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LITE JAPAN PROMOTION & FRUITS PICKING 
[IGA NINJA - MT.FUJI - MT.KACHI KACHI - PLEASURE BOAT] 

6 DAYS 3 NIGHTS [JL] 
23-28 JULY 2019 

 

 
 

ระดบัทวัร์โปรแกรม  ประหยดั   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพักระดับ 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด 
ที่พักระดับ 3-4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว 

 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ที่นี ่
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี JL 728 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานสนามบินคนัไซ (นครโอซาก้า) 
ปราสาทอิงะอุเอะโนะ (จงัหวดัมิเอะ) - การแสดงอิงะนินจา - เดินเล่นคินชาจิ
โยโคโจ (นาโกย่า) - อิ่มอร่อยเซต็หมทูอดแสนนุ่มละมนุลิน้เมนูขึน้ช่ือเมืองนา
โกย่า  

- 01 
02 

 

NAGOYA 
TOKYU REI  

03 
นาโกย่า - ศาลเจ้าอะทสึตะ - เมืองฮามามะทสึ (จงัหวดัชิซโึอกะ) – เก็บผลไม้
สดจากสวน(ตามฤดูกาล) - โกะเท็มบะ - อิสระช้อปปิง้ โกะเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - 
อิ่มอร่อยกบับุฟเฟต์นานาชนิด และบริการขาปูยกัษ์ (ไม่อัน้) - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น 

03 04 05 

GOTEMBA 
FUJINOBOU 

 

04 
โกะเท็มบะ - บ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ โอะชิโนะฮคัไค (จงัหวดัยามานาชิ) - ภเูขาไฟฟูจิ 
ชัน้ 5 - อิ่มอร่อยกบัเซต็หมยู่างบนหินภเูขาไฟ - ภเูขาคาจิคาจิ (กระเช้าไฟฟ้า)   
ล่องเรือส าราญทะเลสาบคาวาคูจิโกะ (นาน 20 นาที) - มหานครโตเกียว  

06 
07 

 
08 

TOKYO 
RYOGOKU  
DAI-ICHI 

05 

โตเกียว - ศาลเจ้าเมย์จิ - ช้อปปิง้ย่านฮาราจูกุ - อิสระช้อปปิง้ย่านชิบูย่า  
อิสระช้อปปิง้ห้างไดเวอร์ซติี ้ - อิสระถ่ายภาพบรรยากาศสะพานเรนโบว์ l ชม
รูปปัน้เทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กนัดัม้ยูนิคอร์นเท่ากบัตวัจริง - ท่าอากาศยาน
นานาชาติสนามบินฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) 

09 X X - 

06 ฮาเนะดะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภมิู (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินท่ี JL 033 - - - - 
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LITE JAPAN PROMOTION & FRUITS PICKING 
[IGA NINJA - MT.FUJI - MT.KACHI KACHI - PLEASURE BOAT] 

6 DAYS 3 NIGHTS [JL] 
23-28 JULY 2019 

 

 
 

วนัองัคาร 

23 ก.ค. 62 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภมิู (กรุงเทพมหานคร) 

20:30 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 
เคาน์เตอร์ R โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย
อ านวยความสะดวก ณ บริเวณด้านหน้าจดุนดัพบเคาน์เตอร์สายการบินเพ่ือมอบเอกสารก่อนเช็คอิน  

   
หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที หลงัผู้ โดยสารได้รับบตัรขึน้เคร่ืองแล้ว 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เคร่ืองกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เคร่ืองอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เคร่ืองอาจเปล่ียนแปลงได้เน่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกนั ณ ห้องผู้โดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 30 นาที 

23:30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL  728  
(เวลาท้องถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือนดัหมาย) 
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วนัพุธ 

24 ก.ค. 62 ประเทศญ่ีปุ่น - เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ (นครโอซากา้)  

ปราสาทอิงะอุเอะโนะ (จงัหวดัมิเอะ) – การแสดงอิงะนินจา – เดินเล่นคินชาจโิยโคโจ 

(นาโกยา่) – อ่ิมอรอ่ยกบัเซ็ตหมูทอดแสนนุ่มละมุนล้ินเมนูขึ้ นช่ือเมืองนาโกยา่  

07:05 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ (นครโอซาก้า) บนเกาะฮอนชู เกาะท่ีมีขนาด
ใหญ่อนัดบัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย 

   
“ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ” สนามบินท่ีเกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกช่ือได้ว่า 
“สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือให้อยู่ห่างออกไปจากตวัแผ่นดิน โดยมีสะพาน
ข้ามทะเลไปยงัตวัสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซ่ึงเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998 
น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “มิเอะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:35 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ใจกลาง
ประเทศญ่ีปุ่ น หนัหน้าออกสู่มหาสมทุรแปซิฟิก ตัง้อยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซาก้า และเกียวโต 
เป็นจงัหวดัท่ีมีชายฝ่ังยาวถึง 1,000 กโิลเมตร ลกัษณะชายฝ่ังเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็น
อย่างยิ่ง และนบัได้ว่าจงัหวดัมิเอะมีธรรมชาติท่ีสวยงาม และประกอบด้วยพืน้ท่ีหน่ึงในสามท่ีเป็นป่า
สงวนและอทุยานแห่งชาติ ซ่ึงในสมยัโบราณ มิเอะเป็นจงัหวดัท่ีจดัอาหารให้กบัจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น และ
ถกูเรียกว่า MIKETSUKUNI คือ สถานท่ีเวลาจกัรพรรดิเสวยพระกายาหาร มิเอะเป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็น
สถานท่ี ๆ เต็มไปด้วยภูเขาและทะเล อดุมไปด้วยธรรมชาติอนัสวยงาม ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม  

    
น าท่านชม “ปราสาทอิงะอเุอะโนะ” เป็นปราสาทท่ียงัคงความงดงามแบบดัง้เดิม ด้วยการบรูณะ
ซ่อมแซมโดยใช้ไม้ในการซ่อมปราสาท ท าให้ลกัษณะของปราสาทยงัคงความดัง้เดิมแบบในอดีต ให้
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ความสวยงามทัง้ด้านในและด้านนอก รอบนอกของปราสาทเป็นก าแพงหินโดยก าแพงด้านตะวนัตก
นัน้มีความสงูมากถึง 30 เมตร ปราสาทองิะอเุอโนะในอดีตได้ถกูสร้างขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีพักของขนุนาง
ท้องถิ่นในสมยัเอะโดะ ในช่วงปี ค.ศ. 1603-1867 ต่อมาหอคอยของปราสาทถกูลมพายทุ าลายลง  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

    
บ่าย น าท่าน “ชมการแสดงอิงะนินจา” ด้วยความสามารถพิเศษของเหล่านินจา ไม่ว่าจะเป็นการขว้าง

อาวธุท่ีเรียกว่าดาวกระจาย มีดบิน และเทคนิคการพรางตวั การซ่อนตวั ห้องลบั และต่าง ๆ จาก
เหล่านกัต่อสู้ในเงามืด และมีมากกว่า 400 ชิน้ท่ีเหล่านินจาได้ใช้เพ่ือการด าเนินชีวิตและต่อสู้  บริเวณ
ภายในยงัมีหมู่บ้านจ าลอง โดยมีนินจาเป็นมคัคเุทศก์ท่ีให้ค าแนะน า อธิบายเร่ืองราว น าเท่ียว และ
สาธิตห้องลบัภายในบ้านนินจาให้ท่านได้ท่ึง ตะลึง และตื่นเต้นกบัห้องต่าง ๆ ภายในบ้านอีกด้วย 
น าท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า”  (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30  ชัว่โมง) เมืองใหญ่
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอตุสาหกรรมส าคญัด้านส่ิงทอ 
รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์และย่านการค้าทนัสมยั เมืองท่ีตัง้
อยู่ในจงัหวดั “ไอจิ”  จงัหวดัท่ีมีมลูค่าการส่งออกสินค้าอตุสาหกรรมการผลิตอนัดบัหน่ึงในประเทศ
ญ่ีปุ่ น เน่ืองจากเป็นจดุศนูย์กลางท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดิษฐ์เทคโนโลยีและข้าวของ
เคร่ืองใช้มาแต่อดีต มีอตุสาหกรรมหลายสาขาอยู่ในจงัหวดัไอจิตัง้แต่อตุสาหกรรมแบบดัง้เดิม เช่น 
เคร่ืองปัน้ดินเผา ส่ิงทอ จนถึงอตุสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์ อตุสาหกรรมการบินและอวกาศ 
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 อิสระให้ท่านเดินเล่นย่าน “คินชาจิ โยโคโจ” สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของนาโกย่า สถานท่ีท่ีจะเติม
เต็มประสบการณ์หลากหลายของท่านในท่ีเดียว แหล่งรวบรวมแหล่งช้อปปิง้ ร้านอาหารนาโกย่าเมชิ 
หรืออาหารท้องถิ่นนาโกย่า มีอาหารหรือสินค้าท่ีไม่สามารถหาทานหรือซือ้ได้ท่ีอื่นในประเทศญ่ีปุ่ น 

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร... พิเศษบริการท่านด้วยเมนอูพัเกรดเซ็ตหมทูอดราดซอสมิโซะ

สตูรเฉพาะ เนือ้หมชูปุแป้งทอดกรอบนอกนุ่มในแสนนุ่มละมนุลิน้ นบัเป็นเมนขูึน้ช่ือเมืองนาโกย่า 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก NAGOYA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 

หมายเหต ุ ในค ่าคืนนีก้รุณาจดั OVER NIGHT BAG ส าหรับ 1 คืน เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าพักในโรงแรมคืนถดัไป 
เน่ืองจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นไม่มีพนกังานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมต่างจงัหวดั ลิฟต์
โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ใช้บริการมาก จึงไม่สะดวกในการน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน 

 

วนัพฤหสับด ี

25 ก.ค. 62 นาโกยา่ – ศาลเจา้อะทสึตะ - เก็บผลไมส้ดจากสวน (ตามฤดูกาล) – เมืองโกะเทม็บะ 

– อสิระชอ้ปป้ิงโกะเท็มบะ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ล็ต – บุฟเฟตน์านาชนิด และบริการขาปู

ยกัษ ์(ไม่อั้น) - อาบน ้าแร่ญ่ีปุ่น     

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าท่านสกัการะ “ศาลเจ้าอะทสึตะ” ซ่ึงเป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ซ่ึงตัง้อยู่ในเมืองนาโกย่า จงัหวดัไอจิ 
ในแต่ละปีจะมีผู้คนเดินทางมาสกัการะศาลเจ้าแห่งนีม้ากเป็นจ านวนถึง 9 ล้านคน เป็นศาลเจ้าท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากศาลเจ้าอิเสะ ในจงัหวดัมิเอะ ภายในศาลเจ้าอะทสึตะยงัเป็นท่ีเก็บรักษา
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โบราณวตัถหุลายพันชิน้รวมดาบคซุานางิ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามเคร่ืองราชกกธุภัณฑ์ของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น 
ช่ือเสียงด้านความศกัดิ์สิทธ์ิของศาลเจ้าแห่งนี ้ กล่าวขานว่าเป็นศาลเจ้าท่ีขอพรแล้วจะได้รับชยัชนะ 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “ฮามามะทสึ” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) เมืองท่ีรัก
ความสงบและมีธรรมชาติสวยงามอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ในเขตของจงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซ่ึงเมือง
ฮามามะทสึนบัเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงในฐานะของการเป็นผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีระดบัโลก เช่น ยามาฮ่า 
คาวาอิ และโรแลนด์ มีช่ือเสียงโดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรับการผลิตเคร่ืองดนตรีตะวนัตกรวมถึงเปียโน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

   
บ่าย น าท่านสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนกุกบัประสบการณ์ในการเก็บผลไม้สด(ผลิตผลตามฤดกูาล) เช่น ลูก

พีช หรือ ลกูแพร์ หรือ ผลองุ่น ให้ท่านได้เก็บผลไม้สดจากต้นและอิ่มอร่อยอย่างเต็มท่ีด้วยขัน้ตอน
ของวิธีการปลกูท่ีพิถีพิถนั ความเอาใจใส่ความตัง้ใจดแูลด้วยวิธีธรรมชาติมากท่ีสดุ ไม่มีการใช้
สารเคมีเพ่ือก่อให้เกิดอนัตรายจึงได้ผลใหญ่สีสวยสดทัว่ทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รับประกนัความ
อร่อยแน่นอน (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล) 
น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” (ใช้ระยะยเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง) มีพืน้ท่ี 
194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟฟูจิ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ภูเขาไฟฟูจิ และสามารถเดินทางสู่มหานครโตเกียวสะดวกโดยใช้บริการทางรถไฟและรถยนต์ได้ด้วย 

    
อิสระช้อปปิง้ “โกะเท็มบะ พรีเม่ียม เอ้าท์เล็ต” ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัท่ีราคาถกูจนคณุแปลกใจ
แหล่งรวมพลของแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก ทัง้แฟชัน่น าสมยัของคนทกุวยั หรือแฟชัน่กีฬาจากทัว่ทกุ
ค่ายท่ีพร้อมใจกนัมาลดราคากนัตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 
PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ทัง้แบรนด์ของญ่ีปุ่ นและต่างชาติ 



 
 
 
 
 
CODE : PTC08 

 
 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก FUJINOBOUKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์นานาชนิด อิ่มอร่อยกบัเมนขูาปยูกัษ์ (ไม่อัน้) 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท่้านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการพักผ่อนจากการท่ีได้เหน็ดเหน่ือย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างช้านานตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วนัศุกร ์

26 ก.ค. 62 โกะเทม็บะ – บอ่น ้าศกัดิ์สทิธิ ์โอะชิโนะฮคัไค (จงัหวดัยามานาชิ) – ภูเขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 

ทะเลสาบคาวาคูจโิกะ - อิ่มอร่อยกบัเซ็ตหมูยา่งบนหินภูเขาไฟ – ภูเขาคาจคิาจ ิ

(กระเชา้ไฟฟ้า) -  ล่องเรอืชมทะเลสาบคาวาคูจโิกะ (20 นาท)ี - มหานครโตเกียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางเยี่ยมชม “บ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค”  สระน า้ท่ีเกิดจากธรรมชาติมีอายเุก่าแก่
กว่า 1,200 ปี ซ่ึงเกิดมาจากการละลายของน า้แข็งบนภูเขาไฟฟูจิ และได้เกดิการสะสมอยู่ในชัน้ผิว
ใต้ดินป็นเวลานานกว่า 1, 0 0 0 ปี และน า้เหล่านีไ้ด้แทรกซึมไปยงัทางน า้ไหลผดุขึน้มาในบริเวณ
เดียวกนัถึง 8 บ่อ เม่ือมองท่ีผิวน า้จะเห็นน า้ท่ีใสสวยงามชวนค้นหาส่ิงมหศัจรรย์ท่ีอยู่เบือ้งล่างยิ่งนกั  

   
 น าท่านชมความงดงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ท่ีมีความสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาท่ีมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือว่า
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุ่งหมายของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น
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ตลอดทกุฤดกูาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทกุท่านจะได้เห็นถึง
ความสวยงามของภูเขาและวิวโดยรอบของฟูจิกบัอากาศเย็นสบาย ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก 
น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวาคจิูโกะ” ซ่ึงนบัเป็นหน่ึงในห้าทะเลสาบท่ีล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ และ
นบัได้ว่าเป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองจากทัง้หมดห้าทะเลสาบ ท่ีล้อมรอบอยู่บริเวณ
เชิงภูเขาไฟฟูจิ เวลามองลงไปในทะเลสาบจะเห็นภาพสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยงามอย่างมาก 

   
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บริการท่านด้วยเมนเูล่ืองช่ือเซ็ตหมยู่างบนหินภูเขาไฟ ซ่ึงจะท าให้เนือ้หมู และผกัสดมีความนุ่มและมี
รสชาติท่ีอร่อยมากยิ่งขึน้ เสิร์ฟพร้อมด้วยน า้ซปุร้อนสตูรเฉพาะจากทางร้าน และข้าวสวยนุ่มร้อนระอุ 

   
บ่าย น าท่านขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” ขึน้สู่จดุชมวิวด้านบน “ภูเขาคาจิคาจิ”  โดยใช้เวลาเพียง 3 นาที เพ่ือขึน้สู่ 

ภูเขาเท็นโจซ่ึงมีความสงู 1,075 เมตร และเป็นจดุชมวิวท่ีท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงาม
ของภูเขาไฟฟูจิท่ีตัง้ตะหง่าน ทิวทศัน์โดยรอบของทะเลสาบคาวาคจิุโกะแบบพาโนรามา 360 องศา 
ในวนัท่ีอากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นไกลถึงภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่ นทางตอนใต้ และชมภูเขาไฟฟูจิได้ด้วย  
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น าท่าน “ล่องเรือส าราญ” เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบทะเลสาบคาวาคจิูโกะ โดยจะใช้เวลาล่องเรือ
ประมาณ 20 นาที โดยช่ือเรือนีมี้ช่ือว่า ENSOLEILLÉ เป็นภาษาฝรั่งเศส ซ่ึงแปลว่า แสงแดด โดยเรือ
นีจ้ะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชัน้ล่างจะเป็นท่ีนัง่ปกติภายในล าเรือ ชัน้สองเป็นแบบเปิดโล่ง และส่วนท้าย
ของล าเรือจะสามารถนัง่ดื่มด ่ากบับรรยากาศซ่ึงจะมีหลงัคาบงัแดด ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกบั
ภูเขาไฟฟูจิท่ีงดงาม และทศันียภาพมมุกว้างพาโนราม่า 360 องศา ให้ท่านได้พักผ่อนตามอธัยาศยั 

    
 น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง) มหานคร

โตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแห่งความเจริญและ
เทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซ่ึงมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมือง
ไว้ด้วยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้ว
มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มี
ประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุแห่งหน่ึงของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก RYOGOKU DAI-ICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 
วนัเสาร์ 

27 ก.ค. 62 มหานครโตเกียว – ศาลเจา้เมยจ์ิ – ชอ้ปป้ิงยา่นฮาราจูกุ – อิสระชอ้ปป้ิงยา่นชิบูยา่  

อิสระชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซิ์ตี้  – อิสระถ่ายภาพบรรยากาศสะพานเรนโบว ์ l ชมรูปป้ัน

เทพีเสรีภาพ l หุ่นยนตก์นัดั้มยูนิคอรน์ขนาดเทา่กบัตวัจริง – ทา่อากาศยานนานาชาติ

สนามบินฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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 น าท่านเยี่ยมชมและร่วมสกัการะ “ศาลเจ้าเมย์จิ” ซ่ึงเป็นศาลเจ้าอนัเก่าแก่ของลทัธิชินโต มาตัง้แต่
สมยัเอะโดะ ซ่ึงตัง้อยู่ใจกลางมหานครโตเกียว โดยทกุ ๆ ปี จกัรพรรดิของญ่ีปุ่ นต้องเสด็จไปแสดง
สารอวยพรให้แก่ประชาชนท่ีน่ี ศาลเจ้าเมย์จินีถ้กูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1 9 2 0  เพ่ือเป็นการร าลึกถึง
สมเด็จพระจกัรพรรดิเมย์จิ และด้วยความร่วมมือของประชาชนท่ีบริจาคต้นไม้กว่า 100,000 ต้น ท า
ให้ศาลเจ้าแห่งนีมี้ความร่มร่ืนอย่างยิ่ง และด้วยปริมาณของต้นไม้ท่ีมากมายจึงท าให้สวนของศาล
เจ้าแห่งนีมี้ความยิ่งใหญ่ตามไปด้วย ซ่ึงทางเข้าของศาลเจ้ามีทางเข้าออกหลายประต ู แต่ระยะทาง
จากประตทูางเข้าไปยงัตวัของศาลเจ้านัน้ท าให้มีระยะทางท่ีค่อนข้างไกลสกันิด แต่ด้วยธรรมชาติท่ี
สวยงาม ทางเดินเท้าท่ีปไูปด้วยหินกรวดท าให้ท่านสามารถดื่มด ่ากบัธรรมชาติท่ีแทบจะไม่เช่ือเลยว่า
น่ีคือใจกลางมหานครโตเกียว และฝ่ังตรงข้าม คือ ย่านช้อปปิง้ฮาราจกูท่ีุมีวยัรุ่นแต่งตวัสีสนัฉดูฉาด 

   
น าท่านสู่แหล่งท่ีวยัรุ่นนิยมมากท่ีสดุแห่งหน่ึง “ย่านวยัรุ่นฮาราจกู”ุ แหล่งรวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั 
รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือคนท่ีก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบแปลก ๆ หรือ แนวคอสเพลย์ 
ท่านยงัสามารถหาซือ้ได้จากท่ีน่ีอีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวัแบบแปลกๆ ก็
สามารถมาดไูด้ท่ีน่ี นอกจากนีย้งัมีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมใหญ่และร้านเคร่ืองส าอางอีกมากมาย  

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

    
บ่าย “ย่านชิบยุ่า” มีส่ิงน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ แหล่งธรุกิจ และบนัเทิง จดุเดน่

ของชิบยุ่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ท่ีมีคนเดินข้ามไปมากนัคึกคกั ใครได้ผ่านมาต้องลองเดินผ่านแยกนี ้
ดซูกัครัง้ในชีวิต ย่านนีมี้ห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีมี
คนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี ้ มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดึกจนดื่น 
ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิง้ท่ีมีห้างร้านเต็มสองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก 
D.I.Y เยอะมาก ท่านท่ีชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไปเยี่ยมชมให้ได้ ซ่ึงในห้างจะแบ่ง
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หมวดสินค้าชัน้ละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นีเ้ป็นท่ีรู้จกัดี เพราะมีตัง้อยู่หลายแห่งในเมืองไทย 
และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั ห้างท่ีนกัช้อปปิง้รู้จกักนัดี 
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย 
น าท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ”  ย่านเมืองใหม่ท่ีเกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียวโดยมี 

 สะพานสายรุ้ง RAINBOW BRIDGE เป็นตวัเช่ือมระหว่างฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอะไดบะ เมืองใหม่
โอะไดบะ ได้ท าสร้างขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศนูย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกบัเป็นทางผ่านจากตวัเมืองไปสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ท าให้โอะไดบะแห่งนีเ้ป็นเมืองท่ีขยายออกมาเพ่ือต่อยอดความเจริญของโตเกียว  

   
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ห้าง “ไดเวอร์ซิตี”้  พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
โตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาตื่นใจในบริเวณท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวโด่งดงั และ
เพลินกบัการช้อปปิง้ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบนัเทิง และการพักผ่อนซ่ึงจะท าให้ท่าน
ลืมเวลากบัศนูย์การค้าแห่งนีเ้ป็นท่ีตัง้ของร้านเสือ้ผ้าน าเข้า แบรนด์เสือ้ผ้าจากญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 
และยี่ห้อสินค้าท่ีล า้สมยัและมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร สถานท่ีสร้างความบนัเทิงขนาดใหญ่จะให้
คณุได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศนูย์อาหารท่ีมีร้านอาหารขึน้ช่ือของโตเกียว หรือชัน้ท่ีตัง้
ร้านอาหารท้องถิ่นและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่าน ให้ท่านได้อิสระกบัการถ่ายภาพบรรยากาศ 
“วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปปัน้อนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ” ซ่ึงได้ท าการจ าลองแบบเสมือน
จริงจากสหรัฐอเมริกา และพลาดไม่ได้อย่างยิ่งกบัรูปปัน้ “หุ่นยนต์กมัดัม้ยนิูคอร์น” ขนาดเท่าตวัจริง 

   
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
20:30 น. น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนชู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น  
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วนัอาทติย ์ 

28 ก.ค. 62 สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

00:40 น. เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 033 
05:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดกูาล เป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 
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LITE JAPAN PROMOTION & FRUITS PICKING 
[IGA NINJA - MT.FUJI - MT.KACHI KACHI - PLEASURE BOAT] 

 

 
 

ระดบัทวัร์โปรแกรม  ประหยดั   มาตรฐาน   พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพักระดับ 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด 
ที่พักระดับ 3-4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว 

 

ตาราง 
การเดินทาง 
2562 

ผู้เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พักเด่ียวเพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

รวม 

+ 

 
ราคาทัวร์ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 (ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบนิ) 

 
ราคาตั๋วเคร่ืองบนิ 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยัด 

รวมภาษีเชือ้เพลงิ 

ก.ค. 23-28 

ผู้ใหญ่ 44,900 26,000 18,900 

4,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 41,900 26,000 15,900 
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 35,900 20,000 15,900 
ทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปี) ไม่มีเตียง ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีน่ังรถโค้ช 4,000 

 

อัตรานีร้วม 

 Pocket Wifi บริการบนรถโค้ช 
 บริการน า้แร่วนัละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศ Thaivivat Asia Plus Basic ความคุ้มครองตามระบใุนกรมธรรม์ วงเงิน
สงูสดุ 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 กระเป๋าผ้าล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอย่างดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หวัแปลงปลัก๊ไฟฟ้า 
 ทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและพนกังานขบัรถ หากบริการดีน่ารักประทบัใจ สามารถเพ่ิมให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้  

 มัคคเุทศก์ท้องถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 

(ค่าพักเดี่ยวเพ่ิมจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ เดินทาง โปรดรับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทาง) 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่วนตวัท่ีไม่ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียม +3% กรณีช าระค่าทวัร์ผ่านบตัรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ หากบริการดีมีอธัยาศยัได้รับความประทบัใจ สามารถให้เพ่ือเป็นก าลงัใจในการท างาน 

 

การช าระเงนิ 

 บริษัทรับมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่ 

 ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ ก าหนด  

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อน 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางนัน้ถกูจองเต็ม
เร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บเพ่ิมค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและค่าภาษี
สนามบินตามประกาศครัง้ใหม่ของสายการบินท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
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การยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ าท่านละ 5 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวนัเดินทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดงันี ้  
 ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดินทางเดิม 

 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วนั ช่วงปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
 แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period ) เช่น วนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือน
กมุภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคม เป็นต้น 

 

ราคาต๋ัวเคร่ืองบนิประกอบด้วย 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั) โดยสายการบนิแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินท่ีใช้ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
ค่าภาษีสนามบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
จากสายการบิน ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บค่าส่วนเพ่ิมเติม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  

 ค่าขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางตามเง่ือนไขสายการบนิแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ น า้หนกักระเป๋า
เดินทางจ าต้องมีน า้หนกัรวมไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) กรณีท่ีน า้หนกักระเป๋าเดินทางใบ
ใดใบหน่ึง มีน า้หนกัเกินกว่าท่ีก าหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบินนัน้ 

(ข้อก าหนดเกี่ยวกบัสมัภาระและน า้หนกั อาจมีการเปล่ียนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของทางสายการบิน) 
 

ส าคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทกุข้อ) 
 บริษัท ฯ ด าเนินงานเพือ่เป็นตัวแทนในการน าเท่ียว ทุกเส้นทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ลว่งหน้าตาม

ฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน  ๆ และข้อมลูจากองค์การสง่เสริมการท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่ นมาอ้างอิง แต่จะไม่
สามารถชีว้ดัได้วา่สภาพภูมอิากาศแต่ละปีจะเหมอืนเดิมหรือเปลีย่นแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมภิาค
สง่ผลโดยตรงต่อผลติผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม ่ๆ หมนุเวยีนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสทิธิ์เปลีย่นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจ ากัดด้านภูมอิากาศ ณ วนัเดินทาง
จริง โดยจะค านึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สงูสดุของท่านลกูค้าโดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้กับทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยอมรับเงือ่นไขการเดินทางท่ีระบุไว้ทัง้หมด 
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 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมผีู้โดยสารจ านวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาหากคณะทัวร์มี
ผู้เดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน หรือเลือ่น/ยกเลกิการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัเดินทาง  

 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพือ่ร่วมทัวร์ในประเทศ
ญี่ปุ่ น ไมว่า่จะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทัวร์นัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้  
(กรณีท่ีท่านซือ้/ออกตั๋วโดยมไิด้แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้า ทางบริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ไมว่า่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิห้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมอืง บริษัทฯ ไมค่ืนค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 บริษัทฯ ไมรั่บผดิชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เน่ืองมาจากผู้เดินทางอาจมี

สิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถู่กต้อง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภัยธรรมชาต ิ การประท้วง การก่อจลาจล ความลา่ช้าการ
เลือ่นหรือยกเลกิเท่ียวบิน และอบุัตเิหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 หากท่านไมเ่ดินทางพร้อมคณะตามก าหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหวา่งทัวร์ ถือวา่ท่านสละสทิธิ์

ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คนื ไมว่า่ด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารกอ่นการเดินทางล่วงหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับท่านท่ีไมท่านเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่ น หมายถึง ท่านไมส่ามารถทานเนือ้สตัว์น า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุ้ง หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปลีย่นให้สว่นใหญจ่ะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. สว่นกรณีท่ีมแีจ้งเก่ียวกับข้อจ ากัดเร่ืองของอาหาร เช่น ไมท่านเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไมท่านซาชมิหิรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไมม่กีารแจ้งเก่ียวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ลว่งหน้า) เมือ่เดินทางถึงประเทศญีปุ่่ นแล้วจะไมส่ามารถขอเปลีย่นแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิม่เติม โปรดทราบวา่หากท่านระบไุมท่านเนือ้สตัว์ ภัตตาคารท้องถ่ินบางแห่งอาจเปลีย่นเมนูให้ท่านได้เพยีงผกั 
หรือเต้าหู้ หรือผลติภัณฑ์ท่ีท าจากหัวบุกเท่านัน้ 

 

ต๋ัวโดยสารและสายการบนิ 
1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมือ่ท าการจองทัวร์) 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิและค่าประกันวนิาศภัยทางอากาศ ค านวณตามอัตราท่ีทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋วเคร่ืองบินสว่นเพิม่ท่ีผู้
เดินทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้โดยสารต้องด าเนินการทุกขัน้ตอนด้วยตนเอง  

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แต่ไมส่ามารถเข้าไป
แทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไมรั่บค าขอบลอ็กท่ีน่ัง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งค าขอท่ีเคาน์เตอร์เชค็อินในวนั
เดินทาง 
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1.5 กรณีท่ีบริษัททัวร์ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วลกูค้าไมส่ามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไมอ่นุญาตให้เปลีย่นชื่อตัวผู้เดินทางในทุก
กรณี บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลกิการเดินทางภายหลงัขัน้ตอนการออกตั๋วเคร่ืองบิน ผู้เดินทางต้องรอเงนิคืนตามขัน้ตอนของสายการบินนัน้ ๆ
หรือแม้วา่คณะทัวร์อาจยังไมอ่อกตั๋วเคร่ืองบินแต่ผู้โดยสารแจ้งยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัเดินทาง โปรดทราบวา่
ตั๋วใบนัน้จะยกเลกิไมไ่ด้ต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินเต็มจ านวน ไมว่า่ผู้โดยสารเดินทางหรือไม ่ (เป็นเงือ่นไขเฉพาะของสายการบิน 
กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตั๋วเคร่ืองบินใบนัน้ ๆ สามารถยกเลกิ/แก้ไขหรือขอเงนิคืนได้หรือไม)่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมูค่ณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% สว่นสายการบินอื่น ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กับเงือ่นไขระหวา่งสายการบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรือทัง้หมด
เป็นสทิธิ์ของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมลูท่ีทางบริษัทฯ สง่ให้เพือ่สทิธิประโยชน์สงูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบัตรขึน้เคร่ืองทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลงัท่านกลบัถึงเมอืงไทย วา่ได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ท่านไมส่ามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กับบริษัททัวร์และสายการบิน 

2. สายการบิน 
2.1 ส าหรับผู้เดินทางซึ่งตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพนิิจของแพทย์และครอบครัววา่ควรเดินทางหรือไม่ (โปรด

แจ้งพนักงานทันทีเมือ่ท าการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไมอ่าจรับผดิชอบต่อเหตุการณ์ไมค่าดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสทิธิ์ไมรั่บ
ผู้ร่วมเดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดอืน / ผู้มปีระวตัิครรภ์เคยมปัีญหาหรือมปีระวตัคิลอดก่อนก าหนด  

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงนิ กรณีท่านแจ้งยกเลกิคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยัน,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight จะไมม่กีารคืนเงนิมดั
จ าหรือค่าทัวร์ ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสารใน

ชัน้ประหยัด) หากกรณีท่ีสมัภาระมนี า้หนักเกิน ทางสายการบินมสีทิธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิม่ได้ 

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนุญาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมนี า้หนักไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมสีดัสว่น ดังนี ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทัวร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


