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ENJOY YOUR HOLIDAY IN JAPAN 
[OSAKA - KYOTO – ORANGE PICKING  – KOKIA - DISNEYLAND]  

(6 DAY 4 NIGHTS) [TG] 
 

   
 

ระดับทัวร์โปรแกรม  ทริปประหยัด   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 

อาหารมาตรฐาน  
ที่พกัระดบั 3.5 - 4 ดาว 

อาหารอัพเกรดพิเศษ 
ที่พักระดับ 4-5 ดาว 

 

ตารางการเดินทาง 

2565 

ตลุาคม 

10-15 - 
 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ที่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 
01 กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานสนามบินคันไซ (นครโอซาก้า)  
เกียวโต – วดัเบียวโดอิน (มรดกโลก) – ถนนสายชาเขียว - อาราชิยาม่า – ขม
สวนป่าไผ่ - เมืองนาโกย่า  

- 01 
02 

 

NAGOYA 
TOKYU 

03 
นาโกย่า - เก็บผลส้มสดจากฟาร์ม - สวนนกและไม้ดอกตลอดปี “คาเคะกาว่า 
คะโจเอ็น” - โกเท็มบะ - อิสระช้อปปิง้โกเท็มบะพรีเม่ียมเอ้าทเล็ต – ทะเลสาบคา
วาคจุิโกะ – อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

03 04 
05 

 

KAWAGUCHIKO 

MUTSUZONO 

 

04 
ทะเลสาบคาวาคจุิโกะ – ชมสวนสาธารณะโออิชิ - ภูเขาคาจิคาจิ (กระเช้า
ไฟฟ้า) – โตเกียว -  มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิง้ในย่านชินจูกุ – อิ่มอร่อยกบั
สดุพิเศษเมนอูพัเกรดอาหารประเภทปิง้ย่างแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น 

06 07 
08 

 

TOKYO  
DOME 

05 โตเกียว - สวนสนกุระดบัโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์  (เต็มวนั) 09 X X 
TOKYO  
DOME 

06 
โตเกียว - นาริตะ (จังหวัดชิบะ) - วัดนาริตะซังชิน โชจิ  – อิสระช้อปปิ้ ง            
ห้างอิออนมอลล์   ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - 
สนามบินสวุรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินท่ี TG 677 

11 12 - - 
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>> ไฮไลท์ของทริป << 
- เยี่ยมชม “วดัเบียวโดอิน” วดัมรดกโลกแห่งเมืองอจุิ สถานท่ีอนังดงามดัง่ดินแดนอนับริสทุธ์ิ  

- เก็บ “ผลส้ม” สด ๆ จากต้นและอิ่มอร่อย อย่างเต็มท่ีกบัผลส้ม ท่ีปลกูด้วยวิธีธรรมชาติ 
- ขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ “ภเูขาคาจิคาจิ” จดุชมวิวท่ีสวยงามอย่างยิ่งท่ีระดบัความสงู 1,075 เมตร  
- สนกุและต่ืนเต้น สวนสนกุระดบัโลก “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” 

- ชมความงามของ “ทุ่งดอกโคเคีย” โดยมีเบือ้งหลังเป็นภเูขาไฟฟูจิ 
- พกั “โรงแรม 5 ดาว ใจกลางย่านชินจกูุ”  2 คืน ช้อปปิง้กนัอย่างจใุจ 

- พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิง้ย่าง (อพัเกรด) ทานไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น  
 

วันแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  

20:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C 
เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์ 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที หลงัผู้ โดยสารได้รับบตัรขึน้เคร่ืองแล้ว 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เคร่ืองกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เคร่ืองอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เคร่ืองอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกนั ณ ห้องผู้โดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 30 นาที 

23:59 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
(เวลาท้องถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

 

วันท่ีสอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานสนามบินคนัไซ (นครโอซากา้)  

เกียวโต – วัดเบียวโดอิน (มรดกโลก) – ถนนสายชาเขียว - อาราชิยาม่า – ขม

สวนป่าไผ่ - เมืองนาโกย่า  

07:30 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ (นครโอซาก้า) บนเกาะฮอนช ู
เกาะท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง 
และตรวจศลุกากรแล้ว 

   
“ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ” สนามบินท่ีเกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกชื่อได้ว่า 
“สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินท่ีถกูสร้างขึน้เพื่อให้อยู่ห่างออกไปจากตวัแผ่นดิน โดยมีสะพาน
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ข้ามทะเลไปยงัตวัสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซึ่งเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998 
น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “เกียวโต” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชัว่โมง) อดีตซึ่งเคย
เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจดัว่าเป็นศนูย์กลางของเกาะฮอนช ู เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวง
ของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสดุ คือ ตัง้แต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็น
เมืองส าคญัท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมอืงเกียวโตยงัมกัจะรอดพ้น
จากการเป็นเป้าโจมตีต่าง ๆ เมื่อเกิดสงคราม ซึง่รวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ีสอง
ท าให้เกียวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจ้า และส่ิงปลูกสร้างท่ีมีคณุค่าทางด้านศิลปวฒันธรรม และเก่าแก่
เอาไว้ได้อยา่งมากมายจนถึงทกุวนันี ้

   
น าท่านเยี่ยมชม “วัดเบียวโดอิน” วัดนีถู้กสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 998 เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศของ
นกัการเมืองผู้ทรงอิทธิพลในสมยันัน้ไม่ใช่เพื่อเป็นวัด แต่ลูกชายได้เปล่ียนเบียวโดอินให้เป็นวัดในปี 
ค.ศ. 1053 พร้อมกับสร้างห้องโถงฟินิกซ์ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดัง และยังกลายเป็นสัญญลกัษณ์ด้านหลัง
ของเหรียญสิบเยนด้วย อาคารของวัดเบียวโดอินนัน้ถูกท าลายลง และมีการบูรณะสร้างขึน้ใหม่
หลายครัง้ตลอดหลายศตรวรรษท่ีผ่านมา แต่ห้องโถงฟีนิกซ์ยังอยู่เหมือนเดิมตลอดมาจนถึงทกุวันนี ้
ท าให้กลายเป็นหน่ึงในอาคารไม้ท่ีมีความเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ียงัคงหลงเหลืออยู่ตราบวนันี ้

เดิมเล่นชมเมือง “ถนนชาเขียวเมืองอุจิ” จากวัดเบียวโดอินใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณ 5 นาที 
ท่านก็จะมาถึง “ถนนชาเขียว” ท่ีน่ีมีร้านขายผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากชาเขียวหลายแห่งทัง้สองฟากทาง มี
หลายร้านมากจนท่านเลือกไม่ถูกกันท่ีเดียวว่าจะเดินเข้าไปซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากชาจากร้านไหน 
หรือว่าจะซือ้ของฝากร้านท่ีร้านไหนดี ลองแวะชิมซอฟท์ครีมชาเขียวหวานละมุนลิน้ และนั่งพักเอา
แรงก่อนท่ีจะเดินทางสู่จุดหมายต่อไป นอกจากสินค้ายอดนิยมได้แก่ซอฟท์ครีมรสชาเขียวแล้ว ท่าน
ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมชาเขียวในรูปแบบอื่นได้อีก เช่น ร้านอาหารส่วนใหญ่มี
รายการเมนท่ีูนิยมได้แก่ บะหมี่ โซบะรสชาเขียว และขนมหวานรสชาเขียว ฟาร์เฟ่ต์ชาเขียว รวมไป
ถึงการได้ด่ืมด ่าไปกับวัฒนธรรมการด่ืมชาเขียวแท้ๆ ของเมืองอุจิในแบบฉบับญ่ีปุ่ นดัง้เดิมตาม
ประเพณีนิยมอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “อาราชิยาม่า” เขตเมืองเก่าอีกเมืองในเกียวโต น าท่านเดินชม “สวนป่าไผ่” 

ต้นไผ่ท่ีขึน้อยู่สองข้างเป็นทิวแถวถอดตัวเป็นแนวยาวขนาบสองข้างทาง ล าต้นตัง้ตรงเป็นทรงกระ 
บอกอย่างสวยงาม ท าให้ล าไผ่มักจะถูกน ามาใช้ในการประดับตกแต่งสวนสวยงามในแบบฉบับ
ญ่ีปุ่ นและใช้ในการบ าบดัจิตใจมาแต่ครัง้โบราณ... น าท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศนูย์กลาง
ทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมส าคัญทางด้านส่ิงทอ 
รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคัญทางด้านประวติัศาสตร์และย่านการค้าทันสมยั เมืองท่ีตัง้
อยู่ในจังหวัด “ไอจิ” จังหวัดท่ีมีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอันดับหน่ึงในประเทศ
ญ่ีปุ่ น เน่ืองจากเป็นจุดศูนย์กลางท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์ส่ิงของ มาตัง้แต่อดีต 
ดังนัน้จึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตัวกันอยู่ในจังหวัดไอจิตัง้แต่อุตสาหกรรมแบบดัง้  
เดิม ได้แก่ เคร่ืองปัน้ดินเผา ส่ิงทอ จนถึงอตุสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์ การบินและอวกาศ... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA TOKYU HOTEL  

หมายเหตุ ในค ่าคืนนีก้รุณาจดั OVER NIGHT BAG ส าหรับ 1 คืน เพื่อใช้ส าหรับการเข้าพกัในโรงแรมคืนถัดไป 
เน่ืองจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นไม่มีพนกังานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจงัหวดั ลิฟต์
โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน 

วันท่ีสาม นาโกย่า - เก็บผลสม้สดจากฟารม์ - สวนนกและไมด้อกตลอดปี “คาเคะกาว่า 

คะโจเอ็น” - โกเท็มบะ – อิสระชอ้ปป้ิงโกเท็มบะพรีเม่ียมเอา้ทเล็ต – ทะเลสาบ

คาวาคุจิโกะ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     
น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บ “ผลส้มสด” จากสวน 
(ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาล) และอิ่มอร่อยชิมผลส้มอย่างเต็มท่ี ด้วยวิธีการปลูกท่ีพิถีพิถัน 
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และตัง้ใจดูแลด้วยวิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี จึงได้ผลผลิตรสหวานหอมกลมกล่อม รับประกนัความ
อร่อยอย่างแน่นอน...น าท่านเดินทางสู่ “สวนนกและไม้ดอกตลอดปี” (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) ด้วย
เทคโนโลยี และความเพียรพยายามในการเก็บรักษาให้สามารถดดูอกไม้ได้ตลอดทัง้ปี ภายในอาคาร
จึงถูกควบคุมอุณหภูมิให้อบอุ่น และเหมาะสมตลอดทัง้ปีเพื่อควบคุมไม้ดอกให้สามารถผลิดอกได้
ตลอด แม้จะเป็นช่วงของฤดูหนาวท่ีมีหิมะปกคลุมทั่วพืน้ดินทั่วผืนน า้ก็ตาม ภายในมีการแสดงไม้
ดอกนานาพนัธุ์เพื่อให้ท่านได้เลือกมุมท่ีท่านถกูใจ และบันทึกภาพความประทับใจ อีกทัง้ยังมีส่วนท่ี
จดัแสดงนกหลายสายพนัธุ์ เพื่อให้ความบนัเทิงกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมได้ตลอดทัง้ปี…..  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น 

ได้รับความนิยมจากบรรดากลุ่มนกัท่องเท่ียวต่างชาติ และนักท่องเท่ียวในญ่ีปุ่ นเอง... ให้ท่านอิสระ
กับการช้อปปิ้ง “พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยท่ีราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพล
ของแบรนด์เนมชื่อดงัทัว่โลก ทัง้แฟชัน่น าสมยัของคนทกุวัย หรือแฟชัน่กีฬาจากทัว่ทกุค่ายท่ีพร้อมใจ
กันมาลดราคากันอย่างสุด ๆ อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, 
ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมต่าง ๆ... 

   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI MUTSUZOMO HOTEL  

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชนิด  
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

วันท่ีสี่ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – ชมสวนสาธารณะโออิชิ - ภูเขาคาจิคาจิ (กระเชา้ไฟฟ้า) 

– มหานครโตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงในย่านชินจูกุ – อร่อยกบับุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือ

หมูและเน้ือวัว (ไม่อั้น) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธาณะโออิชิ” สวนดอกไม้หลากสายพันธุ์ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ ท่ี
ละลานตาไปด้วยทุ่งดอกไม้สีสันสวยงามหลายชนิดท่ีหมุนเวียนมาปลูกตลอดทัง้ปี มีถนนคนเดิน
ความยาว 350 เมตร เพื่อน าท่านชมทุ่ง “ดอกโคเคีย” หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า “ดอกหญ้าสาหร่ายแดง” 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับสีสนัท่ีแสดงถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ของประเทศญ่ีปุ่ น 
สีแดง ส้ม ท่ีตัดกบั โดยมีทัศนียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ภายใต้บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา และ
ถือเป็นช่วงท่ีมีสีสันของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย นอกจากนีย้ังสามารถซือ้ของฝากสินค้าหัตถกรรม
ท้องถิ่นมากมายกลบัไปเป็นของฝากได้อีกด้วย… น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ “คาวาคุจิโกะ” เพื่อ
น าท่านขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” สู่ด้านบนของ “ภเูขาคาจิคาจิ” ซึ่งเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอย่างยิ่งท่ีระดับ
ความสูง 1,075 เมตร ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่ นทางตอน
ใต้ และท่านจะสามารถชมภเูขาไฟฟูจิและทิวทศัน์โดยรอบของทะเลสาบคาวาคุจิโกะในแบบพาโนรา
มา 360 องศา ทะเลสาบคาวาคจุิโกะนับเป็นหน่ึงในห้าทะเลสาบท่ีล้อมรอบภเูขาไฟฟูจิ นับได้ว่าเป็น
ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสอง จากทัง้หมดห้าทะเลสาบท่ีตัง้อยู่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ 
เวลามองลงไปในทะเลสาบจะเห็นเป็นภาพสะท้อนภเูขาไฟฟูจิท่ีสวยงามมาก...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น นับเป็นศูนย์รวม
วิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก 

 

   
 อิสระช้อปปิ้งใน “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งท่ีคนไทยคุ้ นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซือ้สินค้านานาชนิดของนักท่องเท่ียวทกุเพศทุกวัย ท่านสามารถหาซือ้
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สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนม
มือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนกุและเพลิดเพลินกบัการซือ้
สินค้า 

     
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิง้ย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานและด่ืม

ไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเล
สด กุ้งตวัใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศกรีม 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOKYO DOME HOTEL 

 

วันท่ีหา้ โตเกียว - สวนสนุกระดบัโลก โตเกียว ดิสนีย ์แลนด ์– อิ่มอร่อยกบัสุดพิเศษเมนู

อพัเกรดอาหารประเภทป้ิงย่างแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

      
 น าท่านเดินทางสู่สวนสนกุระดบัโลก “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 02:30 

ชัว่โมง) ซึ่งเป็นดิสนีย์แห่งแรกของเอเชีย ชมทศันียภาพอนัน่าร่ืนรมย์ที่ถกูจดัแต่งจ าลองขึน้มาบน
แผ่นดิน โดยเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว ภายในเป็นท่ีรวบรวมของเคร่ืองเล่นต่าง 
ๆ ท่ีจดัแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ให้ท่านได้เลือกชมและเล่นเคร่ืองเล่นได้อย่างสนกุสนาน ต่ืนเต้นและต่ืนตา
ต่ืนใจในโซนของ TOMORROW LAND ส ารวจดวงดาวต่าง ๆ ในอวกาศ กบั STAR TOUR 
หวาดเสียว ต่ืนเต้น เร้าใจ และสนกุ สดุเหวี่ยง กบั SPACE MOUNTAIN ไปกบัยานความเร็วสงู แล่น
ไปในอวกาศอนัมืดมิด มีแต่แสงของดวงดาวนบัพนัดวงระยิบระยบัเป็นฉากหลงั เลือกอิสระชมและ
เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นอื่นได้อย่างสนกุสนาน 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
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บ่าย ต่ืนเต้น เร้าใจ และสนกุสุดเหวี่ยงกบั SPACE MOUNTAIN ไปกบัยานความเร็วสงูท่ีพาทกุท่าน แล่น

ไปในอวกาศอนัมืดมิดมีแต่แสงของดวงดาวนบัพนัดวงเป็นฉากหลัง สนกุกบัเคร่ืองเล่นภายในสวน
สนกุตามอธัยาศยั ชมภาพยนตร์ 3 มิติภายในโรงภาพยนตร์ MICRO ADVENTURE เหมือนเข้าไป  
ร่วมอยู่ในเหตกุารณ์จริง  และเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสดุ MONSTER INC ผจญภยักบัเหล่าวายร้าย หรือ
จะเป็น BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS ให้ทกุท่านได้ต่อสู้กบัสัตว์ประหลาดโดยใช้ปืน
เลเซอร์ BIG THUNDER MOUNTAIN ท่ีจะพาทกุท่านแล่นผ่านทะลภุเูขาในโลกของ  WESTERN 
LAND  ท่านจะพบกบัหมาป่าแดนตะวนัตกท่ีก าลงัหิวโหย และแกะที่ชาวบ้านเลีย้งไว้ หวาดผวาไป
กบัการหลอกหลอนของภตูผีต่าง ๆ ภายในบ้านผีสิง  สนกุสุดกบัเคร่ืองเล่น  SPLASH MOUNTAIN  
ท่ีพาทกุท่านนัง่เรือล่องชมความน่ารักของหมู่บ้านสตัว์ แต่จบด้วยการล่องเรือตกลงมาจากหน้าผา
ของน า้ตกท่ีสงูชนั ชมโลกของโจรสลดัท่ีจ าลองหมู่บ้าน ฉากเรือโจรสลดัท่ีต่ืนเต้น ระบบเสียงสดุล า้ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOKYO DOME HOTEL 

 

วันท่ีหก โตเกียว - นาริตะ (จงัหวัดชิบะ) - วัดนาริตะซังชินโชจิ - อิสระชอ้ปป้ิงหา้งอิออ

นมอลล ์   ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบิน

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เท่ียวบินท่ี TG 677 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังท่ีติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี ้
จงัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัท่ีน่าท่องเท่ียว ด้วยความท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเท่ียวได้อย่าง
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ง่ายดาย ซึ่งท่ีน่ีไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติท่ีสวยงามเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรมท่ีโดดเด่น พร้อมทัง้
อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ นัน่จึงท าให้จงัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น   
น าท่านเยี่ยมสกัการะ “วดันาริตะซงัชินโชจิ” ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 940 เป็นวดัพทุธนิกายชินงอน วดั
ขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพนัปีซึ่งตัง้อยู่ในเมืองนาริตะ จงัหวดัชบิะ มีชือ่เสียงมากในแถบ
ภมูิภาคคนัโต และเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมส าหรับนกัท่องเท่ียว อโุบสถหลกั
จ าลองลกัษณะของภเูขานาริตะ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1963 วดันาริตะซงัมีวิหารตัง้เรียงรายมากมาย 
ซึ่งแต่ละแห่งเชื่อว่าจะช่วยให้ค าขอพรท่ีแตกต่างกนัแต่ละประการเป็นจริง ได้แก่ วิหารโคเมียวจะช่วย
เร่ืองความรัก, วิหารพระพทุธเจ้าจะช่วยเร่ืองสะเดาะเคราะห์เสริมดวง ศาลชซุเซะอินาริจะช่วยให้
ประสบความส าเร็จ(ชซุเซะ)และการค้ารุ่งเรือง นอกจากนีย้งัชว่ยให้ความปรารถนาอื่นได้เป็นจริงด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบนาริตะ ให้อิสระกบัทกุท่านได้ช้

อปปิง้ในแหล่งช้อปปิง้แห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไมว่่าจะเป็นร้านเสือ้ผ้า รองเท้า นาฬิกา   
เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ท่ีทกุท่านสามารถซือ้หาของใช้ดี ๆ
และของฝากได้อย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซปุเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหล้าบ๊วย 
ผงโรยข้าว ขนม เคร่ืองปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเคร่ืองนอน ผลไม้ ฯลฯ 

   
14:00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัท่ีให้บริการผู้ โดยสารระหว่างประเทศท่ีเดิน
ทางเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินส าหรับผู้โดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินท่ีรองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

17:25 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677    



 
 
 
 

- 10 - 
 

 

   
21:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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ENJOY YOUR HOLIDAY IN JAPAN 
[KYOTO - NAGOYA – PICKING ORANGE - TOKYO DISNEYLAND] 6 

DAYS 4 NIGHTS [TG] 
 

   
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผู้เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใช้ห้องคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

10-15 ต.ค. ผู้ใหญ่ 70,900.- 46,900.- 24,000.- 

14,900.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 66,900.- 46,900.- 20,000.- 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 51,900.- 31,900.- 20,000.- 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีที่นัง่บนรถโค้ช  

หมายเหต ุ **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
** ส าคัญ โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทวัร์ **  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะ
จะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปลี่ยนจากกลุ่มสีน า้เงนิเป็นกลุ่มสเีหลืองทันที 
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
 บริการน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบริการมคัคเุทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าท่ีพกั (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 ค่าตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญ่ีปุ่ น(ในกรณีท่ีได้รับวคัซีนไม่ครบ 2 เข็ม ตามข้อก าหนดการเข้า
ประเทศไทย) 

การช าระเงิน 

 บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรับการจองต่อหน่ึงท่ีนัง่ ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางนัน้ถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์) 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 3 0 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทัง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 5 วนั บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวร์ทัง้หมด 

 
ส าคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวทีน่ าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และข้อมูลจากองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาต ิ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
พยายามน าเสนอส่ิงใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของท่านลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  
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 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขัน้ต ่าท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้ เดินทางต ่ากว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีที่ลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทวัร์ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกอ่นหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีที่ทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่วา่กรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทุกกรณ ี
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมี

ส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการคืน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออยา่งอื่นอยา่งใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญจ่ะเป็นเมนูที่เป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีที่มีแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแห่งอาจเปล่ียนเมนูให้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ที่ท าจากหวับุกเท่านัน้ 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกันเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตัว๋
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 ตัว๋เดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปล่ียนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิได้ และไม่สามารถจองที่นัง่ Long 
Leg  ได้  (ในกรณีที่ต้องการจองที่นัง่ Long Leg ต้องจองตัว๋เด่ียวเท่านัน้) 

1.4 ที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป 
แทรกแซงจดัการแทนได้  

1.5 กรณีที่ทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปล่ียนชือ่ตวัผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนือ่งจากเป็นเง่ือน
ของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีที่ติดโควิดกอ่นการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตัว๋ให้ในทุกกรณี  (ในกรณทีี่บินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนคา่ตัว๋เคร่ืองบินให้ได้ แต่ต้องน าผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบนิทราบ) ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
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1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แต่เร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัร์และสายการบินได้ 

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรับผู้เดินทางซึ่งตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ที่เคยมีประวตัิครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ที่เคยมีประวตักิารคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าคา่ตัว๋หรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เชน่ CHARTER FLIGHT ไมมี่การคืนเงิน
มดัจ าหรือคา่ทวัร์ ไม่วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
(กว้าง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ
ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีที่ทา่นไม่สามารถเดินทางได้หลงัจากที่วีซา่ผ่านและได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทต้องขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทุกกรณ ี
 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีที่ลกูค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง   (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง ) 
4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะท าการประสานงานให้เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีที่มีค่าใช้จา่ยเกิดขึน้  ลกูค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยทัง้หมด) 
 

 
 
 
 
 
 
 


