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Code: IC05-JPN-TokyoCloseUp-74TG-05-11Nov-77-A220822 

 

CLOSE UP THE REAL NATURE  

KAWAGOE – KARUIZAWA - NAGATORO - TOKYO 

05 -11 NOVEMBER 2022 (7D4N) [TG] 

 

 

   

 

ระดบัทวัรโ์ปรแกรม

นี ้

 ทวัรร์าคาพเิศษ   ทวัรม์าตรฐาน 

 

 ทวัรพ์รเีมีย่ม 

 

รายละเอยีดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ทีพั่กระดับ 3 ดาว 

อาหารแนะน า-อพัเกรด  

ทีพั่กระดับ 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพเิศษ 

ทีพั่กระดับ 4-5 ดาว 

 

วันที ่ เปรยีบเทยีบรายการกบัทีอ่ืน่ไดท้ีน่ี่ 

อาหารในรายการ โรงแรมหรอื 

ระดับ

เทยีบเทา่ 
เชา้ 

เทีย่

ง 
ค า่ 

01 
กรุงเทพฯ – เดนิทางโดยสายการบนิแห่งชาตสิายการบนิไทย 

เทีย่วบนิ TG682 
- - - - 

02 

ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอนช ู– ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนิฮา

เนะดะ (มหานครโตเกียว)  -  คาวาโกะเอะ – วัดคิตะอิน -  

หมู่บา้นโบราณสดี า - เสน้ทางถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ  - คา

รอุซิาวา่ - อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

- 01 02 

KARUIZAWA 

PRINCE 

 

03 

คารุอซิาว่า  –  ชมสวนโคะโมะโระไคโคเอ็น  – หมู่บา้นโบราณ 

อนุโนะจุกุ –  ฮารเ์วสต ์นากาอ ิฟารม์  –   อสิระชอ้ปป้ิง คารุอซิา

วา่ชอ้ปป้ิงพลาซา่ – 

อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

03 04 05 

KARUIZAWA 

PRINCE 
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04 

คารุอซิาว่า -  นางาโทะโระ - ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ  –  

คาวาโกเอะ – ชมโรงงานผลติโชยุ - มหานครโตเกยีว - อรอ่ยกบั

เมนูอพัเกรดบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งรายการทวีแีชมป์เป้ียน 

06 07 
08 

 

TOKYO 

KEIO PLAZA 

05 

โตเกยีว – ตลาดปลาซกึจิ ิ– เมอืงชบิามาตะ – วัดชบิามาตะไทฉะ

คเุท็น –อสิระชอ้ปป้ิงถนนไทฉะคเุท็นซนัโด  –  อิม่อรอ่ยกบัขา้ว

หนา้ปลาไหล  –  อสิระ 

ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจกู ุ –  พเิศษสดุ!! เมนูอพัเกรดชดุไคเซกปิรูา้นดัง 

09 
10 

 

11

 

TOKYO 

KEIO PLAZA 

06 

โตเกยีว - เมอืงโทโคโรซาวะ – สวนสนุกเซบเุอ็น – ชมววิจาก

ดา้นบน (SKY) บนตกึชบิยุา่สแครมเบลิสแควร ์  –  อสิระชอ้ปป้ิง

ยา่นชบิยุา่  –  โอไดบะ –  

จุดชมววิสะพานเรนโบว ์– ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี ้- ท่าอากาศยาน

นานาชาตสินามบนิฮาเนะดะ (มหานครโตเกยีว) 

12 

คนื

เงนิ

3,0

00 

เยน 

X -  

07 

ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนิฮาเนะดะ (มหานครโตเกยีว) - 

ประเทศไทย - สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพมหานคร) เทีย่วบนิที ่

TG 661 

X X X -  

 

 

>> ไฮไลทข์องทรปิ << 

- ไหวพ้ระ ขอพร “วัดคติะอนิ” วัดเกา่แก ่เมอืงคาวาโกเอะ 

- เปิดประสบการณ์ใหม่ยอ้นยุคไปกับสวนสนุกสไตล์ญี่ปุ่ นสมัยโชวะที่ไม่ซ ้าใคร ไดเ้ห็นญี่ปุ่ นในมุมมอง 

ทีแ่ตกตา่ง “สวนสนุกเซบเุอ็น” 

- สมัผัสถงึโชย ุผา่นการ [กนิ] [เรยีนรู]้ [ซือ้] และ [เทีย่วชม] ซึง่เป็นหัวใจหลักของโรงงานแหง่นี ้  

“คนิบเุอะโชยพุารค์” 

- เพลดิเพลนิไปกบัการ “ลอ่งเรอืชมความงามของธรรมชาต”ิ ชมววิทวิทัศนข์องเมอืงนางาโทะโระ  

- ชมใบไมเ้ปลี่ยนส ี“สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น” ทีไ่ดรั้บการจัดอันดับใหเ้ป็นสถานทีช่มใบไมเ้ปลี่ยนส ี

ทีส่วยทีส่ดุ 1 ใน 100 ของญีปุ่่ น 

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

- ขึน้ลฟิทช์มเมอืงโตเกยีวจากดา้นบนตกึ “ชบิยุา่สแครมเบลิสแควร”์ แลนดม์ารค์ใหมแ่หง่ชบิยุา่กบั 

จดุชมววิสดุอลังการทีต่อ้งไปใหไ้ดส้กัครัง้ 
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วนัเสาร ์

05 พ.ย. 65  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร 

 

20:00 น. เรยีนเชญิคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ C 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์

   

หมายเหต ุ เคาน์เตอรเ์ช็คอนิปิดบรกิารกอ่นเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีหลังผูโ้ดยสารไดร้ับบัตรขึน้เครือ่งแลว้ 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เครื่องอีกครั ้ง 

เนื่องจากประตขูึน้เครือ่งอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตผุลของทางสนามบนิและสายการบนิ เรยีน

เชญิผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

23:15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 682 

(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่นัดหมาย) 

 

วนัอาทติย ์

06 พ.ย. 65 ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอนชู - สนามบนินานาชาตนิารติะ (ชบิะ) - คาวาโกะเอะ – วดัคติะอนิ - 

หมูบ่า้นโบราณสดี า - เสน้ทางถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ – คารอุซิาวา่ - อาบน า้แรญ่ีปุ่่ น

ธรรมชาต ิ

 

06:55 น. เดนิทางถงึประเทศญี่ปุ่ น ณ สนามบนินานาชาตฮิาเนดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศญีปุ่่ น ภายหลังจากการผา่นขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจศลุกากรแลว้ 

                                 

 น าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัด “ไซตามะ” เพือ่น าทา่นสูเ่มอืง “คาวาโกะเอะ”  

 เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นเขตของจังหวัดไซตามะ ไดย้ังไดร้ับขนานนามวา่เป็นเมอืง “ลติเติล้เอะโดะ” อันเนื่องมาก

จากสภาพของการก่อสรา้งบา้นเรือน และบรรายากาศโดยรอบยังคงไวซ้ ึง่ความเจรญิรุ่งเรืองสูงสุดใน

สมัยเอะโดะ เริม่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1603-1868...  
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 น าทา่นชมความงดงาม และมเีอกลักษณ์แหง่ “วัดคติะอนิ”  

 ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง ซึง่นับไดว้า่เป็นวัดทีม่เีอกลักษณ์โดดเดน่และสวยงามเป็นวัดตน้แบบของวัดอาซากุ

ซะในกรงุโตเกยีวปัจจบุนั...  

 

 น าทา่นชม “โกะเฮยีะครุะคัง”  

 เป็นการลอกเลยีนแบบจากกริยิาทา่ทางของการด าเนนิชวีติของคนและพระสงฆ ์ถา่ยทอดออกมาเป็นรูป

ปั้นโดยใชเ้ป็นตัวแทนของพระสาวกของพระพุทธเจา้เป็นผูถ้่ายทอดมถีงึ 538 รูปปั้นซึง่เป็นเอกลักษณ์

ของทีน่ี.่.. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

   

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโบราณสดี า” 

 หมู่บา้นทีถู่กสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะในยุคสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรอืนเป็น

แบบทีเ่รยีกว่า “คุระซคึุร”ิ เป็นอาคารไมท้ีไ่ดร้ับการอนุรักษ์เป็นอย่างด ีปัจจุบันไดม้กีารดัดแปลงเป็น

รา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึมากมาย ทา่นสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญีปุ่่ นแท.้..  

 

 จากนัน้น าท่านสูย่่านยาคยิะโยะโคะโจ ยา่นนี้เป็นทีรู่จั้กกันดขีองนักทอ่งเทีย่วทอ้งถิน่ในนามของ "ถนน

ขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ"  

 มรีา้นขนมญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิใหเ้ลอืกซือ้กันหลากหลายชนดิ อาท ิลกูกวาด คุ๊กกี ้ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด 

เป็นตน้ ใหท้า่นไดช้มิขนมหวานญีปุ่่ นดัง้เดมิ พรอ้มเลอืกซือ้อยา่งอสิระ…  

 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “คารอุซิาวา่”  

 ตัง้อยูบ่รเิวณภเูขาไฟอะซะมะ ซึง่เป็นภเูขาทีส่งูถงึ 2,560 เมตร ภเูขาไฟแหง่นี้ถกูจัดใหเ้ป็นหนึง่ในภเูขา

ไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ ซึง่เหมือนกับภูเขาไฟอะโสะที่อยู่บนเกาะควิชู และรัฐบาลไดส้ั่งหา้มปีนเขาลูกนี ้

นับตัง้แตเ่กดิการระเบดิเมือ่หลายปีกอ่น… 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ในโรงแรม  

พเิศษ       โรงแรมแห่งนี้ท่านจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนื่อย กับ

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิและเกา่แกข่อง

ชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระท่ังปัจจุบัน ยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดต่อมากันเป็นอย่างด ีเป็นทีรู่จั้ก

อยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 
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วนัจนัทร ์

07 พ.ย. 65 คารอุซิาวา่ – ชมสวนโคะโมะโระไคโคเอ็น - หมูบ่า้นโบราณ อนุโนะจกุ ุ- ฮารเ์วสต ์นากาอ ิ

ฟารม์ - อสิระชอ้ปป้ิง คารอุซิาวา่ชอ้ปป้ิงพลาซา่ - อาบน า้แรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

 น าทา่นชมใบไมเ้ปลีย่นส ี“สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น” หรอื สวนไคโคเอ็นปราสาทโคะโมะโระ  

 ตัง้อยู่ทีเ่มอืงโคะโมะโระ ในจังหวัดนะงะโนะ ตัง้อยู่บรเิวณซากก าแพงปราสาททีเ่คยเป็นทีต่ัง้ของอดตี

ปราสาทโคะโมะโระอนัยิง่ใหญ ่ปัจจบุนัเหลอืทิง้ไวเ้พยีงประตเูมอืงและซากก าแพงของปราสาท ทวิทัศน์

ของภเูขาอะซะมะทีส่วยงาม และแม่น ้าชกิมุะ แมน่ ้าสายทีย่าวทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น อกีทัง้ทีน่ี่ไดรั้บการ

จัดอนัดับใหเ้ป็นสถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุ 1 ใน 100 ของญีปุ่่ นอกีดว้ย…  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“หมูบ่า้นโบราณ อนุโนะจกุ”ุ  

ตัง้อยูใ่นเมอืงโทมใินเขตนากาโนะตะวันออก ทีน่ีเ่คยเป็นเมอืงทีค่กึคักของ Hokkoku Kaido (ถนนสาย

เกา่สาธารณะในยคุเอโดะของญีปุ่่ น ระหวา่งเอโดะถงึคานาซาวา่) สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1625 ทีเ่ชือ่มตอ่นา

กะเซ็นโด และถนนโฮกรูกิ ุทีย่ังคงสภาพอาคารฮาตาโกยะ อาคารหลังคามงุจากในสมัยเอโดะไดเ้ป็น

อยา่งด ี จงึไดร้ับเลอืกใหเ้ป็น “1 ใน 100 ถนนทีด่ทีีส่ดุในญีปุ่่ น" และ "เขตอนุรักษ์อาคารเกา่แกท่ี่

ส าคัญ" ถนนทีอ่นุโนะจกุ ุมคีวามยาวประมาณ 650 เมตร และมบีา้นแบบดัง้เดมิจ านวนมากทีย่ังคง

มองเห็นทัศนยีภาพของยคุเอโดะ ฝายชลประทานทีไ่หลตรงกลางทางหลวงแหง่นีถ้กูทิง้ไวใ้นต าแหน่ง

เดมิตัง้แตส่มัยเอโดะ และชาวบา้นเรยีกวา่ “แมน่ ้าโอโมเตะซนัโดะ” ทีน่ีย่ังมพีพิธิภัณฑท์างประวัตศิาสตร์

ทีน่่าสนใจ และยังเป็นบา้นเกดิของซานาดะนักรบเซ็นโกคทุีม่ชี ือ่เสยีง ท าใหเ้มอืงนีต้า่งครกึครืน้ไปดว้ย

นักทอ่งเทีย่วจ านวนมาก... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“ฮารเ์วสต ์นากาอ ิฟารม์”  

 รา้นนีบ้รหิารโดยฟารม์นากาอ ิผูผ้ลติขา้ว ผักผลไม ้และผลติภัณฑจ์ากนม ไมว่า่จะเป็นโยเกริต์ แยม โมจ ิ

และซอสทีผ่ลติขึน้ในฟารม์นีล้ว้นเป็นสนิคา้ทีผู่ค้นในทอ้งถิน่หลงรัก เมนูทีน่ยิมเป็นพเิศษของรา้นนีค้อื

ไอศกรมีเจลาโตท้ีผ่ลติใหมท่กุเชา้จากนมวัวท าเอง นอกจากรสชาตมิาตรฐานอยา่งชอ็กโกแลตและชา

เขยีวแลว้ ยังมรีสชาตแิปลกใหมอ่ยา่งรสขา้ว หน่อไมฝ้รั่ง ขา้วโพด มะเขอืเทศ และองุน่เคยีวโฮ 

นอกจากนีย้ังมนี ้าองุน่เคยีวโฮแท ้100% ทีเ่ก็บจากฟารม์ดว้ย…  

 

 น าทา่นสนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิง “คารอุซิาวา่ชอ้ปป้ิงพลาซา่”  

ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น เป็นแหลง่รวมรา้นแบรนเนมชือ่ดังมากมาย อาท ิCoach, Burberry, 

Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, Swarovski, 

Michael Kors, Bvlgari ตลอกจนถงึสนิคา้กฬีาตา่งๆ เชน่ Nike และ Adidas รวมแลว้กวา่ 240 รา้นคา้ 

และมถีงึ 104 รา้นทีเ่ป็นรา้นคา้ปลอดภาษีนอกจากนีย้ังมรีา้นอาหารใหน่ั้งพักรับประทานอาหารอกีดว้ย 

ใหท้า่นสามารถสนุกสนานกบัการจับจา่ยสนิคา้ทีม่ใีหเ้ลอืก มากมายในราคาลดสดุพเิศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ในโรงแรม  

พเิศษ       โรงแรมแห่งนี้ท่านจะไดส้มัผัสกับการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนื่อยกับ

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแร่ธรรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิและเกา่แกข่อง
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ชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระท่ังปัจจุบัน ยังคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดต่อมากันเป็นอย่างด ีเป็นทีรู่จั้ก

อยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 

 

วนัองัคาร 

08 พ.ย. 65 คารุอซิาว่า - นากาโทโระ - ล่องเรอืชมความงามของธรรมชาต ิ– คาวาโกเอะ – เรยีนการ

ผลติโชย ุ- มหานครโตเกยีว - อรอ่ยกบัเมนอูพัเกรดบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งรายการทวีแีชมป์เป้ียน 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่น “ลอ่งเรอืชมความงามของธรรมชาตทิีแ่มน่ ้าอาราคาวะ”  

น่ังเรอืชลิๆ เพลดิเพลนิไปกบัธรรมชาต ิ2 ขา้ง ชมดอกไมป่้า ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี(ขึน้อยูก่บัภมูอิากาศใน

แตล่ะปี) ชมความชุม่ชืน้ของผนืป่า สายน ้าทีใ่สสะอาด สดูอากาศบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้ฟังเสยีงนก ขบักลอ่ม

ในระหวา่งทาง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… 

   

บา่ย น าทา่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัซอสโชย ุ“คนิบเุอะโชยพุารค์”  

 ตัง้อยูท่ีเ่มอืงคาวาจมิะ จังหวัดไซตามะ ทีน่ี่เป็นธมีปารค์เกีย่วกบัโชยทุีด่ าเนนิการโดย Fueki Shoyu โรง

หมักซอสถั่วเหลอืงทีม่ปีระวัตยิาวนานกวา่ 230 ปี ทา่นจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบักระบวนการท าซอสถั่วเหลอืง

แบบดัง้เดมิ ดว้ยการคัดสรร เลอืกใชว้ัตถุดบิอยา่งด ีใสใ่จทกุขัน้ตอนการผลติ และตืน่ตาตืน่ใจไปกับถัง

ไมท้ีใ่สโ่ชยขุนาดใหญ ่     ซึง่บางถังถกูสรา้งขึน้ในสมัยเมจ ิมอีายมุากกวา่ 150 ปี อกีทัง้ยังมรีา้นขาย

ซอสคนิบุเอะโชยุ และผลติภัณฑเ์กีย่วกับซอสถั่วเหลืองคุณภาพสูงอีกมากมาย นอกจากนี้ ท่านยัง

สามารถลิม้รสบะหมีอ่ดุง้แสนอรอ่ยทีป่รงุดว้ยซอส ""สยึ"ุ" ทีท่ าจากโชยทุีด่ทีีส่ดุของทางแบรนดไ์ดด้ว้ย 
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 น าทา่นเดนิทางสู ่ “มหานครโตเกยีว”  

 มหานครโตเกยีวเป็นเมอืงหลวงปัจจบุนัของประเทศญีปุ่่ น นับเป็นศนูยร์วมววิัฒนาการแหง่ความเจรญิและ

เทคโนโลยอีันล ้าสมัย ซึง่มรีะบบการปกครองแบบพเิศษรวมการปกครองในรปูแบบจังหวัดและเมอืงไว ้

ดว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกยีวจัดวา่เป็นเขตเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มี

ประชากรอาศัยอยูร่าว 35 ลา้นคน แตเ่ฉพาะในตัวเมอืงโตเกยีว 23 แขวงการปกครองพเิศษ มปีระชากร

ในเขตเมอืงประมาณ 12 ลา้นคน ถอืเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก…  

      

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งมือ้พเิศษ (อัพเกรด) ทานและดืม่ไมอ่ัน้

แนะน าโดยรายการทวีแีชมป์เป้ียน ไมว่า่จะเป็นเนื้อวัวอยา่งด ีเนื้อหมคูัดพเิศษ ชดุอาหารทะเลสด กุง้ตัว

ใหญ ่หมกึสด ปลาปักเป้า หอยเชลลพ์เิศษ ผักสด สลัดผัก ซปุ และไอศครมี 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัพธุ 

09 พ.ย. 65 โตเกยีว – ตลาดปลาซกึจิ ิ- เมอืงชบิามาตะ – วดัชบิามาตะไทฉะคเุท็น – อสิระชอ้ปป้ิงถนนไท

ฉะคุเท็นซนัโด - อ ิม่อร่อยกบัขา้วหนา้ปลาไหล - อสิระชอ้ปป้ิงย่านชนิจูกุ - พเิศษสุด!! เมนู

อพัเกรดชุดไคเซกปิรูา้นดงั 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าทา่นชม “ตลาดปลาซกึจิ”ิ  

นับเป็นทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุของญีปุ่่ น อกีทัง้ยังเป็นทีรู่จั้กกนัดวีา่เป็นหนึง่ในตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลกจากการทีม่กีารซือ้ขายสนิคา้ทะเลกวา่ 2,000 ตันตอ่วัน ภายในตลาดแบง่ออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ  คอื

สว่นภายนอกซึง่มรีา้นคา้ปลกีและรา้นอาหารตัง้เรยีงรายเป็นจ านวนมาก และสว่นภายในซึง่เป็นบรเิวณที่

รา้นคา้สง่ใชเ้จรจาธรุกจิและเป็นจดุทีม่กีารประมลูปลาทนู่าทีม่ชี ือ่เสยีง ความทีม่สีนิคา้จ านวนมากไมว่า่จะ

เป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถงึผักผลไม ้จงึท าใหต้ลาดแหง่นีค้กึคักคนเยอะกนัตัง้แตเ่ชา้ ซึง่

เรยีกไดว้า่เป็นตลาดทีเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หท์ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วใหแ้วะเวยีนมาเทีย่วชม… 

   

 น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงชบิามาตะ”  

 เมอืงเล็กๆ ทีย่ังคงมกีลิน่อายของอดตีแหง่ยคุโชวะ ตัง้อยูบ่รเิวณขอบของโตเกยีวฝ่ังตะวันออกทีต่ดิกบั

จังหวัดชบิะ เมอืงนีเ้คยถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีีย่เ์รือ่งดังในสมัยกอ่น ซึง่ซรียีเ์รือ่งนีถ้กูบนัทกึลงในกนิ

เนสสบ์ุค๊วา่เป็นซรีีย่ท์ีย่าวทีส่ดุในโลก ซรีีย่ด์ังกลา่วนีม้ชี ือ่วา่ “Otako Wa Tsurai Yo (แปลไดค้วาม

ประมาณวา่...เป็นผูช้ายนีม่ันก็เหนือ่ยนะ!)” ซึง่มทัีง้หมด 48ตอน ใชเ้วลาฉายตัง้แตค่.ศ. 1969 ไปจนถงึ 

ค.ศ.1995 ดว้ยความดังของซรีสีเ์รือ่งนีจ้งึมกีารสรา้งรปูปัน้ของ Tora-san ตัวเอกของเรือ่งไวห้นา้สถานี

รถไฟดว้ย...  

 

 น าทา่นชม “วัดชบิามาตะไทฉะคเุท็น”  

 วัดเกา่แกเ่กอืบ 400 ปี ตัง้อยูใ่นคาสชึคิากขุองเมอืงโตเกยีวและเป็นสว่นหนึง่ของวัดนกิายนชิเิร็ง อาคาร

สว่นใหญส่รา้งขึน้หลังสมัยเมจ ิ(1868-1912) มกีารตกแตง่ทีห่รหูรา โดยเฉพาะอยา่งยิง่หอไทชะคโุด 

เป็นงานแกะสลักทีม่ชี ือ่เสยีง โดยมรีปูแบบของภาพเป็นภาพสตุราดอกบวั แมว้า่มันอาจจะดเูรยีบงา่ยเป็น

ผลงานทีซ่บัซอ้นและงดงาม นอกจากนีม้ทีางเดนิส าหรับนักทอ่งเทีย่วเพือ่ใชช้มววิเหลา่นีแ้ละงาน

แกะสลักอืน่ๆ ทีน่ีเ่ป็นเหมอืงหอ้งแสดงผลงานแกะสลัก และยังมสีวนซยุเคอ ิซึง่สรา้งขึน้ในปี 1965 ทา่น

สามารถเดนิเลน่ผา่นสวนและเพลดิเพลนิกบัทัศนยีภาพ ยังมนี ้าตกทีเ่งยีบสงบและสวยงามภายในสวน

ดว้ย...  

 

 น าทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเกา่ใจกลางมหานครโตเกยีว “ถนนไทฉะคเุท็นซนัโด”  

 สถานทีท่ีย่ังคงสภาพความเป็นเมอืงญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ ไมว่า่จะเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายขนม

โบราณ คอฟฟ่ีชอ้ป ตลอดจนอาคารบา้นเรอืนทีย่ังคงมมีนตเ์สน่หใ์หท้า่นไดห้ลงใหลในความเป็นญีปุ่่ น 

วถิกีารด ารงชวีติของชาวญีปุ่่ นอยา่งแทจ้รงิ ใหท้า่นไดเ้อร็ดอรอ่ยกบัขนมญีปุ่่ นดัง้เดมิหรอืทีเ่รยีกวา่ วะงะ
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ช ิ(Wagashi) ชือ่ดังของชมิะบะตะ และปลาไหลอนุะง ิ(Unagi) ของรา้นอาหารเกา่แกท่ีเ่นน้ขายปลาน ้า

จดืโดยเฉพาะ… 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร… บรกิารทา่นดว้ยขา้วหนา้ปลาไหล 

    

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงทีค่นไทยคุน้เคยเป็นอยา่งด ี“ยา่นชนิจกู”ุ  

 เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนดิของนักทอ่งเทีย่วทกุเพศทกุวัย ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้

นานาชนดิไดจ้ากทีน่ี ่ไมว่า่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์กลอ้งถา่ยรปู นาฬกิา 

เครือ่งส าอาง และสนิคา้อืน่ๆ ใหท้า่นไดส้นุกกบัการซือ้สนิคา้จใุจ... 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร… บรกิารทา่นดว้ยไคเซกริา้นปชูือ่ดัง เสริฟ์ทา่นดว้ย ออเดริฟ์  

ขาปดูองน ้าสม้ ขาปทูอด ไขตุ่น๋ป ูกราแตงป ูขา้วอบขาป ูเครือ่งเคยีง ซปุ และของหวาน 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัพฤหสับด ี

10 พ.ย. 65 โตเกยีว - เมอืงโทโคโรซาวะ - สวนสนกุเซบเุอ็น – ชมววิจากดา้นบน (SKY) บนตกึชบิยุา่สแค

รมเบลิสแควร ์- อสิระชอ้ปป้ิงยา่นชบิยุา่ - โอไดบะ - จดุชมววิสะพานเรนโบว ์– ชอ้ปป้ิงไดเวอร์

ซติ ี ้– ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนิฮาเนะดะ (มหานครโตเกยีว) 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

                               

น าทา่นยอ้นอดตีเทีย่วเมอืงสมัยโชวะที ่“สวนสนุกเซบเุอ็น”  

สวนสนุกแหง่นีไ้ดเ้ปิดท าการตัง้แตปี่ ค.ศ.1950 และไดปิ้ดปรับปรงุเมือ่ครัง้ฉลองครบรอบ 70 ปีทีผ่า่นมา 

หลังจากทีปิ่ดไปสถานทีแ่หง่นี้ก็ไดเ้ปิดใหมอ่กีครัง้เมือ่วันที ่19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 การเปิดใหมค่รัง้นี้

สรา้งความตืน่เตน้ใหก้บัญีปุ่่ นเป็นอยา่งมาก เพราะในครัง้นี้สวนสนุกไดท้ าการเนรมติถนนคนเดนิในยคุโช

วะขึน้มาใหม ่เรยีกวา่ Sunset Hill Shopping Street และปรับปรงุเครือ่งเลน่สไตลเ์รโทร ทีจ่ะท าใหท้กุ
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คนระลกึถงึเมือ่ครัง้ยังเป็นเด็ก หรอืแมแ้ตต่ัวละครชือ่ดังอยา่ง ก็อตซลิลา่ (Godzilla The Ride) ทีใ่คร

หลาย ๆ ชืน่ชอบ เป็นตน้  

ถนนคนเดินในยุคโชวะ ไดจ้ าลองถนนคนเดินที่ญี่ปุ่ น มีทัง้รา้นคา้ต่างๆ ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปและ

รา้นอาหารทีม่เีมนูสไตลเ์รโทรหรอืของทานเลน่ขายเพือ่ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดล้องชมิ  

นอกจากจุดถ่ายรูปทีน่่าสนใจแลว้ ถนนสายนี้มกีารจัดแสดงโชวก์ ึง่ละครเวทใีหช้มกันอกีดว้ย เชน่ โชว์

รอ้งเพลงประกอบวถิชีวีติของคนในชมุชน Sunset Hill หรอื การโชวเ์ทคนคิการจับขโมยทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจ

ของคณุต ารวจ เป็นตน้  

สกลุเงนิทีใ่ชส้ าหรับการจ่ายซือ้ของในสวนสนุกแห่งนี้ก็พเิศษไม่เหมอืนใคร โดยสกลุเงนิทีน่ี่จะมหีน่วย

เงนิพเิศษเรียกว่า “เอ็น” นักท่องเทีย่วสามารถแลกเงนินี้ไดพ้รอ้มกับตอนทีซ่ือ้บัตรเขา้สวนสนุก เป็น

แพคเกจพรอ้มกับบัตรเขา้หรอืถา้แลกแยกก็สามารถท าไดเ้ชน่กัน โดยมูลค่าของเงนิทีแ่ลกมานัน้ 120 

เยน จะเทา่กบั 10 เอ็น น่ันเอง  

นอกจาก Sunset Hill Shopping Street แลว้ทีน่ี่ยังรวมตัวละครหรอืตัวการต์นูชือ่ดังในยคุโชวะทีค่นชืน่

ชอบไวอ้กีดว้ย น่ันก็คอื “เจา้หนูอะตอม” และ “ก็อตซลิลา่” น่ันเอง โดยโซนของเจา้หนูอะตอมจะใชช้ือ่

วา่ Let’s Go Leo Land ซึง่ Leo ก็เป็นอกีตัวการต์นูหนึง่ทีด่ังมากของนักเขยีนทีม่ชี ือ่วา่ เทซกึะ โอซาม ุ

(Tezuka Osamu) เป็นทา่นเดยีวกับทีว่าดเจา้หนูอะตอมน่ันเอง ภายในโซนนี้จะมเีครือ่งเลน่ตา่ง ๆ ที่

เหมาะกับครอบครัวทีม่เีด็กเล็ก เชน่ มา้หมนุ รถไฟสอ่งสตัว(์หุน่) ถว้ยหมนุ เป็นตน้ หรอืถา้มาแบบเพือ่น

หรอืคูร่ักก็สามารถมาถา่ยรปูกบั Trick art 3 มติ ิไดเ้ชน่กนั  

สดุทา้ยนี้โซนทีเ่ป็นพระเอกของสวนสนุกแหง่นี้ Godzilla the ride เครือ่งเลน่ 4D ทีจ่ะท าใหค้ณุหลดุได ้

เขา้ไปอยู่ในเมอืงทีก่็อตซลิล่าปรากฏตัวออกมา ความพเิศษของเครือ่งนี้ตอ้งลองเขา้ไปเล่นเองเท่านัน้ 

ใครมาทีน่ีต่อ้งหา้มพลาดเด็ดขาด 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (รับคนืเงนิทา่นละ 3,000 เยนจากมัคคเุทศก)์ 

    

บา่ย น าทา่นชม “ชบิยุา่สครัมเบลิสแควร”์  

 เปิดตัวไปเมือ่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2019 เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในชบิยุา่ดว้ยความสงูราว 230 เมตร ทีน่ี่

กลายเป็นแลนดม์ารก์สญัลักษณ์ประจ าชบิยุา่แหง่ใหมทั่นททีีเ่ปิดใหบ้รกิาร ภายในอาคารมรีา้นคา้ 

ส านักงานและพืน้ทีจั่ดกจิกรรม เป็นตน้ จากชัน้ดาดฟ้าจะสามารถมองเห็นตัวเมอืงชบิยุา่และโตเกยีวได ้

โดยรอบ เป็นทัศนยีภาพทีเ่มือ่คณุไดเ้ห็นแลว้จะตอ้งลมืไมล่งอยา่งแน่นอน ทีน่ีม่รีา้นคา้ถงึ 213 รา้น มี

สนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมายไมว่า่จะเป็นแฟชัน่, เครือ่งส าอาง, หนังสอื, ผลติภัณฑอ์าหาร ตลอดจน

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้น รา้นอาหารหลากหลายประเภท เชน่ รา้นอาหารญีปุ่่ น รวมถงึคาเฟ่  
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 ไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดค้อื จดุชมววิ “SHIBUYA SKY” นอกจากจะมองลงไปเห็นหา้แยกชบิยุา่แลว้ ก็ยัง

สามารถมองเห็นอาคารสงูๆ เชน่ โตเกยีวสกายทรไีดอ้กีดว้ย ยิง่ไปกวา่นัน้ หากอากาศดกี็ยังมองเห็น

ภเูขาไฟฟจูไิดด้ว้ย ชัน้ดาดฟ้าลอ้มรอบไปดว้ยผนังกระจก จงึท าใหค้ณุสามารถสมัผัสประสบการณ์ทีน่่า

ตืน่เตน้กลางอากาศได…้  

 

 น าทา่นสูแ่หลง่ทีว่ัยรุน่นยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ “ยา่นวัยรุน่ฮาราจกู”ุ  

 แหล่งรวมเสือ้ผา้ เครื่องประดับ รองเทา้ ของวัยรุ่นญีปุ่่ น หากคุณคอืคนทีก่ าลังมองหาซือ้เสือ้ผา้แบบ

แปลกๆ หรอื แนวคอสเพลย ์ ท่านยังสามารถหาซือ้ไดจ้ากทีน่ี่อกีดว้ย หรอื ถา้ตอ้งการเห็นวัยรุ่นญีปุ่่ น

แตง่ตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูดท้ีน่ีใ่นวันอาทติย.์.. 

   

น าทา่นเดนิทางสู ่“โอะไดบะ”  

เมอืงใหมท่ีเ่กดิมาจากการถมทะเลบรเิวณปากอา่วโตเกยีว โดยมสีะพาน RAINBOW BRIDGE เป็น

ตัวเชือ่มระหวา่งฝ่ังเมอืงโตเกยีวกบัฝ่ังโอะไดบะ เมอืงใหมโ่อะไดบะ ไดท้ าสรา้งขึน้เพือ่เป็นศนูยก์ลางใน

ดา้นตา่ง ๆ เชน่ ศนูยป์ระชมุนานาชาต ิโรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ และสวนสาธารณะ เป็นตน้ ประกอบกบั

เป็นทางผา่นจากตัวเมอืงไปสนามบนินานาชาตนิารติะ ท าใหโ้อะไดบะแหง่นีเ้ป็นเมอืงทีข่ยายออกมาเพือ่

ตอ่ยอดความเจรญิของโตเกยีว... 

  

 น าทา่นสู ่ODAIBA LIBERTY รปูปัน้อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ ซึง่จ าลองแบบเหมอืนจรงิมาจาก

สหรัฐอเมรกิา... อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง “ไดเวอรซ์ติี”้ พลาซา่ไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็นแลนดม์ารค์แหง่

ใหมข่องโตเกยีว ใหม้คีวามหลากหลายและสรา้งความตืน่ตาตืน่ใจในบรเิวณทีเ่ป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วโดง่ดัง 

และเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง เอ็นเตอรเ์ท็นเมน้ทค์อมเพล็กซเ์ซ็นเตอร ์ความบนัเทงิ และการพักผอ่น

ซึง่จะท าใหท้า่นลมืเวลากบัศนูยก์ารคา้แหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้ของรา้นเสือ้ผา้น าเขา้ แบรนดเ์สือ้ผา้จากญีปุ่่ นและ

ตา่งประเทศ และยีห่อ้สนิคา้ทีล่ ้าสมัยและมเีอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใคร สถานทีส่รา้งความบนัเทงิขนาด

ใหญจ่ะใหค้ณุไดรั้บประสบการณ์หลากหลาย ศนูยอ์าหารทีม่รีา้นอาหารขึน้ชือ่ของโตเกยีว หรอืชัน้ทีต่ัง้

รา้นอาหารทอ้งถิน่และหรหูราเยา้ยวนความหวิของทา่น... 

ค า่ อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย (ไมร่วมในรายการ) 

20:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ “สนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ” บนเกาะฮอนช ู เกาะทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น 
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วนัศกุร ์

11 พ.ย. 65 ท่าอากาศยานนานาชาตสินามบนิฮาเนะดะ (มหานครโตเกยีว) - ประเทศไทย - สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) เทีย่วบนิที ่TG 661 

 

00:20 น. เหนิฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 661 

   

05:25 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มภาพความประทับใจ 

 

ตาราง 

การ

เดนิทาง 

2565 

ผูเ้ดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พักเดีย่วใช ้

หอ้งคูเ่พิม่ 

(บาท) 

รวม

ภาษีมลูคา่เ

พิม่แลว้ 

รวม 

+ 

 

ราคาทัวร ์

(พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

รวม

ภาษีมลูคา่เพิม่

แลว้ 

 (ไมร่วมตั๋ว

เครือ่งบนิ) 

 

ราคาตั๋ว

เครือ่งบนิ 

ระหวา่งประเทศ 

ชัน้ประหยัด 

รวมภาษี

เชือ้เพลงิแลว้ 

05-11 

พ.ย. 
ผูใ้หญ ่ 77,500 54,500 23,000 

13,000 

 
เด็กมเีตยีง (06-11 

ปี) 
73,500 54,500 19,000 

 

เด็กไมม่เีตยีง (02-

05 ปี) 
62,500 43,500 19,000 

ทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปี) ไมม่เีตยีงนอน ไมม่บีรกิารอาหารทกุมือ้ 

ไมม่ทีีน่ั่งบนรถโคช้ 
โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทัวร ์ยังไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR** 

หมายเหต ุ  กรณุาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่มดัจ าและคา่ทวัร ์

ท ัง้หมดกบัทางบรษิทัแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  
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** ส าคญั โปรดอา่น กอ่นท าการจองทวัร ์**  

ภายใน 14 วนั กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น หา้มเดนิทางไปยงักลุม่ประเทศสเีหลอืงโดยเด็ดขาด เพราะจะท า

ใหส้ถานะการเขา้ประเทศของทา่นจะเปลีย่นจากกลุม่สนี า้เงนิเป็นกลุม่สเีหลอืงทนัท ี

 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

 บรกิารน ้าดืม่วนัละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น  

 คา่บรกิารมัคคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัภัยการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

 คา่ทีพั่ก (หอ้งละ 2 ทา่น) คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์มัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารัก สามารถใหเ้ป็นก าลังใจในการท างานได ้

 คา่ตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญีปุ่่ น (ในกรณีทีไ่ดรั้บวัคซนีไม่ครบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้

ประเทศไทย) 

 

การช าระเงนิ 

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

 ส่วนทีเ่หลอืท ัง้หมดช าระกอ่นการเดนิทาง 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษทางบรษิทัฯ ก าหนด (ทาง

บรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืท ัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเนือ่งมาจากคณะทีเ่ดนิทางน ัน้ถูกจอง

เต็มเร็วกวา่ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกต ัว๋เครือ่งบนิ เพือ่เล ีย่งการเรยีกเก็บสว่นคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ 

และคา่ภาษสีนามบนิทีท่างสายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน บรษัิทสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 11,000 บาท 

 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 60% จากราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน บรษัิทขอ เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวนตามราคาทวัรท์ ัง้หมด 

 

ส าคญั…เง ือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรณุาอา่นรายละเอยีดทกุขอ้) 

 บรษัิทฯเปิดด าเนนิการเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเทีย่ว ทุกเสน้ทางทุกสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทัวรไ์ด ้

วางเสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลสถติทิีเ่ก็บรวบรวมของปีกอ่น ๆ ทีผ่่านมา และ

ขอ้มูลจากองคก์ารสง่เสรมิการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่ นมาอา้งองิ แต่ไม่สามารถชีว้ัดไดว้่าสภาพภมูอิากาศแตล่ะปีจะ

เหมอืนเดมิ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแต่ละภูมภิาคส่งผลโดยตรงต่อ

ธรรมชาต ิผลติผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษัิทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ หมนุเวยีนสลับกนัไปทกุ

รายการ 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทัวรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ขอ้จ ากัดดา้นภมูอิากาศ ณ 

วันเดนิทางจรงิ โดยจะค านงึถงึความปลอดภัย และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยสว่นใหญเ่ป็นหลัก  

 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะตอ้งมผีูโ้ดยสารตามจ านวนข ัน้ต า่ท ีร่ะบใุนรายการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลือ่น หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นเดนิทาง 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่

รว่มทัวรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไมว่า่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลังจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ ทุกครัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษัิททราบล่วงหนา้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ไมว่า่กรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทย และตา่งประเทศ มกีารปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกเมอืง บรษัิทฯ 

ไมค่นืคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เนื่องมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภัย

ธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วัน) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้ 
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2. ขอ้ก าหนดส าหรับท่านทีไ่ม่ทานเนื้อปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถ

ทานเนื้อสัตวน์ ้าอืน่ใดไดทั้ง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรืออย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่าง

ภัตตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผักหรอืเตา้หูแ้ทน 

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

ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่มม่กีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเรือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึ

ประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุมท่าน

เนือ้สตัว ์ ภัตตาคารทอ้งถิน่บางแหง่อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผัก หรอืเตา้หู ้ หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหัวบกุ

เทา่นัน้ 

ต ัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสารหมูค่ณะ 

1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยัด) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนัเทา่นัน้ 

1.2 คา่ธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลงิ ค่าประกันวนิาศภัยทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตามอัตราที่

ทางสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอัตราคา่ธรรมเนียมใด ๆ 

เพิม่ขึน้ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ตั๋วเครือ่งบนิสว่นเพิม่เตมิทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 ตั๋วเดนิทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิได ้และไม่

สามารถจองทีน่ั่ง Long Leg  ได ้ (ในกรณีทีต่อ้งการจองทีน่ั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดีย่วเทา่นัน้) 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทัวรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน 

แตไ่มส่ามารถเขา้ไป 

แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตัวผู ้

เดนิทางทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้  ไม่สามารถขอคนืเงนิไดใ้นทุกกรณี 

(เนือ่งจากเป็นเงือ่นของสายการบนิ)   

1.7 ในกรณีทีต่ดิโควดิกอ่นการเดนิทาง  สายการบนิไทยไมค่นืเงนิคา่ตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (ในกรณีทีบ่นิโดยสายการ

บนิเจแปนแอรไ์ลน ์สายการบนิแจง้วา่สามารถคนืคา่ตั๋วเครือ่งบนิใหไ้ด ้แตต่อ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้

ใหส้ายการบนิทราบ) ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั 

ดลุยพนิจิของสายการบนิเป็นผูก้ าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอร์สมาชกิสะสมไมล์ตัง้แต่เริม่จองทัวร์ โดยกรอกในใบขอ้มูลที่ทางบรษัิทฯ ส่งใหเ้พื่อสทิธิ

ประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดนิทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึน้เครื่องทุกใบไวต้รวจสอบ

ภายหลังเมือ่ท่านเดนิทางถงึเมอืงไทยว่าไดร้ับไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบัตรโดยสารหาย (BOARDING 

PASS) ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษัิททัวรแ์ละสายการบนิได ้

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครัวว่าควร

เดนิทางหรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทันทเีมือ่ท าการจองทัวร)์ บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรับผดิชอบต่อ
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เหตุการณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผูร้่วมเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิกว่า 4 เดอืน หรอืผูท้ีเ่คยมี

ประวัตคิรรภเ์คยมปัีญหา หรอืผูท้ีเ่คยมปีระวัตกิารคลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษัิทฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวันหยดุส าคัญทกุเทศกาล 

บรษัิทฯ ตอ้งท าการยนืยัน,ช าระมัดจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ 

เชน่ CHARTER FLIGHT ไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวร ์ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 

o น ้าหนักกระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารในชัน้ประหยัด) หากกรณีทีส่ัมภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บค่า

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 ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

3. วซีา่ 

3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดนิทางไดห้ลังจากที่วีซ่าผ่านและไดรั้บวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทตอ้งขอ

อนุญาตท าการยกเลกิวซีา่ทกุกรณี 

4. มาตรการโควดิ 

4.1   ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิกอ่นการเดนิทาง (ทางบรษัิทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามจรงิ) 

4.2   ในกรณีทีต่ดิโควดิระหวา่งการเดนิทาง (เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทจะท าการประสานงานใหเ้พือ่เขา้สูก่ระบวนการ

รักษาทีเ่ป็นไปตามมาตรการของประเทศญีปุ่่ น  และในกรณีทีม่คี่าใชจ้่ายเกดิขึน้  ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 18 of 18 

 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่วา่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

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

 


