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WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN 

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

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 
24 – 29 OCTOBER 2022 

 

ระดับทัวร์โปรแกรมนี ้  ทัวร์ราคาพิเศษ   ทัวร์มาตรฐาน   ทัวร์พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด  
ที่พกัระดบั 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

 
 

 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ที่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 682 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฮาเนะดะ 
(มหานครโตเกียว)  - คาวาโงเอะ - ศาลเจ้าฮิกาวะ – หมู่บ้านโบราณสีด า - 
เส้นทางถนนขนมหวานญ่ีปุ่ นโบราณ  - เยี่ยมชมโรงงานท าโชยดุ้วยสตูรที่ตก
ทอดมากว่า 200 ปี – นาเอบะ - อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

- 01 
02 

 

NAEBA 
PRINCE 

 

03 
นาเอบะ – นัง่กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สดุในญ่ีปุ่ น - เมืองอิยามะ - สนกุกบั
กิจกรรมท ากระดาษสา – อิสระช้อปปิง้ - นางาโนะ  

03 04 
05 

 

NAGANO 
METROPOLITAN 

 

04 
นางาโนะ – วดัเซนโคจิ  - ช้อปปิง้นากามิเสะ - มตัสึโมโต้ - ปราสาทมตัสึโมโต้ 
- ทะเลสาบคาวาคจุิโกะ  - อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

06 
07 

 

 
08 

 
 

YAMANASHI 
FUJI Q 

HIGHLAND 

 

05 
ทะเลสาบคาวาคจุิโกะ – บ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค – ชมสวนโออิช ิ  - 
โตเกียว - ช้อปปิง้ชินจูก ุ - พิเศษอิ่มอร่อยกบัสดุยอดเมนอูพัเกรดบุฟเฟ่ต์ปิง้
ย่าง แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้นญ่ีปุ่ น  

09 
 

10 
 

11 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

06 
โตเกียว - สกัการะศาลเจ้าเมย์จิ - นาริตะ (จงัหวดัชิบะ) - อิสระช้อปปิง้นาริตะ 
อิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย -     
ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินท่ี TG 677 

12 

 
13 

 
 

- - 
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>> ไฮไลท์ของทริป << 
- ไหว้พระขอพร ศาลเจ้าแห่งความรักท่ี ”ศาลเจ้าฮคิาวะ” 

- เยี่ยม ”ชมโรงงานท าโชย(ุKinbue)” ด้วยสตูรโบราณท่ีตกทอดมากว่า 200 ปี  

- นัง่ ”ดรากอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าท่ียาวท่ีสดุในญ่ีปุ่ น” ด้วยความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร 

- ไหว้พระ เยี่ยมชม ”วดัเซนโคจ”ิ วดัพทุธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

- ชมปราสาท 1 ใน 3 ปราสาทท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ”ปราสาทมตัสึโมโต้” 

- ชมความงามของ “ทุ่งดอกโคเคีย” สีแดงสดใส โดยมีเบือ้งหลงัเป็นภเูขาไฟฟูจิ 
- พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ต์ปิง้ย่าง (อพัเกรด) แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น  

 
 
 

24 ต.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร) 

19:30 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 

22:45 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 682 
(เวลาท้องถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

 

25 ต.ค. 65 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) – คาวาโง

เอะ - ศาลเจา้ฮิกาวะ – หมู่บา้นโบราณสีด า - เสน้ทางถนนขนมหวานญี่ปุ่น

โบราณ – นาเอบะ – อาบน ้าแรธ่รรมชาติ 

06:55 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง และตรวจศลุกากรแล้ว 
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08:30 น. น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโงเอะ” ซึ่งไดร้บัสมญานามว่า “ลิตเติล้เอโดะ” ดว้ยอาคารบา้นเรือน และ

บรรยากาศภายในเมอืงยงัคงสภาพความรุ่งเรืองของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ย่างลงตวั ท าให้เมืองนีเ้ป็นหน่ึงใน
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก… น าท่านไหว้พระ ขอพรท่ี “ศาลเจ้าฮิคาวะ” ศาลเจ้า
เก่าแก่ในนิกายชินโตท่ีมีชื่อเสียงอีกท่ีในประเทศญ่ีปุ่ น ศาลเจ้าแห่งนีส้ร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1400 และ
เป็นการสร้างขึน้เพื่อเป็นการสกัการะเทพเจ้าท่ีเป็นครอบครัว พ่อ แม่ และลกู 3 องค์ เราจึงเรียกว่า 
เทพเจ้าทัง้ 5 โดยศาลเจ้าแห่งนี ้คนญ่ีปุ่ นมกันิยมมาขอพรในเร่ืองของความรัก ภายในศาลเจ้ามีส่ิงท่ี
น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากส่ิงคุ้นเคยทัว่ๆไปของศาลเจ้าญ่ีปุ่ น เช่น เซียมซีรูปปลา ท่ี
ท านายเร่ืองความรักโดยเฉพาะ ซุ้มแขวนไม้อธิฐาน, ล าธารศกัสิทธ์ิส าหรับขจดัส่ิงไม่ดี, ซุ้มกระด่ิงลม
ส าหรับฤดรู้อน, ต้นไม้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคู่รักนิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อให้ความรักยืนยาว, เสาโทริอิหิน
อายหุลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอนัใหญ่ยกัษ์ท่ีเคยใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ นมาแล้ว…  

   
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณสีด า” เป็นหมู่บ้านท่ีถกูสร้างขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน
ยคุสมยัเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบท่ีเรียกว่า “ครุะซึคริุ” เป็นอาคารไม้ท่ีได้รบัการ
อนรุักษ์เป็นอย่างดี ปัจจบุนัได้มีการดดัแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก
มากมาย ท่านสามารถซึมซบับรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ นแท้... จากนัน้น าท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ 
ย่านนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่ นโบราณ" ท่ีมีร้านขนม
ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมให้เลือกซือ้กนัหลากหลายชนิด อาทิ ลกูกวาด คุ๊กกี ้ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น 
ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญ่ีปุ่ นดัง้เดิม พร้อมเลือกซือ้อยา่งอิสระ…  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเยี่ยมชมโรงงานท าโชย ุ “Kinbue Soy Sauce” โรงงานท่ีมีสตูรตกทอดมารุ่นสู่รุ่น ยาวนาน

กว่า 200 ปี ให้ท่านได้ชมกรรมวธีิการผลิตโชยแุบบดัง้เดิม ด้วยการคดัสรร เลือกใช้วตัถดิุบอยา่งดี 
และความใส่ใจในทกุขัน้ตอนการผลิต และต่ืนตาต่ืนใจไปกบัถงัไม้ท่ีใส่โชยขุนาดใหญ่ท่ีบางถงัถกู
สร้างขึน้ในสมยัเมจิ ท่ีมีอายมุากกว่า 150 ปี    

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAEBA PRINCE HOTEL  
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ด

เหน่ือยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

26 ต.ค. 65 นาเอบะ – กระเชา้ลอยฟ้าท่ียาวท่ีสุดในญี่ปุ่น – เมืองอิยามะ – สนุกกบักิจกรรม

ท ากระดาษสา – นางาโนะ - อิสระชอ้ปป้ิง  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 
น าท่านนัง่ “ดรากอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าท่ียาวท่ีสดุในญ่ีปุ่ น” ด้วยความยาวร่วม 5.5 กิโลเมตร (1 
กระเช้านัง่ได้ 8 ท่าน) ให้ทกุท่านได้ชมความงามของฤดใูบไม้เปลี่ยนสีท่ีมวลหมู่ต้นไม้นานาพนัธุ์ 
พร้อมใจกนัเปลี่ยนสี เป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม สีแสด สีแดง สลบักนัไปมาดจุดัง่ภาพวาดในนิยาย 
(ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศและฤดกูาลในแต่ละปี) ตลอดระยะเวลา 25 นาทีท่ีท่านนัง่อยู่ในกระเช้า 
จะมีบางช่วงท่ีกระเช้าจะลดระดบัให้ท่านได้สมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนท าให้ทกุท่านลืมทกุ
อย่างไปชัว่ขณะต้องมนต์สะกด ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกบัการชมบรรยากาศรอบทิศทาง อาทิเช่น 
วิวภเูขา ต้นไม้ น า้ตก สายธาร  
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอิยาม่า” ให้ท่านได้สนุกสนานกบั “กิจกรรมท ากระดาษสา” ในสไตล์ แบบ
Uchiyama ซึ่งกระดาษสาท่ีนีจ้ะมีความทนทานเป็นพิเศษ จึงมกัน ามาเป็นฉากกัน้ห้อง Shoji เป็น
เวลากว่า 350 ปี… น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาโนะ” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGANO METROPOLITAN  

 

27 ต.ค. 65 นางาโนะ – วัดเซนโคจิ - ชอ้ปป้ิงนากามิเสะ - มัตสึโมโต ้– ปราสาทอีกาด า - 

ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - อาบน ้าแร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเท่ียวชม กราบไหว้  ขอพรท่ี “วัดเซนโคจิ” วัดคู่ บ้านคู่ เมืองของจังหวัดนางาโนะ ด้วย
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานกว่า 1400 ปี วัดแห่งนีจ้ึงถือว่า วดัพุทธท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น  และ
พระประธานท่ีประดิษฐานท่ีวดัแห่งนี ้ถือเป็นพระพุทธรูปองค์แรกท่ีเข้ามาในประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย ส่ิง
ท่ีไม่ควรพลาดเมื่อได้มาท่ีวัดนี ้คือ การลงไปยังอุโมงค์มืดท่ีมีแท่นบูชา โดยมีทางเดินรอบๆ ใต้แท่น
บูชาซึ่งเป็นท่ีประดิษฐานวัตถุบูชาของวัด เพื่อสัมผัสกับกุญแจสวรรค์ ระหว่างท่ีเดินต้องพยายาม
ก าหนดจิตให้น่ิง เพราะทางเดินจะมืดมากต้องค่อยๆ เดิน แล้วใช้มือสมัผสักบักุญแจสวรรค์… 

จากนัน้ ให้ท่านได้ช้อปปิง้บริเวณหน้าทางเข้าวดั  2 ข้างทาง ร้านรวงต่างๆ มากมาย อาทิ ร้านของท่ี
ระลึก ร้านขนม ร้านไอศกรีม ร้านอาหาร ฯลฯ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง “มตัสึโมโต้” เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ เมืองท่ีรวม

สถานท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัหลายแห่ง ทิวทศัน์ธรรมชาติอนังดงามเข้าด้วยกนั เมืองมตัสึโมโต้
เล่ืองชื่อและงดงามและท้าทายต่อความสามารถของนกัไต่เขาโดยมี YARIGATAKE สงูถึง 3,180 
เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุยอดหน่ึงของเทือกเขา Japan Alps เมืองนีต้ัง้อยูบ่นภมูิ
ประเทศท่ีล้อมรอบด้วยภเูขาสงู... น าท่านชมความยิ่งใหญ่วจิิตรแห่งสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง
โบราณขัน้สงู ณ “ปราสาทมตัสึโมโต้” สร้างในปี 1504 และนบัเป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญ่ีปุ่ นซึ่งรอด
พ้นจากเพลิงไหม้ และการท าลายของศึกสงครามมาจนปัจจบุนั ด้วยเหตท่ีุผนงัทาสีด าท าให้ปราสาท
นีเ้รียกกนัอีกชื่อหน่ึงว่า “ปราสาทอีกา”... จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวาคจุิโกะ” 
1 ใน 5 ทะเลสาบท่ีล้อมรอบภเูขาไฟฟูจ ิน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI Q HIGHLAND RESORT 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

พิเศษ โรงแรมแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีได้เหน็ดเหน่ือย
กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 

มาอย่างช้านานตัง้แต่อดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

28 ต.ค. 65 ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – บ่อน ้าศกัด์ิสิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค – ชมสวนโออิชิ  - 

โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ - พิเศษอิ่มอร่อยกบัสุดยอดเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง 

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียนญี่ปุ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     

น าท่านเดินทางเยี่ยมชม “บ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค” สระน า้ท่ีเกิดจากธรรมชาติมีอายเุกา่แก่
กว่า 1,200 ปี ซึ่งเกิดมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาไฟฟูจิ และได้เกิดการสะสมอยู่ในชัน้ผิว
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ใต้ดินป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน า้เหล่านีไ้ด้แทรกซึมไปยงัทางน า้ไหลผุดขึน้มาในบริเวณ
เดียวกนัถึง 8 บ่อ เมื่อมองท่ีผิวน า้จะเห็นน า้ท่ีใสสวยงามชวนค้นหาส่ิงมหศัจรรย์ท่ีอยู่เบือ้งล่างยิ่ง
นกั… น าท่านเดินทางสู่ “สวนโออิชิ” สวนดอกไม้หลากสายพนัธุ์ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ ท่ีละลาน
ตาไปด้วยทุ่งดอกไม้สีสนัสวยงามหลายชนิดท่ีหมนุเวียนมาปลกูตลอดทัง้ปี มีถนนคนเดินความยาว 
350 เมตร เพื่อน าท่านชมทุ่ง “ดอกโคเคีย” หรือเรียกอีกชือ่หน่ึงว่า “ดอกหญ้าสาหร่ายแดง” (ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ) ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกบัสีสนัท่ีแสดงถึงช่วงฤดใูบไม้ร่วง ของประเทศญ่ีปุ่ น สีแดง 
ส้ม ท่ีตดักบั โดยมีทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจิ ภายใต้บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา และถือเป็น
ช่วงท่ีมีสีสนัของประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย นอกจากนีย้งัสามารถซือ้ของฝากสินค้าหตัถกรรมท้องถิ่น
มากมายกลบัไปเป็นของฝากได้อีกด้วย… 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็นศนูย์รวม

วิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตวัเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมี
ประชากรมากท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก 

    
 อิสระช้อปปิง้ใน “ย่านชินจกูุ” ยา่นช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยและรู้จกักนัเป็นอย่างดี ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกบัการจบัจา่ยซือ้สินค้านานาชนิดของนกัท่องเท่ียวทกุเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้
สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนม
มือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนกุและเพลิดเพลินกบัการซือ้
สินค้า 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิง้ย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานและด่ืม

ไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเล
สด กุ้งตวัใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลล์พิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KEIO PLAZA HOTEL TOKYO 

 

29 ต.ค. 65 โตเกียว - สกัการะศาลเจา้เมยจิ์ - นาริตะ (จงัหวัดชิบะ) - อิสระชอ้ปป้ิงนาริตะ 

อิออนมอลล ์- ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย –  

                  ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เท่ียวบินท่ี TG 677 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
 น าท่านเยี่ยมชมและร่วมสกัการะ “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซึ่งเป็นศาลเจ้าอนัเก่าแก่ของลทัธิชินโต มาตัง้แต่

สมยัเอะโดะ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางมหานครโตเกียว โดยทกุ ๆ ปี จกัรพรรดิของญ่ีปุ่ นต้องเสด็จไปแสดง
สารอวยพรให้แก่ประชาชนท่ีน่ี ศาลเจ้าเมย์จินีถ้กูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1 9 2 0  เพือ่เป็นการร าลึกถึง
สมเด็จพระจกัรพรรดิเมย์จิ และด้วยความร่วมมอืของประชาชนท่ีบริจาคต้นไม้กว่า 100,000 ต้น ท า
ให้ศาลเจ้าแห่งนีม้ีความร่มร่ืนอย่างยิ่ง และด้วยปริมาณของต้นไม้ท่ีมากมายจึงท าให้สวนของศาล
เจ้าแห่งนีม้ีความยิ่งใหญ่ตามไปด้วย ซึ่งทางเข้าของศาลเจ้ามีทางเข้าออกหลายประต ู แต่ระยะทาง
จากประตทูางเข้าไปยงัตวัของศาลเจ้านัน้ท าให้มีระยะทางท่ีค่อนข้างไกลสกันิด แต่ด้วยธรรมชาติท่ี
สวยงาม ทางเดินเท้าท่ีปไูปด้วยหินกรวดท าให้ท่านสามารถด่ืมด ่ากบัธรรมชาติท่ีแทบจะไม่เชือ่เลยว่า
น่ีคือใจกลางมหานครโตเกียว และฝ่ังตรงข้าม คือ ย่านช้อปปิง้ฮาราจกูุท่ีมีวยัรุ่นแต่งตวัสีสนัฉดูฉาด 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหล่งอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังท่ีติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี ้
จงัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัท่ีน่าท่องเท่ียว ด้วยความท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติ และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
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น่าสนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเท่ียวได้อย่าง
ง่ายดาย ซึ่งท่ีน่ีไม่ได้มีแค่เพียงธรรมชาติท่ีสวยงามเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรมที่โดดเด่น พร้อมทัง้
อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ นัน่จึงท าให้จงัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศ
ญ่ีปุ่ น…  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย  น าท่านอิสระช้อปปิ้งท่ี   “อิออนช้อปป้ิงมอลล์” ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่าน
  ได้ช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิง้แห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   
  เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ท่ีทกุท่านสามารถซือ้หาของใช้ดีๆ
  และของฝากได้อย่างจใุจ.... นอกจากนัน้ยังมีโซนจสัโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ 
  เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 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 โดยสายการบินแห่งชาติไทย เท่ียวบินท่ี TG 677    
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21:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN 

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

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 
24 – 29 OCTOBER 2022 

 

 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผู้เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดีย่วใช้ห้องคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิม่แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 
 (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

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

12,900.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 67,900.- 45,900.- 22,000.- 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 60,900.- 38,900.- 22,000.- 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีริการอาหารทุกมือ้ 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 



 
 

 

- 13 - 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของท่านลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 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 

4.  

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 ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปล่ียนชือ่ตวัผู้เดินทางทุกกรณ ี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   
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1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนือ่งจากเป็นเง่ือน
ของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีที่ติดโควิดกอ่นการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตัว๋ให้ในทุกกรณี  (ในกรณทีี่บินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนคา่ตัว๋เคร่ืองบินให้ได้ แต่ต้องน าผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบนิทราบ) ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผู้ก าหนด 

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
ผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกินกวา่ 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 าการประสานงานให้เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีที่มีค่าใช้จา่ยเกิดขึน้  ลกูค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยทัง้หมด) 
 

 
 


