้ไม ้น ้าตก สายธาร  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “เมอืงอยิามา่” ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั “กจิกรรมท ากระดาษสา” ในสไตล ์ แบบ

Uchiyama ซึง่กระดาษสาทีน่ีจ้ะมคีวามทนทานเป็นพเิศษ จงึมกัน ามาเป็นฉากกัน้หอ้ง Shoji เป็นเวลา

กวา่ 350 ปี…  

น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงนางาโนะ” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก NAGANO METROPOLITAN  
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27 ต.ค. 65 นางาโนะ – วดัเซนโคจ ิ- ชอ้ปป้ิงนากามเิสะ - มตัสโึมโต ้– ปราสาทอกีาด า - ทะเลสาบคาวาคจุ ิ

โกะ - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

น าทา่นเทีย่วชม กราบไหว ้ขอพรที ่“วัดเซนโคจ”ิ  

- วัดคูบ่า้นคูเ่มอืงของจังหวดันางาโนะ ดว้ยประวัตศิาสตรท์ีย่าวนานกวา่ 1400 ปี วดัแหง่นีจ้งึถอืวา่ วัดพทุธที่

เกา่แกท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น  และพระประธานทีป่ระดษิฐานทีว่ดัแหง่นี ้ถอืเป็นพระพทุธรปูองคแ์รกทีเ่ขา้มาใน

ประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย สิง่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่ไดม้าทีว่ดันี ้ คอื การลงไปยงัอโุมงคม์ดืทีม่แีทน่บชูา โดยมี

ทางเดนิรอบๆ ใตแ้ทน่บชูาซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานวตัถบุชูาของวดั เพือ่สมัผัสกบักญุแจสวรรค ์ ระหวา่งทีเ่ดนิ

ตอ้งพยายามก าหนดจติใหน้ิง่ เพราะทางเดนิจะมดืมากตอ้งคอ่ยๆ เดนิ แลว้ใชม้อืสมัผัสกบักญุแจสวรรค…์ 

จากนัน้ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงบรเิวณหนา้ทางเขา้วดั  2 ขา้งทาง รา้นรวงตา่งๆ มากมาย อาท ิ รา้นของที่

ระลกึ รา้นขนม รา้นไอศกรมี รา้นอาหาร ฯลฯ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร... 

      

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “มตัสโึมโต”้  

- เมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองของจังหวดันากาโน่ เมอืงทีร่วมสถานทีท่างประวัตศิาสตรท์ีส่ าคญัหลายแหง่ 

ทวิทศันธ์รรมชาตอินังดงามเขา้ดว้ยกนั เมอืงมตัสโึมโตเ้ลือ่งชือ่และงดงามและทา้ทายตอ่ความสามารถของ

นักไตเ่ขาโดยม ีYARIGATAKE สงูถงึ 3,180 เมตร และถอืไดว้า่เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุยอดหนึง่ของเทอืกเขา 

Japan Alps เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นภมูปิระเทศทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาสงู...  

น าทา่นชมความยิง่ใหญว่จิติรแหง่สถาปัตยกรรมการกอ่สรา้งโบราณขัน้สงู ณ “ปราสาทมตัสโึมโต”้  

- สรา้งในปี 1504 และนับเป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญีปุ่่ นซึง่รอดพน้จากเพลงิไหม ้ และการท าลายของศกึ

สงครามมาจนปัจจบุนั ดว้ยเหตทุีผ่นังทาสดี าท าใหป้ราสาทนีเ้รยีกกนัอกีชือ่หนึง่วา่ “ปราสาทอกีา”...  
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จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่“ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ” 1 ใน 5 ทะเลสาบทีล่อ้มรอบภเูขาไฟฟจู ิน าทา่นเขา้สู่

ทีพ่ัก FUJI Q HIGHLAND RESORT 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

พเิศษ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบั

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิของญีปุ่่ น 

มาอยา่งชา้นานตัง้แตอ่ดตีจนกระทั่งถงึปัจจบุนั และยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี

ท าใหเ้ป็นทีรู่จ้ักอยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 

 

28 ต.ค. 65 ทะเลสาบคาวาคจุโิกะ – บอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิโ์อะชโินะฮคัไค – ชมสวนโออชิ ิ - โตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิ

จกู ุ - พเิศษอิม่อรอ่ยกบัสดุยอดเมนอูพัเกรดบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่ง แนะน าโดยรายการทวีแีชมป์เป้ียน

ญีปุ่่ น 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     

น าทา่นเดนิทางเยีย่มชม “บอ่น ้าศกัดิส์ทิธิโ์อะชโินะฮคัไค”  

- สระน ้าทีเ่กดิจากธรรมชาตมิอีายเุกา่แกก่วา่ 1,200 ปี ซึง่เกดิมาจากการละลายของน ้าแข็งบนภเูขาไฟฟจู ิและ

ไดเ้กดิการสะสมอยูใ่นชัน้ผวิใตด้นิป็นเวลานานกวา่ 1,000 ปี และน ้าเหลา่นีไ้ดแ้ทรกซมึไปยงัทางน ้าไหลผดุ

ขึน้มาในบรเิวณเดยีวกนัถงึ 8 บอ่ เมือ่มองทีผ่วิน ้าจะเห็นน ้าทีใ่สสวยงามชวนคน้หาสิง่มหัศจรรยท์ีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง

ยิง่นัก…  

น าทา่นเดนิทางสู ่“สวนโออชิ”ิ  

- สวนดอกไมห้ลากสายพันธุร์มิทะเลสาบคาวากจุโิกะ ทีล่ะลานตาไปดว้ยทุง่ดอกไมส้สีนัสวยงามหลายชนดิที่

หมนุเวยีนมาปลกูตลอดทัง้ปี มถีนนคนเดนิความยาว 350 เมตร เพือ่น าทา่นชมทุง่ “ดอกโคเคยี” หรอืเรยีกอกี

ชือ่หนึง่วา่ “ดอกหญา้สาหรา่ยแดง” (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) ซึง่ทา่นจะเพลดิเพลนิกบัสสีนัทีแ่สดงถงึชว่งฤดู

ใบไมร้ว่ง ของประเทศญีปุ่่ น สแีดง สม้ ทีต่ดักบั โดยมทีัศนยีภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟจู ิ ภายใต ้

บรรยากาศทีม่ชีวีติชวีา และถอืเป็นชว่งทีม่สีสีนัของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย นอกจากนีย้งัสามารถซือ้ของฝาก

สนิคา้หตัถกรรมทอ้งถิน่มากมายกลบัไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย… 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “มหานครโตเกยีว”  

- เมอืงหลวงปัจจบุนัของประเทศญีปุ่่ น นับเป็นศนูยร์วมววิัฒนาการแหง่ความเจรญิและเทคโนโลยอีนัล ้าสมยั 

ซึง่มรีะบบการปกครองแบบพเิศษรวมการปกครองในรปูแบบจังหวดัและเมอืงไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานคร

โตเกยีวจดัวา่เป็นเขตเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มปีระชากรอาศัยอยูร่าว 35 ลา้นคน 

แตเ่ฉพาะในตัวเมอืงโตเกยีว 23 แขวงการปกครองพเิศษ มปีระชากรในเขตเมอืงประมาณ 12 ลา้นคน ถอืเป็น

เมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

    

 อสิระชอ้ปป้ิงใน “ยา่นชนิจกู”ุ  

- ยา่นชอ้ปป้ิงทีค่นไทยคุน้เคยและรูจั้กกนัเป็นอยา่งด ี ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานา

ชนดิของนักทอ่งเทีย่วทกุเพศทกุวัย ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้นานาชนดิไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่จะเป็นรา้นซานรโิอะ 

รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์ กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง รา้น MUJI รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น 

UNIQLO รา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสอง รา้นอาหารมากมาย ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้า่นไดส้นุก

และเพลดิเพลนิกบัการซือ้สนิคา้ 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งมือ้พเิศษ (อพัเกรด) ทานและดืม่ไมอ่ัน้

แนะน าโดยรายการทวีแีชมป์เป้ียน ไมว่า่จะเป็นเนือ้ววัอยา่งด ี เนือ้หมคูดัพเิศษ ชดุอาหารทะเลสด กุง้ตัว

ใหญ ่หมกึสด ปลาปักเป้า หอยเชลลพ์เิศษ ผักสด สลดัผัก ซปุ และไอศครมี 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KEIO PLAZA HOTEL TOKYO 
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29 ต.ค. 65 โตเกยีว - สกัการะศาลเจา้เมยจ์ ิ- นารติะ (จงัหวดัชบิะ) - อสิระชอ้ปป้ิงนารติะ ออิอนมอลล ์- ทา่

อากาศยานนานาชาตสินามบนินารติะ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

เทีย่วบนิที ่TG 677 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเยีย่มชมและรว่มสกัการะ “ศาลเจา้เมยจ์”ิ  

- ซึง่เป็นศาลเจา้อนัเกา่แกข่องลัทธชินิโต มาตัง้แตส่มยัเอะโดะ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางมหานครโตเกยีว โดยทกุ ๆ ปี 

จักรพรรดขิองญีปุ่่ นตอ้งเสด็จไปแสดงสารอวยพรใหแ้กป่ระชาชนทีน่ี ่ ศาลเจา้เมยจ์นิี้ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1920 เพือ่เป็นการร าลกึถงึสมเด็จพระจักรพรรดเิมยจ์ ิ และดว้ยความรว่มมอืของประชาชนทีบ่รจิาคตน้ไมก้วา่ 

100,000 ตน้ ท าใหศ้าลเจา้แหง่นีม้คีวามรม่รืน่อยา่งยิง่ และดว้ยปรมิาณของตน้ไมท้ีม่ากมายจงึท าใหส้วน

ของศาลเจา้แหง่นีม้คีวามยิง่ใหญต่ามไปดว้ย ซึง่ทางเขา้ของศาลเจา้มทีางเขา้ออกหลายประต ู แตร่ะยะทาง

จากประตทูางเขา้ไปยงัตัวของศาลเจา้นัน้ท าใหม้รีะยะทางทีค่อ่นขา้งไกลสกันดิ แตด่ว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม 

ทางเดนิเทา้ทีป่ไูปดว้ยหนิกรวดท าใหท้า่นสามารถดืม่ด า่กบัธรรมชาตทิีแ่ทบจะไมเ่ชือ่เลยวา่นีค่อืใจกลางมหา

นครโตเกยีว และฝ่ังตรงขา้ม คอื ยา่นชอ้ปป้ิงฮาราจกูทุีม่วีัยรุน่แตง่ตัวสสีนัฉูดฉาด 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “นารติะ” ตัง้อยูใ่นจังหวดั “ชบิะ”  

- ซึง่เป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญข่องประเทศญีปุ่่ น ตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ทีส่องเป็นตน้มา เนือ่งจาก

ลักษณะชายฝ่ังทีต่ดิตอ่กบัอา่วโตเกยีว ในอดตีจังหวัดชบิะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการบม่ เชน่ มโิซะ 

สาเก มรินิ นอกจากนีจั้งหวัดชบิะเป็นจังหวัดทีน่่าทอ่งเทีย่ว ดว้ยความทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาต ิ และสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยูไ่มไ่กลจากกรงุโตเกยีว จงึสามารถแวะเทีย่วได ้

อยา่งงา่ยดาย ซึง่ทีน่ีไ่มไ่ดม้แีคเ่พยีงธรรมชาตทิีส่วยงามเทา่นัน้ แตย่งัมวีัฒนธรรมทีโ่ดดเดน่ พรอ้มทัง้อาหาร

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ น่ันจงึท าใหจั้งหวัดชบิะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของประเทศญีปุ่่ น…  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่  “ออิอนชอ้ปป้ิงมอลล”์  

- หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบนารติะ ใหอ้สิระกบัทกุทา่น ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมม่รีา้นคา้ใหเ้ลอืก

มากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬกิา  เครือ่งประดับ เครือ่งส าอางค ์และทีข่าดเสยีมไิด ้คอื รา้น 

100 เยน ทีท่กุทา่นสามารถซือ้หาของใชด้ีๆ  และของฝากไดอ้ยา่งจใุจ.... นอกจากนัน้ยงัมโีซนจัสโก ้

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บว๊ย ผงโรยขา้ว เครือ่งปรงุรส บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู ผลไม ้

ฯลฯ 
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14:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตนิารติะ  

- ตัง้อยูใ่นจังหวดัชบิะ ด าเนนิการโดยบรษัิททา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ แปรสภาพเดมิมาจากองคก์าร

บรหิารงานทา่อากาศยานนานาชาตโิตเกยีวแหง่ใหม ่ ทา่อากาศยานนานาชาตนิารติะเป็นสนามบนิหลักที่

ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศทีเ่ดนิทางเขา้และออกจากประเทศญีปุ่่ น และเป็นจดุเชือ่มตอ่การเดนิทาง

ระหวา่งทวปีเอเชยีและอเมรกิา เป็นสนามบนิทีร่องรับเทีย่วบนิส าหรับผูโ้ดยสารมากอนัดับ 2 ของญีปุ่่ น (รอง

จากสนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ) เป็นสนามบนิทีร่องรับการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดับ 1 ของญีปุ่่ นและ

อนัดับ 3 ของโลก 

17:25 น. เหนิฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิแหง่ชาตไิทย เทีย่วบนิที ่TG 677    

   

21:55 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มภาพความประทับใจ 

 (ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบนิ) 

 

 

 

ตาราง 

การ

เดนิทาง 

2565 

ผูเ้ดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พักเดีย่วใช ้

หอ้งคูเ่พิม่ 

(บาท) 

รวม

ภาษีมลูคา่เ

พิม่แลว้ 

รวม 

①+② 

① 

ราคาทัวร ์

(พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่

แลว้ 

 (ไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ) 

② 

ราคาตัว๋

เครือ่งบนิ 

ระหวา่งประเทศ 

ชัน้ประหยดั 

รวมภาษี

เชือ้เพลงิแลว้ 
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24-29 ต.ค. ผูใ้หญ ่ 71,900.- 45,900.- 26,000.- 

12,900.- 

 
เด็กมเีตยีง (06-11 

ปี) 
67,900.- 45,900.- 22,000.- 

 

เด็กไมม่เีตยีง (02-

05 ปี) 
60,900.- 38,900.- 22,000.- 

ทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปี) ไมม่เีตยีงนอน ไมม่บีรกิารอาหารทกุมือ้ 

ไมม่ทีีน่ั่งบนรถโคช้ 
 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR** 

หมายเหต ุ กรณุาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่มดัจ าและคา่ทวัร ์

ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 

** ส าคญั โปรดอา่น กอ่นท าการจองทวัร ์**  

ภายใน 14 วนั กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น หา้มเดนิทางไปยงักลุม่ประเทศสเีหลอืงโดยเด็ดขาด เพราะจะท า

ใหส้ถานะการเขา้ประเทศของทา่นจะเปลีย่นจากกลุม่สนี า้เงนิเป็นกลุม่สเีหลอืงทนัท ี 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

● คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

● บรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

● คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น  

● คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 

● คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

● คา่ทีพ่ัก (หอ้งละ 2 ทา่น) คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
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อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารัก สามารถใหเ้ป็นก าลังใจในการท างานได ้

● คา่ตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญีปุ่่ น(ในกรณีทีไ่ดรั้บวคัซนีไมค่รบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้

ประเทศไทย) 

การช าระเงนิ 

● บรษัิทฯ เรยีกเก็บคา่มดัจ า 31,000 บาท ส าหรับการจองตอ่หนึง่ทีน่ั่ง ภายหลังจากการท าการจอง 3 วัน 

● สว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษทางบรษิทัฯ ก าหนด (ทาง

บรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเนือ่งมาจากคณะทีเ่ดนิทางน ัน้ถกูจอง

เต็มเร็วกวา่ปกต ิ หรอืจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บสว่นคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

และคา่ภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก)์ 

● กรณียกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน บรษัิทสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 11,000 บาท 

● กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% จากราคาทวัรท์ ัง้หมด 

● กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน บรษัิทขอ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวนตามราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 

ส าคญั…เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้) 

� บรษัิทฯ เปิดด าเนนิการเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเทีย่ว ทกุเสน้ทางทกุสถานทีท่อ่งเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทัวรไ์ด ้

วางเสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถติทิีเ่ก็บรวบรวมของปีกอ่น ๆ ทีผ่า่นมา และ

ขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วประเทศญีปุ่่ นมาอา้งองิ แตไ่มส่ามารถชีว้ดัไดว้า่สภาพภมูอิากาศแตล่ะปีจะ

เหมอืนเดมิ อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูภิาคสง่ผลโดยตรงตอ่

ธรรมชาต ิผลติผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ หมนุเวยีนสลับกนัไปทกุ

รายการ 

� บรษัิทฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ 

วันเดนิทางจรงิ โดยจะค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลกั  

� การเดนิทางในแตล่ะคณะจะตอ้งมผีูโ้ดยสารตามจ านวนข ัน้ต า่ทีร่ะบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่น หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นเดนิทาง 

� ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่

รว่มทัวรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลังจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ ทกุครัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้ไมว่า่กรณีใด) 

� กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทย และตา่งประเทศ มกีารปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกเมอืง บรษัิทฯ 

ไมค่นืคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
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� บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนือ่งมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสี ิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยั

ธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง 

� เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไมส่ามารถ

ทานเนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดไดท้ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่าง

ภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผักหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งของอาหาร เชน่ ไมท่านเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่

ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึ

ประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุมท่าน

เนือ้สตัว ์ ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแหง่อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผัก หรอืเตา้หู ้ หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุ

เทา่นัน้ 

 

ต ัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสารหมูค่ณะ 

1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัเทา่นัน้ 

1.2 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตามอตัราที่

ทางสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม ณ วันออกราคาทวัร ์ หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนยีมใด ๆ 

เพิม่ขึน้ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ตัว๋เครือ่งบนิสว่นเพิม่เตมิทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 ตั๋วเดนิทางหมูค่ณะ ไมส่ามารถใชไ้มลใ์นการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิได ้ และไม่

สามารถจองทีน่ั่ง Long Leg  ได ้ (ในกรณีทีต่อ้งการจองทีน่ั่ง Long Leg ตอ้งจองตัว๋เดีย่วเทา่นัน้) 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน 

แตไ่มส่ามารถเขา้ไป 

แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผู ้

เดนิทางทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   
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1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้  ไมส่ามารถขอคนืเงนิไดใ้นทกุกรณี 

(เนือ่งจากเป็นเงือ่นของสายการบนิ)   

1.7 ในกรณีทีต่ดิโควดิกอ่นการเดนิทาง  สายการบนิไทยไมค่นืเงนิคา่ตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (ในกรณีทีบ่นิโดยสายการ

บนิเจแปนแอรไ์ลน ์ สายการบนิแจง้วา่สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหไ้ด ้ แตต่อ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้

ใหส้ายการบนิทราบ) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั 

ดลุยพนิจิของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริม่จองทัวร ์ โดยกรอกในใบขอ้มลูทีท่างบรษัิทฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธิ

ประโยชนส์งูสดุของทา่นเอง ในวันเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เครือ่งทกุใบไวต้รวจสอบ

ภายหลังเมือ่ทา่นเดนิทางถงึเมอืงไทยวา่ไดรั้บไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING 

PASS) ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษัิททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์ สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิจิของแพทยแ์ละครอบครัววา่ควร

เดนิทางหรอืไม ่ (โปรดแจง้พนักงานทันทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบตอ่

เหตกุารณ์ไมค่าดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิกวา่ 4 เดอืน หรอืผูท้ีเ่คยมี

ประวัตคิรรภเ์คยมปัีญหา หรอืผูท้ีเ่คยมปีระวตักิารคลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวันหยดุส าคญัทกุเทศกาล 

บรษัิทฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ CHARTER FLIGHT ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร ์ ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 

o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่

ระวางน ้าหนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เครือ่งได ้ จะตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และจ าตอ้งมี

สดัสว่น ดังนี ้ 

(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

3. วซีา่ 

3.1 ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดห้ลังจากทีว่ซีา่ผา่นและไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทตอ้งขอ

อนุญาตท าการยกเลกิวซีา่ทกุกรณี 

 

4. มาตรการโควดิ 
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4.1   ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิกอ่นการเดนิทาง   (ทางบรษัิทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามจรงิ ) 

4.2 ในกรณีทีต่ดิโควดิระหวา่งการเดนิทาง (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะท าการประสานงานใหเ้พือ่เขา้สูก่ระบวนการ

รักษาทีเ่ป็นไปตามมาตรการของประเทศญีปุ่่ น  และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


