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Code: IC05-JPN-AutumnLeaves-64TG-24-29Nov-74-A220913 

 

AUTUMN LEAVES IN JAPAN 

[HOZUGAWA – OBARA SAKURA – KORANKEI - TOKYO] 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 

 

 

 

ระดบัทวัร ์

โปรแกรมนี ้

✓ ทวัรร์าคาพเิศษ  ✓ ทวัรม์าตรฐาน 

 

✓ ทวัรพ์รเีมีย่ม 

 

รายละเอยีด

เบือ้งตน้ 

อาหารมาตรฐาน 

ทีพ่ักระดับ 3 ดาว 

อาหารมาตรฐานและเมนู

แนะน า  

ทีพ่ักระดับ 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพเิศษ 

ทีพ่ักระดับ 4-5 ดาว 

 

ตารางการเดนิทาง  24 - 29 พฤศจกิายน 2565 

 

วันที ่ เปรยีบเทยีบรายการกบัทีอ่ ืน่ไดท้ีน่ี ่

อาหารในรายการ โรงแรมหรอื 

ระดับ

เทยีบเทา่ 
เชา้ 

เทีย่

ง 
ค ่า 

01 
กรงุเทพฯ - เดนิทางโดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิไทย 

เทีย่วบนิ TG 622 
- - - - 

02 

ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอนช ู - สนามบนินานาชาตคินัไซ(นครโอ

ซากา้) - เกยีวโต   

- ลอ่งเรอืไมแ้มน่ ้าโฮะซ ึ – กจิกรรมแตง่ชดุกโิมโนเดนิเลน่ในเมอืง

เกยีวโต – เดนิชมสวนป่าไผ ่ - สะพานโทเกะทส ึ – ชอ้ปป้ิงสนิคา้

พืน้เมอืงอาราชยิามา่  อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น 

- 01 02 

KYOTO 

ZUIHOKAKU 

 

03 
เกยีวโต - ภเูขาโกะไซโช (กระเชา้ไฟฟ้า) – นาโกยา่ - เมอืงโอบะ

ระ - เทศกาลดอกซากรุะและใบไมแ้ดงครัง้ที ่26 – อะซเึคะ - สวน
03 04 05 

HAMAMATS

U 
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โครังเคย ์(ชมใบไมเ้ปลีย่นส)ี - เมอืงฮามามตัส ึ OKURA ACT 

 

 

04 

ฮามามตัส ึ   - สวนดอกไมแ้ละสวนนกคาเคะกาวา่คะโจเอ็น - 

ทา่เรอืนุมะส ึ- ตลาดปลานุมะส ึ- ศาลเจา้ มชิมิะ ไทฉะ - อะตาม ิ - 

อาบน ้าแรญ่ีปุ่่ นธรรมชาต ิ

06 07 
08 

 

ATAMI 

SEASIDE 

SEA 

 

 

05 

อะตาม ิ- โกเท็มบะ – อสิระชอ้ปป้ิง โกเท็มบะพรเีมีย่มเอา้ทเล็ต 

– ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ - อิม่อรอ่ยกบัเมนูบฟุเฟ่ตช์าบชุาบพูรอ้มเครือ่งดืม่

ไมอ่ัน้ 

09 10 
11 

 

TOKYO 

KEIO PLAZA 

06 

โตเกยีว - นารติะ (จังหวดัชบิะ) - วัดนารติะซงัชนิโชจ ิ– อสิระชอ้ป

ป้ิงหา้ง 

ออิอนมอลล ์  - ทา่อากาศยานนานาชาตสินามบนินารติะ - ประเทศ

ไทย - สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) เทีย่วบนิที ่TG 677 

12 

 

13 

 

- - 

 

>> ไฮไลทข์องทรปิ << 

- “ลอ่งเรอืในแมน่ ้าโฮซกูาวะ” กจิกรรมสดุมนัส ์และฟินไปกบัธรรมชาตงิามๆตลอดเสน้ทาง 

- น่ังกระเชา้ไฟฟ้า “ภเูขาโกะไซโช” ชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี

- “แตง่ชดุกโิมโนเดนิเลน่ในเมอืงเกยีวโต” ชดุประจ าชาตอินัมเีสน่หเ์ป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ของประเทศญีปุ่่ น 

- ชม “โอบาระ ชกิซิากรุะ” ซากรุะพันธุพ์เิศษทีจ่ะบานสะพร่ัง ทา่มกลางใบไมเ้ปลีย่นส ี เป็นบรรยากาศทีแ่ปลกตา

มาก 

- ชมใบไมเ้ปลีย่นส ี“สวนโครังเคย”์ เต็มไปดว้ยสสีนัและทัศนยีภาพอนัสวยงามทีเ่กดิจากหบุเขา 

 

วนัพฤหสับด ี

24 พ.ย.65 ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 

 

20:30 น. เรยีนเชญิคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ D 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิปิดบรกิารกอ่นเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ี หลังผูโ้ดยสารไดรั้บบตัรขึน้เครือ่งแลว้ 

กรณุาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตขูึน้เครือ่งกบัหนา้จอมอนเิตอรก์อ่นขึน้เครือ่งอกีครัง้ 

เนือ่งจากประตขูึน้เครือ่งอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นือ่งมาจากเหตผุลของทางสนามบนิและสายการบนิ เรยีน

เชญิผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 30 นาท ี

23:59 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแหง่ชาตสิายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 
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(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่นัดหมาย) 

 

วนัศกุร ์

25 พ.ย.65 ประเทศญีปุ่่ น - เกาะฮอนชู – สนามบนินานาชาตคินัไซ (นครโอซากา้) - เกยีวโต - ลอ่งเรอืไม้

แมน่ า้โฮะซ ึ– กจิกรรมแตง่ชุดกโิมโนเดนิเลน่ในเมอืงเกยีวโต – เดนิชมสวนป่าไผ ่- สะพานโท

เกะทส ึ– ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงอาราชยิามา่ 

 

07:20 น. เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ น ณ สนามบนินานาชาตคิันไซ อนิเตอรเ์นชัน่แนล บนเกาะฮอนช ู เกาะทีม่ขีนาด

ใหญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

 

     

  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “เกยีวโต” เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานมากกวา่พันปี ตัง้แตปี่ คศ. 

794 จนถงึปี ค.ศ. 1868 เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยประเพณีและวัฒนธรรมเกา่แก ่ นับเป็นศนูยก์ลางของ

วัฒนธรรมโบราณนีย้งัเป็นเมอืงอนัรุง่เรอืง ดว้ยความหลากหลายจงึท าใหเ้มอืงเกยีวโตเป็นอกีเมอืงหลกัที่

มนัีกทอ่งเทีย่วนยิมและเขา้มาสมัผัสความเป็นญีปุ่่ นเป็นอนัดับตน้ ๆ ของประเทศ... 

  

น าทา่นเดนิทางสูส่ถาน ี “คาเมะโอกะ” เพือ่น าทา่นรว่มประสบการณ์แปลกใหมด่ว้ยการ “ลอ่งเรอืไม ้

โบราณ” ลัดเลาะไปตามโตรกเขาของเมอืงอาราชยิามา่ไปตามแมน่ ้าสายยาว “แมน่ ้าโฮะซ”ึ ซึง่มี

ระยะทางยาวรวม 16 กโิลเมตร (ใชเ้วลาในการลอ่งเรอืประมาณ 1.40 ชัว่โมง) หนึง่เสน้ทางทอ่งเทีย่ว

ของอาราชยิามา่ทีง่ดงามทกุฤดกูาล เสน้ทางนีเ้ป็นเสน้ทางสายชมความงามทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุ

อกีหนึง่เสน้ทางของนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ น ลอ่งไปตามแมน่ ้าโฮะซผึา่นแกง่หนิตามล าน ้า เพือ่ชมหบุเขา

และธรรมชาตอินังดงาม... 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร... บรกิารทา่นดว้ยเซต็เมนูอาหารญีปุ่่ นทอ้งถิน่เมอืงเกยีวโต 
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บา่ย น าทา่นรว่มเปิดประสบการณ์ใหมด่ว้ยการ “แตง่ชดุกโิมโนเดนิเลน่ในเมอืงเกยีวโต” ชดุกโิมโนจัดเป็นชดุ

ประจ าชาตอินัมเีสน่หเ์ป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ของประเทศญีปุ่่ น ใหท้า่นไดเ้ลอืกแบบผา้ ลวดลาย และ

สสีนัทีท่า่นโปรดปราน โดยจะมเีจา้หนา้ทีผู่ท้ีม่คีวามช านาญคอยใหค้ าปรกึษาเรือ่งของการจัดใหเ้ขา้ชดุ

กนั ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยภาพเป็นทีร่ะลกึ และเดนิเลน่ชมเมอืงเกา่ตามอธัยาศัยดว้ยชดุกโิมโน 

 

 

 

น าทา่นเดนิชม “สวนป่าไผ”่ ตน้ไผท่ีข่ ึน้อยูส่องขา้งเป็นทวิแถวถอดตัวเป็นแนวยาวขนาบสองขา้งทางล า

ตน้ตัง้ตรงเป็นทรงกระบอกอยา่งสวยงาม ท าใหล้ าตน้ของตน้ไผม่กัจะถกูน ามาใชใ้นการประดับตกแตง่

สวนสวยงามในแบบฉบบัญีปุ่่ น และใชใ้นการบ าบดัจติใจมาตัง้แตค่รัง้โบราณกาลสบืตอ่มา 

 

 

  

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ “สะพานโทเกะสเึคยีว” โดยมคีวามยาวรว่ม 200 เมตร โดยชือ่สะพานแหง่นีม้ ี

ความหมายถงึสะพานทีส่ามารถมองเห็นดวงจันทรอ์ยูเ่บือ้งหนา้ สว่นเบือ้งลา่งของสะพานคอืแมน่ ้าโอะอ ิ

ไหลจากตาน ้าในภเูขาอาราชยิามา่ทีย่งัคงความใสสะอาดและบรสิทุธิม์าตัง้แตส่มยัอดตี โดยมภีเูขาอารา

ชยิามา่เป็นววิอนังดงามอยูเ่บือ้งหลัง สะพานเกา่แกด่ัง้เดมินีส้รา้งขึน้ในยคุสมยัเฮยอ์นั ในยคุกอ่ตัง้กรงุ

เกยีวโตเลยทเีดยีว และไดม้กีารบรูณะครัง้ยิง่ใหญล่า่สดุในชว่งราว ปี ค.ศ. 1930 
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ใหท้า่นได ้“เดนิเลน่ชมเมอืงเกา่และอสิระไปกบัการเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง” ในเมอืงอาราชยิามา่ เมอืงที่

เต็มไปดว้ยเสน่หน่์าสนใจมากมาย สนิคา้ทีแ่นะน าไดแ้ก ่ สิง่ทอ อาหาร ขนมทีท่ าจากเตา้หู ้ ผักดอง 

สนิคา้ของทีร่ะลกึ ไอศครมี และอืน่ ๆ อกีมากมาย ตามถนนตลอดจนตรอกซอกซอยก็มรีา้นคา้

หลากหลายประเภทซอ่นอยู ่ ตัง้แตง่านฝีมอืพืน้บา้น รา้นคา้เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ตา่งเรยีงรายไปตามสองขา้ง 

รา้นอาหารพืน้เมอืง เมอืงอาราชยิามา่เป็นเมอืงเล็กทีอ่ยูใ่นจังหวัดเกยีวโต มชีือ่เสยีงเรือ่งการชมดอก

ซากรุะ การชมใบไมเ้ปลีย่นส ี การแชน่ ้าแร ่ และจะคกึคักมากในชว่งของวันหยดุหรอืเทศกาลส าคัญ

ประจ าปี และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วได ้จงึเป็นสถานทีย่อดนยิมเมอืงหนึง่ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... 

  น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก KYOTO ZUIHOKAKU HOTEL 

 

พเิศษ ณ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบั

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิและเกา่แกข่อง

ชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทัง่ปัจจบุนั ยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี เป็นทีรู่จ้ัก

อยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 

วนัเสาร ์

26 พ.ย.65 เกยีวโต - ภเูขาโกะไซโช (กระเชา้ไฟฟ้า) – นาโกยา่ - เมอืงโอบะระ - เทศกาลดอกซากรุะและ

ใบไมแ้ดงคร ัง้ที ่26 - อะซเึคะ - สวนโครงัเคย ์(ชมใบไมเ้ปลีย่นส)ี - เมอืงฮามามตัส ึ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางขึน้ “ภเูขาโกะไซโช” โดยกระเชา้ไฟฟ้า  เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 

1,212 เมตร ถอืเป็นหนึง่ในกระเชา้ลอยฟ้าทีม่คีวามยาวมากทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น ซึง่มรีะยะทางประมาณ 

2 กโิลเมตร และใชเ้วลาเดนิทางเทีย่วละ 15 นาท ี ระหวา่งทางขึน้ไปยงัยอดเขาโกไซโซนัน้ก็จะไดพ้บ

กบัภาพของตน้ไมม้ากมายบนภเูขาทีเ่ปลีย่นสสีนัพรอ้มกนั และเมือ่เดนิทางขึน้ไปถงึยอดเขาแลว้ ก็ยงัมี

ทัง้จดุชมววิและจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสสีวยๆ อกีมากมาย…  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“นาโกยา่” เมอืงใหญศ่นูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิการคา้ และการเมอืงของบรเิวณภาค

กลาง มอีตุสาหกรรมส าคัญทางดา้นสิง่ทอ รถยนต ์ รวมทัง้เป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคญัทางดา้น

ประวัตศิาสตรแ์ละยา่นการคา้ทันสมยั เมอืงทีต่ัง้อยูใ่นจังหวดั “ไอจ”ิ จังหวดัทีม่มีลูคา่การสง่สนิคา้

อตุสาหกรรมการผลติเป็นอนัดับหนึง่ในประเทศญีปุ่่ น เป็นจดุศนูยก์ลางทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืงในดา้นการ

ประดษิฐส์ ิง่ของ มาแตอ่ดตี ดังนัน้จงึมอีตุสาหกรรมหลากหลายสาขากระจกุตัวกนัอยูใ่นจังหวดัไอจ ิ

ตัง้แตอ่ตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิ เชน่ เครือ่งปัน้ดนิเผา สิง่ทอ จนถงึอตุสาหกรรมแนวหนา้ เชน่ ยานยนต ์

การบนิและอวกาศ... 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร...  

 

      

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โอบะระ” เป็นเมอืงเล็ก ๆ ทีอ่ยูใ่นเขตของจังหวดัไอจ ิ ภมูภิาคชบูขุองประเทศ

ญีปุ่่ น เพือ่น าทา่นชม “เทศกาลชมดอกซากรุะและใบไมแ้ดงครัง้ที ่26” ซึง่จะมกีารจัดขึน้ประจ าทกุปี และ

เนือ่งดว้ยตน้ซากรุะในบรเิวณเมอืงโอบะระนี ้ เป็นสายพันธุท์ีส่ามารถออกดอกไดส้องครัง้ตอ่ปี จงึท าให ้

ทีน่ีม่ลีักษณะเดน่ และเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นเอง ทีจ่ะสามารถชืน่ชมความงดงามของสสีนั

ของใบไมท้ีบ่รรจงเปลีย่นสสีนัเหลอืง สม้ แดง สลับสสีนัไดอ้ยา่งอศัจรรย ์ พรอ้มกบัดืม่ด า่กบัความงาม

ของดอกซากรุะทีม่กีวา่ 10,000 ตน้ในบรเิวณโดยรอบ ใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศธรรมชาต ิ และ

บนัทกึภาพ UNSEEN ทีห่าชมไดย้ากมาก งานเทศกาลชมดอกซากรุะและใบไมแ้ดงจะจัดขึน้ตลอดเดอืน

พฤศจกิายนของทกุปี โดยจะมรีา้นอาหารแผงลอยสไตลญ์ีปุ่่ นตัง้ขายในบรเิวณงาน นอกจากนัน้ยงัมี

กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย เชน่ การแสดง Obara Kabuki ตลอดจนการเยีย่มชมพพิธิภณัฑก์ระดาษญีปุ่่ น

และศนูยศ์ลิปะหตักรรม นอกจากนีย้งัมตีน้ Shikizakura ทีม่อีายมุากกวา่ 100 ปีซึง่ถอืเป็นสมบตัทิาง

ธรรมชาตขิองจังหวัดไอจใิหช้มอกีดว้ย...  
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น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “อะซเึคะ” ตัง้อยูใ่นภาคกลางของจังหวดัไอจ ิ เป็นเมอืงความเจรญิรุง่เรอืง    ใน

อดตีทีผ่า่นมา ตัง้อยูต่ามเสน้ทางทีใ่ชใ้นการขนสง่เกลอื  

 

น าทา่นชมความงาม “หบุเขาโครังเคย”์ ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตไิอชโิคเง็น เมอืง โทโยตะ มี

ชือ่เสยีงอยา่งมากในเรือ่งความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี โดยเฉพาะบนภเูขาอโิมร ิ ทีเ่ต็มไปดว้ยเมเปิลราว 

4,000 ตน้ ในยามทีฤ่ดใูบไมร้ว่งมาถงึ ภเูขาทัง้ลกูก็จะถกูแตง่แตม้ดว้ยสสีนัของใบเมเปิล แตพ่อถงึชว่ง

ฤดใูบไมผ้ล ิดอกด็อกททูไวโอเลต หรอืทีช่าวญีปุ่่ นเรยีกวา่ “คะตะครุ”ิ ก็จะพากนัผลบิาน อวดดอกสมีว่ง

สวยสดมาแทนที ่ ดงึดดูใจผูท้ีรั่กในธรรมชาตมิาทอ่งเทีย่ว และทีโ่ดดเดน่เป็นสญัลกัษณ์ของหบุเขาทีท่กุ

คนนกึถงึและตอ้งมาเยอืนกค็อื “สะพานไทเงะทะสเึคยีว”  สแีดงสดทีเ่พิง่ท าการปรับปรงุให ้ และเปิดใช ้

อกีครัง้เมือ่ พ.ศ. 2550 ทีผ่า่นมานีเ้อง ใหท้า่นพักผอ่นและชมความงามไดต้ามอธัยาศัย จดุชมววิทีส่วย

อกีจดุหนึง่ของทีน่ี ่ คอื “สะพานทสรึบิาช”ิ ซึง่เป็นลักษณะสะพานราวแขวนดว้ยสลงิทอดตัวยาวบนแมน่ ้า 

และมฉีากของใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงาม ท าใหนั้บเป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยมากอกีจดุหนึง่ของหบุ

เขาโครังเคย ์ 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก HAMAMATSU OKURA ACT 

 

วนัอาทติย ์

27 พ.ย.65 เมอืงฮามามตัส ึ   - สวนนกและสวนดอกไมน้านาพนัธุ ์ คาเคะคาวา่ คะโจเอ็น - ทา่เรอืนมุะส ึ - 

ตลาดปลานมุะส ึ–ศาลเจา้มชิมิะ ไทฉะ - อะตาม ิ- อาบน า้แรญ่ีปุ่่ น 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ “สวนนกและสวนดอกไมน้านาพันธุ”์ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี) 

ดว้ยเทคโนโลย ี ความเพยีรพยายามในการเก็บรักษา การควบคมุตัวแปร สภาพดนิฟ้าอากาศใหส้ามารถ

ชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี ภายในอาคารจงึถกูควบคมุอณุหภมูใิหอ้บอุน่ และเหมาะสมตลอดทัง้ปีเพือ่

ควบคมุไมด้อกใหส้ามารถผลดิอกไดต้ลอด แมจ้ะเป็นชว่งของฤดหูนาวทีม่หีมิะปกคลมุทัว่แผน่ดนิและผนื

น ้าก็ตาม ภายในมกีารแสดงไมด้อกนานาพันธุเ์พือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกมมุทีท่า่นถกูใจ บนัทกึภาพความ
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ประทับใจ อกีทัง้ยงัมสีว่นทีจั่ดแสดงของเหลา่นกหลายสายพันธุ ์ เพือ่คอยสรา้งความบนัเทงิใหก้บั

นักทอ่งเทีย่วทีม่าเยีย่มชม สามารถสมัผัส ใหอ้าหาร และสามารถถา่ยรปูคูก่บันกไดต้ลอดทัง้ปี 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่“ทา่เรอืนุมะส”ึ ตัง้อยูท่า่มกลางธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ ทศิเหนอืคอืภเูขาไฟฟจู ิทศิใต ้

คอือา่วซรุงุะ จังหวดัชซิโุอกะ อา่วสรึงุะลกึกวา่ 2,500 เมตร นับวา่เป็นอา่วทีล่กึทีส่ดุในญีปุ่่ น 

 

 

 

จงึเป็นแหลง่จับปลามากมายกวา่ 1,000 ชนดิรวมถงึซาบะ, อวิาช,ิ อาจ ิและปลาโอหรอืคตัสโึอะ ดว้ยแต่

ทีข่อแนะน าวา่ถา้มาทีท่า่เรอืนุมะสแึลว้ไมค่วรพลาดโดยเด็ดขาดเลยก็คอืปลาแหง้ซึง่เรยีกไดว้า่มปีรมิาณ

การผลติสงูสดุในญีปุ่่ นเลยทเีดยีว ดว้ยความชืน้ต า่ ปรมิาณน ้าฝนนอ้ย และลมแรงจากทศิตะวันตกซึง่ลว้น

เป็นสภาพดนิฟ้าอากาศทีเ่หมาะทีส่ดุส าหรับการท าอาหารทะเลตากแหง้ ท าใหอ้าหารทะเลตากแหง้ของ

นุมะสมึรีสชาตอิรอ่ยเป็นเลศิ…  

 

น าทา่นชม “ตลาดปลานุมะส”ึ บรเิวณทางเดนิชมตลาดบนชัน้ 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมลูปลา

ของบรรดาผูค้า้สง่บรเิวณชัน้ 1 ทีแ่สนคกึคักเต็มไปดว้ยชวีติชวีาไดอ้ยา่งใกลช้ดิอกีดว้ย เรยีกวา่เป็น

สถานทีท่ีไ่มอ่ยากใหพ้ลาด 

 

เทีย่ง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร...  

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“ศาลเจา้มชิมิะ ไทฉะ” ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานกวา่ 1,200 ปี ศาลเจา้มชิมิะ ไท

ฉะนัน้มชีือ่เสยีงเป็นอจิโินะมยิะ หรอืเป็นศาลเจา้อนัดับสงูสดุประจ าภมูภิาคแหง่พืน้ทีอ่ซิ ึ เป็นทีป่ระทบั

ของทวยเทพ 2 องค ์ไดแ้ก ่โอยามทัสมึ ิโนะ มโิคโตะ และ สมึฮิายาเอะ โคโตะชโิรนูช ิโนะคามซิ ึง่เรยีก
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รวมกนัวา่มชิมิะโนะโอคาม ิ ในสว่นของศาลาของศาลเจา้ทีส่วยงามแหง่นีไ้ดรั้บการบรูณะในปี1866โดย

ใชไ้มเ้ซลโควาทีม่พีืน้ผวิละเอยีด แมจ้ะมกีารซอ่มแซมเป็นบางสว่น เนือ่งจากเหตแุผน่ดนิไหว อาคาร

ตา่งๆ ไดรั้บการอนุรักษ์ไวใ้หอ้ยูใ่นลักษณะเดมิเป็นเวลารว่ม 150 ปีมาแลว้ อาคาร 3 หลังชาเด็น (โถง

หลกั) เฮเด็น (โถงบชูา) และไฮเด็น (โถงสกัการะ) ตัง้อยูใ่กลเ้คยีงกนัโดยมชีาเด็นเป็นอาคารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในญีปุ่่ นทีค่วามสงูกวา่ 16 เมตร สว่นตา่งๆ ของอาคารไดรั้บการตกแตง่อยา่งเชีย่วชาญ และปกคลมุ

ดว้ยงานแกะสลกัทีล่ะเอยีดสวยงามทัง้หมด ศาลาตา่งๆ ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นสมบตัทิางวัฒนธรรมที่

ส าคญัโดยรัฐบาล ในแงค่ณุคา่ทาง วัฒนธรรมและศลิปะ 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ATAMI SEASIDE SEA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 

พเิศษ ณ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกบัการอาบน ้าแรญ่ีปุ่่ น เพือ่เป็นการพักผอ่นจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบั

การเดนิทางหรอืท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วัน การแชน่ ้าแรธ่รรมชาตเิป็นวัฒนธรรมดัง้เดมิและเกา่แกข่อง

ชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทัง่ปัจจบุนั ยงัคงไดรั้บการรักษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็นอยา่งด ี เป็นทีรู่จ้ัก

อยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารงุการไหลเวยีนโลหติ 

 

วนัจนัทร ์

28 พ.ย.65 อะตาม ิ- โกเท็มบะ - ชอ้ปป้ิงพรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต – มหานครโตเกยีว - ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ- อิม่อรอ่ย

กบัเมนบูฟุเฟ่ตช์าบชูาบหูมเูนือ้พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ ัน้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “โกะเท็มบะ” มสีถานทีพ่ักตากอากาศยอดนยิมอกีแหง่หนึง่ในประเทศญีปุ่่ น ไดรั้บ

ความนยิมจากบรรดากลุม่นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตแิละนักทอ่งเทีย่วในญีปุ่่ นเอง... ใหท้า่นอสิระ กบัการชอ้ป
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ป้ิงที ่“พรเีมีย่มเอา้ทเ์ล็ต” ศนูยร์วมแฟชัน่ทันสมยัทีร่าคาถกูจนคณุแปลกใจ แหลง่รวมพลของแบรนดเ์นม

ชือ่ดังทั่วโลกทัง้แฟชัน่น าสมยัของคนทกุวัยหรอืแฟชัน่กฬีาจากทั่วทกุคา่ย ทีพ่รอ้มใจกนัมาลดราคากนั

อยา่งสดุ ๆ อาท ิCOACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสนิคา้แเบ

รนดเ์นมตา่ง ๆ... 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “มหานครโตเกยีว” มหานครเป็นเมอืงหลวงปัจจบุนัของประเทศญีปุ่่ น เป็นศนูยร์วม

ววิัฒนาการแหง่ความเจรญิและเทคโนโลยอีนัล ้าสมยั ซึง่มรีะบบการปกครองแบบพเิศษรวมการปกครอง

ในรปูแบบจังหวัดและเมอืงไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกยีวจดัวา่เป็นเขตเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มปีระชากรอาศัยอยูร่าว 35 ลา้นคน แตเ่ฉพาะในตัวเมอืงโตเกยีว 23 แขวงการ

ปกครองพเิศษ มปีระชากรในเขตเมอืงประมาณ 12 ลา้นคน ถอืเป็นเมอืงทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในโลก

เมอืงหนึง่ โตเกยีวตัง้อยูบ่รเิวณภมูภิาคคันโตของญีปุ่่ น ค าวา่ “โตเกยีว” หมายถงึ “นครหลวงตะวันออก” 

ในโตเกยีวยงัเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดอิงคปั์จจบุนัอกีดว้ย...  

 

น าทา่นเดนิทางสูอ่กียา่นชอ้ปป้ิงทีค่นไทยคุน้เคยเป็นอยา่งด ี “ยา่นชนิจกู”ุ เพลดิเพลนิกบัการจับจา่ยซือ้

สนิคา้นานาชนดิของนักทอ่งเทีย่วทกุเพศทกุวัย ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้นานาชนดิไดจ้ากทีน่ี ่ ไมว่า่จะ

เป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครือ่งอเิลคทรอนกิส ์ กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งส าอาง และสนิคา้

อืน่ ๆ ใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ และของทีร่ะลกึอยา่งจใุจ...   

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตช์าบชูาบหูมเูนือ้ พรอ้มเครือ่งดืม่ไมอ่ัน้ 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัองัคาร 

29 พ.ย.65 โตเกยีว - นารติะ (จงัหวดัชบิะ) - วดันารติะซงัชนิโชจ ิ - อสิระชอ้ปป้ิงหา้งออิอนมอลล ์  - ทา่

อากาศยานนานาชาตสินามบนินารติะ - ประเทศไทย - สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพมหานคร) 

เทีย่วบนิที ่TG 677 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

 

 

น าทา่นเยีย่มสกัการะ “วัดนารติะซงัชนิโชจ”ิ ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 940 เป็นวดัพทุธนกิายชนิงอน วัด

ขนาดใหญแ่ละมคีวามเกา่แกก่วา่พันปีซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงนารติะ จังหวัดชบิะ มชีือ่เสยีงมากในแถบภมูภิาค

คันโต และเป็นอกีหนึง่สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความนยิมส าหรับนักทอ่งเทีย่ว อโุบสถหลักจ าลอง

ลักษณะของภเูขานารติะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1963 วดันารติะซงัมวีหิารตัง้เรยีงรายมากมาย ซึง่แตล่ะแหง่

เชือ่วา่จะชว่ยใหค้ าขอพรทีแ่ตกตา่งกนัแตล่ะประการเป็นจรงิ ไดแ้ก ่ วหิารโคเมยีวจะชว่ยเรือ่งความรัก, 

วหิารพระพทุธเจา้จะชว่ยเรือ่งสะเดาะเคราะหเ์สรมิดวง ศาลชซุเซะอนิารจิะชว่ยใหป้ระสบความส าเร็จ(ชซุ

เซะ)และการคา้รุง่เรอืง นอกจากนีย้งัชว่ยใหค้วามปรารถนาอืน่ไดเ้ป็นจรงิดว้ย 

 

 

  

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่   “นารติะ ออิอน มอลล”์ หา้งทีใ่หญท่ีส่ดุในแถบนารติะ ใหอ้สิระกบัทกุทา่นไดช้ ้

อปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหมม่รีา้นคา้ใหเ้ลอืกมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬกิา   

เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง และทีข่าดเสยีมไิด ้คอื รา้นรอ้ยเยน ทีท่กุทา่นสามารถซือ้หาของใชด้ ีๆและ

ของฝากไดอ้ยา่งจใุจ นอกจากนีย้งัมโีซนซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บว๊ย ผง

โรยขา้ว ขนม เครือ่งปรงุรส บะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู ของใชใ้นครัวเรอืน แผนกเครือ่งนอน ผลไม ้ฯลฯ 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร…  

 

 

 

14:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ สนามบนินานาชาตนิารติะ ตัง้อยูใ่นจังหวดัชบิะ ด าเนนิการโดยบรษัิททา่อากาศยาน

นานาชาตนิารติะ แปรสภาพเดมิมาจากองคก์ารบรหิารงานทา่อากาศยานนานาชาตโิตเกยีวแหง่ใหม ่ ทา่

อากาศยานนานาชาตนิารติะเป็นสนามบนิหลักทีใ่หบ้รกิารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศทีเ่ดนิทางเขา้และ

ออกจากประเทศญีปุ่่ น และเป็นจดุเชือ่มตอ่การเดนิทางระหวา่งทวปีเอเชยีและอเมรกิา เป็นสนามบนิที่

รองรับเทีย่วบนิส าหรับผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญีปุ่่ น (รองจากสนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ) เป็น

สนามบนิทีร่องรับการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดับ 1 ของญีปุ่่ นและอนัดับ 3 ของโลก 

17:30 น. เหนิฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิแหง่ชาต ิสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 677  

   

 

 

22:30 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มภาพความประทับใจ 

 (ตารางเวลาบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงในแตล่ะไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบนิ) 
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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 

24-29 

พ.ย. 
ผูใ้หญ ่ 74,900 47,900 27,000 

15,900 

 
เด็กมเีตยีง (06-11 

ปี) 
70,900 47,900 23,000 

 

เด็กไมม่เีตยีง (02-

05 ปี) 
56,900 33,900 23,000 

ทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปี) ไมม่เีตยีงนอน ไมม่บีรกิารอาหารทกุมือ้ 

ไมม่ทีีน่ั่งบนรถโคช้ 
โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR** 

 

หมายเหต ุ  

กรณุาศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่มดัจ าและคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทาง

บรษิทัแลว้ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

  

** ส าคญั โปรดอา่น กอ่นท าการจองทวัร ์**  

ภายใน 14 วนั กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ น หา้มเดนิทางไปยงักลุม่ประเทศสเีหลอืงโดยเด็ดขาด เพราะจะท า

ใหส้ถานะการเขา้ประเทศของทา่นจะเปลีย่นจากกลุม่สนี า้เงนิเป็นกลุม่สเีหลอืงทนัท ี
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อตัรานีร้วม 

● คา่ตั๋วเครือ่งบนิ 

● บรกิารน ้าดืม่วันละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

● คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น  

● คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรับอากาศตามรายการ 

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

● คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

● ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

● คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารัก สามารถใหเ้ป็นก าลังใจในการท างานได ้

● คา่ตรวจ ATK หรอื RT-PCR ทีไ่มไ่ดค้ดิรวมในรายการทวัร ์

 

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)์ 

● กรณียกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกาวา่ 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 
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� 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 

� 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. ตั๋วโดยสาร 
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1.1 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่น

วันเดนิทางไปหรอืกลบั ทา่นตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทันทเีมือ่

ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิ คา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตาม

อตัราทีท่างสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนยีม ณ วนัออกราคาทัวร ์ หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

คา่ธรรมเนยีมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลัง ถอืเป็นคา่ตัว๋เครือ่งบนิสว่นเพิม่เตมิทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจาก

บตัรสะสมไมลจ์ะด าเนนิไดภ้ายหลังออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนนิการทกุขัน้ตอนดว้ย

ตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเครือ่งบนิของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ แจง้ค าขอไดต้าม

ขัน้ตอน แตไ่มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงจัดการแทนได ้ สายการบนิไมรั่บค าขอทีน่ั่ง LONG LEG ผูโ้ดยสาร

ตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวันเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่ัวรอ์อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่

ตัวผูเ้ดนิทางทกุกรณี บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลังบรษัิทฯ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตาม

ขัน้ตอนของสายการบนิเทา่นัน้ กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตัว๋เครือ่งบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงนิคนืได ้

หรอืไม ่

1.7 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 าคญัทกุ

เทศกาล บรษัิทฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวร ์ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด 

ๆ ทัง้ส ิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
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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 า่กวา่

มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

 

3. วซีา่ 

3.1 ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไดห้ลังจากทีว่ซีา่ผา่นและไดรั้บวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทตอ้งขอ

อนุญาตท าการยกเลกิวซีา่ทกุกรณี 

 

4. มาตรการโควดิ 

4.1   ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิกอ่นการเดนิทาง (ทางบรษัิทขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดตามจรงิ) 

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 
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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 

 


