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2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN 

[IBARAKI - FUKUSHIMA – NIIGATA - GUMMA - TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [TG] 
 

   
 

ระดับทัวรโ์ปรแกรมนี ้ ✓ ทัวรร์าคาพิเศษ  ✓ ทัวรม์าตรฐาน  ✓ ทัวรพ์รีเม่ียม  
รายละเอียดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด  
ที่พกัระดบั 3-4 ดาว 

อาหารแนะน า-อพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

ตารางการเดินทาง 2565 13-19 กรกฏาคม 
 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ 

โรงแรมหรือ 
ระดบัเทียบเท่า 

เช้
า 

เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 682 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู– สนามบินนานาชาติฮาเนดะ อินเตอรเ์นชั่นแนล – จงัหวดั 
อิบารากิ – อชิูขไุดบทุสึ - ตลาดปลา นากามินาโตะ – ศาลเจา้ โออาไร อิโซซากิ - 
จงัหวดั ฟคุชิม่า - อิวากิ อนเซ็น  - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

- 
01 

 
02 

FUKUSHIMA 
IWAKI ONSEN  
FURUTAKIYA 

 

03 
อิวากิ อนเซ็น - ลานผาหินลา้นปี - หมู่บา้นโบราณโออจิุจคุ ุ- ไอซวึาคามตัส ึ- 
ชมปราสาทนกกระเรียนทสรุึกะ - จงัหวดั นีงาตะ - อิวามโุระ อนเซ็น - 
อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 
05 

 

NIIGATA 
IWAMURO ONSEN 

YUMOTOYA 

 

04 
อิวามโุระ อนเซ็น – อโุอะนมุะ โนะ ซาโตะ ชิมสาเกชื่อดงั – กระเชา้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
ยซูาว่าโคเก็น - คาเฟ่ – ทุ่งดอกโคเคีย (สีเขียว) –    มินาคามิ อนเซ็น 

06 07 
08 

 

MINAKAMI ONSEN 
KOGEN 200 

 

05 
มินาคามิ อนเซ็น – ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์ - ไซตามะ - ศิลปะบนนาขา้วที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
- มหานครกรุงโตเกียว 

09 10 11 
TOKYO 

KEIO PLAZA 
 

06 
โตเกียว – คิซาราส ึเอา้ทเ์ลต็ - ชอ้ปป้ิงที่ชินจกูุ - 
อิ่มอรอ่ยกบัเมนอูพัเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างรายการทีวีแชมป์เป้ียน (ไม่อัน้)    

12 
 

X 
 

13 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

 

07 
โตเกียว - นารติะ - วดันารติะซนั – ชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์- สนามบินนานาชาตินารติะ  -  
ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677 

14 
 

15 
 

X 
- 
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>> ไฮไลทข์องทรปิ << 
- ชมรูปป้ันพระพทุธรูปปางยืน ที่หลอ่จากทองสมัฤทธ์ิที่สงูที่สดุในโลก ”พระพทุธรูปอชุิขไุดบทุส”ึ 
- ชวนชิม ปลาดิบสดๆ หวานๆ ที่ตลาดปลารมิทะเล ที่ ”ตลาดปลา นากามนิาโตะ” 
- ชมปราสาทที่ไม่เคยพ่ายแพต้่อสงครามและแผ่นดินไหว ไม่ว่าจะผ่านมาก่ีสมยัก็ตามที่ 

”ปราสาทนกกระเรยีนขาวทสรุึกะ” 
- น าทา่นนั่ง ”กระเชา้ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สดุในโลก” ที่สามารถจคุนไดม้ากถงึ 166 คน 

- สดุวา้วเต็มตากบั ”ทุ่งลาเวนเดอรห์ลากหลายสายพนัธุท์ี่มีมากกว่า 5 หมื่นตน้” 
- ชมความอลงัการของ ”ศิลปะบนนาขา้วที่ใหญ่ที่สดุในโลก“ ที่ขึน้ทะเบียนใน Guinness World Records เมื่อปี 2015  

 

วันแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
19:00 น. เรยีนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตสิวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D 

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์
หมายเหต ุ เคานเ์ตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ี

หลงัจากทีผู่โ้ดยสารทกุท่านไดร้บับตัรขึน้เครือ่งแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เครือ่งกบั 
หนา้จอมอนเิตอร์ก่อนขึน้เครือ่งอกีครัง้ เนือ่งจากประตูขึน้เครือ่งอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้
อนัเนือ่งมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสายการบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทกุท่านพรอ้มกนั 
ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

22:45 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อนดัหมาย) 

วันทีส่อง ประเทศญี่ปุ่ น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติฮาเนดะ อินเตอร์เนช่ันแนล - 
จังหวัด อิบารากิ – อูชิขุไดบุทสึ - ชิมปลาดิบสดๆ ที ่ตลาดปลา นากามินาโตะ - 
ศาลเจ้า โออาไร อิโซซากิ - จังหวัด ฟุกุชิม่า – อิวากิ อนเซ็น – อาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น 
ธรรมชาต ิ 

06:55 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ อินเตอรเ์นชั่นแนล บนเกาะฮอนช ู
เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผา่นขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมือง 
และตรวจศลุกากรแลว้ 

10:00 น. น าทา่นเยี่ยมชม “พระพทุธรูปอชุิคไุดบทุส”ึ (Ushiku Daibutsu) ที่อยู่ในจงัหวดั “อิบารากิ” ซึ่งในปี 
ค.ศ. 1995 ไดร้บัการบนัทกึจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปป้ันพระพทุธรูปปางยืน ที่หลอ่จากทองสมัฤทธ์ิ 
ที่สงูที่สดุในโลก สว่นสงูนัน้ 120 เมตร (สว่นของรูปป้ันสงู 100 เมตร สว่นฐานสงู 20 เมตร) 
พระพทุธรูปปางยืนนี ้สงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่“ตลาดปลา นากะมินาโตะ” 
ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดั “อิบารากิ” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:20 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทิศ 
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เหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 120 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อดุม 
ไปดว้ยธรรมชาติที่สวยงามและยงัมีอาหารทะเลที่สด อรอ่ย 

                 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นไหวพ้ระ ขอพรที่ “ศาลเจา้โออาไร อิโซซากิ” ศาลเจา้ที่คนญ่ีปุ่ นมกัมาขอพรในเรื่อง 

ของสขุภาพ ขอใหห้ายป่วยจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ที่ตนเองเป็นอยู่ ตวัศาลเจา้สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 
856 ที่น่ีเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจา้โอนามจุิโนะมิโกโตะ (Onamuchi no Mikoto) และเทพเจา้ 
สคุนุาฮิโคนะโนะมิโกโตะ (Sukunahikona no Mikoto) ซึ่งเชื่อกนัว่า เทพเจา้ทัง้สองเป็นผูน้  าความ 
อดุมสมบรูณแ์ละความมั่งคั่งมาใหป้ระเทศญ่ีปุ่ น ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดินทางสู ่“เมืองอิวากิ 
ออนเซ็น” จงัหวดั ฟกุชุมิ่า (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง)   
เพื่อเขา้สูท่ี่พกั FURUTAKIYA HOTEL 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม... บรกิารท่านดว้ยเมนชูดุไคเซคิ เป็นชดุที่ใชส้  าหรบัรบัรองแขก 
คนส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น ชดุอาหารที่เรยีกวา่ “ไคเซคิ” ยงัไดร้บัการจดบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลก 
ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกนัไปตามฤดกูาล 

พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผอ่นจากการทีไ่ด ้
เหนด็เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรม 
ดัง้เดมิและเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นาน จนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอด 
ต่อมากนัเป็นอย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุง 
การไหลเวยีนโลหติ  

 

วันทีส่าม อิวากิ อนเซ็น – ลานผาหินล้านปี - หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ  - ไอซึวาคามัตสึ – 
ชมความงามของปราสาท นกกระเรียนทสึรุกะ - จังหวัด นีงาตะ - อิวามุโระ อนเซน็ 
- อาบน ้าแร่ญี่ปุ่ นธรรมชาติ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าทา่นเยี่ยมชม “ลานผาหินลา้นปี” ซึ่งเกิดจากการถกูกดัเซาะของกระแสน า้จากแม่น า้โอะคาวะ 
และกระแสลมเป็นเวลากว่าลา้นปี จึงท าใหล้กัษณะของผาหินมีรูปรา่งเป็นแท่งคลา้ยเจดีย ์ซึ่งเรยีกว่า 
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“โท” และ หนา้ผา ซึ่งเรยีกว่า “เฮะทสรึ”ิ เป็นภาษาไอซ ึซึ่งตัง้อยู่ในเขตของสวนสาธารณะ 
โอคาวะฮาโตร ิใหท้่านไดช่ื้มชมกบัธรรมชาติและอากาศที่บรสิทุธ์ิ เลือกมมุถ่ายภาพเป็นที่ระลกึ... 

    
 น าทา่นเดินทางสู ่“หมู่บา้นโบราณโอะอจุิจคุ”ุ ในสมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพกัระหว่างทาง 

ส าหรบัคนเดนิทางที่จะมุ่งหนา้สูเ่มืองเอะโดะ ปัจจบุนัที่แห่งนีย้งัถกูจดัใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมของชาติ 
อาหารที่ขึน้ชื่อและมีชื่อเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ 
โซบะที่ใชต้น้หอมหนึ่งตน้เป็นตะเกียบ 
และเวลาทานก็ตอ้งทานตน้หอมไปดว้ย... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 
บ่าย  น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “ไอซวึาคามตัสึ” 

เมืองขนาดเล็กอีกแห่งในภมูิภาคแห่งนีท้ี่มีความงดงามตามธรรมชาติอยู่หลายแห่งดว้ยกนั 
นอกจากนีแ้ลว้ก็ยงัมีประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนาน จงึเป็นที่ชื่นชอบของนกัท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นในการ 
มาเที่ยวเมืองนี.้..  พาท่านเที่ยวชม “ปราสาททสรุึกะ” หรอือีกชื่อหนึ่งคอื  “ปราสาทไอซวึาคามตัสึ” 

   
ความหมายคือ “ปราสาทนกกระเรยีน” ปราสาทนีถ้กูสรา้งขึน้ครัง้แรก เม่ือปี ค.ศ.1384 และผ่าน 
เหตกุารณท์างประวตัิศาสตรม์ามากมาย ปราสาทแห่งนีถ้กูท าลาย และสรา้งขึน้ใหม่หลายต่อ 
หลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจบุนัปราสาททสรุึกะจดัเป็นพิพิธภณัฑ ์
แสดงเรื่องราวทางประวตัิศาสตรข์องเมืองไอสวุะคะมะทส ึรวมทัง้เครื่องเขินดาบ และอาวธุโบราณ 
ต่าง ๆ และชัน้บนสดุ (ชัน้ที่ 5) ของปราสาทเป็นจดุชมวิว ใหท้่านไดช้มทวิทศันอ์นังดงาม 
ของตวัเมืองที่ถกูโอบลอ้มดว้ยภเูขาลอ้มรอบ น าท่านเดนิทางสูจ่งัหวดั  “นีงาตะ” 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั IWAMURO ONSEN YUMOTOYA HOTEL 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญีปุ่่ น 

เพือ่เป็นการพกัผอ่นจากการทีไ่ดเ้หนด็เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั 
การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิและเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั 
ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดต่อมากนัเป็นอย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ 
และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ  

 

วันทีส่ี่ อิวามุโระ อนเซ็น - โรงงานผลิตสาเกช่ือดัง อุโอะนุมะ โนะ ซาโตะ -  
กระเช้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ยูซาวะโคเง็น – มินาคาม ิอนเซ็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าทา่นเยี่ยมชมโรงงานผลิตสาเกที่มีช่ือเสียงระดบัตน้ ๆ ในประเทศญ่ีปุ่ น “โรงงานผลิตสาเก 
อโุอะนมุะ โนะ ซาโตะ” ดว้ยอาคารที่ทนัสมยัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และในช่วงของฤดหูนาว 
จะมีการกกัเก็บหิมะเพื่อใชใ้นการบ่มสาเก เพื่อใหอ้ณุหภมูิที่ 4 องศาตลอดทัง้ปี 
หลงัจากชมโรงงานเรยีบรอ้ยแลว้ ยงัมีสาเกใหท้่านไดท้ดลองชิมในช่วงทา้ยอีกดว้ย 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่“เมืองยซูาวะ อนเซ็น”  เพื่อ “นั่งกระเชา้ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สดุในโลก”  ที่สามารถ 

บรรจคุนนั่งไดม้ากถึง 166 คน/เที่ยว ดว้ยความสงูจากระดบัน า้ทะเลที่ 1000 เมตร ใหท้่านได ้
ชมบรรยากาศที่รม่รื่น เขียวขจี พรอ้มชมเมืองในมมุสงูในมมุที่แปลกตาไปจากเดิม พกัผ่อนในมมุ 
สบายๆ ที่รา้นกาแฟดา้นบน พรอ้มกบัชิมกาแฟทอ้งถ่ินดบัรอ้นใหช้ื่นใจ 
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หลงัจากนัน้ ใหท้่านเที่ยวชม “ทุ่งดอกโคเคีย” ที่เขียวขจีบนเนินเขาที่ปลกูเรยีงรายเป็นระเบียบ 
เรยีบรอ้ยคอยตอ้นรบันกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนในทกุๆ ปี 
หลงัจากไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่“เมือง มินามิ อนเซ็น” 1 ในเมืองอาบน า้แรท่ี่ใคร 
หลายคนตอ้งการมาสมัผสักบัตวัเองซกัครัง้ น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MINAKAMI ONSEN KOGEN 200 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม (บฟุเฟ่ต)์ 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญีปุ่่ น 

เพือ่เป็นการพกัผอ่นจากการทีไ่ดเ้หนด็เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั 
การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิและเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั 
ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดต่อมากนัเป็นอย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ 
และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 

 

วันทีห้่า มินาคามิ อนเซ็น - จังหวัดกุมมะ – สวนลาเวนเดอร์ ทัมบาระ – ไซตามะ - 
ศิลปะบนนาข้าวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก – มหานครโตเกียว  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

    
น าทา่นเดินทางสู ่“จงัหวดักมุมะ” เพื่อเที่ยวชม “ทุ่งดอกลาเวนเดอรท์มับาระ” ทุ่งดอกลาเวนเดอร ์
ที่มีตน้ลาเวนเดอรม์ากกว่า 50,000 ตน้ (3 สายพนัธุ)์ สวนแห่งนีต้ัง้อยู่บนที่ราบสงูที่ระดบัความสงู 
1,300 เมตรจากระดบัน า้ทะเล นอกจากจะมีดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ ท่านจะพบกบัดอกลิลลี่ 
หลากหลายสีใหท้่านไดช้มอีกดว้ย โดยในสวนแห่งนีจ้ะดอกไมจ้ะมีใหช้มไดเ้กือบตลอดปี ตัง้แต่ 
ฤดใูบไมผ้ลิ (เดือน 4)  จนถึงฤดใูบไมร้ว่ง (เดือน 11)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  
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บ่าย น าทา่นเที่ยวชม “ศิลปะบนนาขา้วที่ใหญ่ที่สดุในโลก” ที่อยู่ในจงัหวดั “ไซตามะ”  ไดร้บัการลง 
ทะเบียนในลงกินเนสบคุ ปี 2015 ว่าเป็นทุ่งนาขา้วที่ใหญ่ที่สดุในโลก ดว้ยความกวา้งทัง้หมดถึง 2.8 
เฮกเตอร ์ท่านจะไดเ้ห็นทุ่งนาเขียวขจีสดุลกูหลูกูตา ในช่วงกลางเดือน 6 - เดือน 10 ของทกุปี 
โดยภาพที่ปรากฎบนทุ่งนาจะสบัเปลี่ยนไปทกุปี 

 
 **ภาพศิลปะนาขา้วที่อยู่ในโปรแกรมทวัร ์เป็นภาพของปี 2021** (ภาพจะเปลี่ยนไปทกุปี) 

น าทา่นเดินทางสู ่“มหานครกรุงโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วม 
วิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษ 
รวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็น 
เขตเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน 
แต่เฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 
ลา้นคน และถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง...  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ตช์าบ ูชาบ)ู 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
 

วันทีห่ก มหานครกรุงโตเกียว – คิซาราสึ เอ้าทเ็ล็ต – ช้อปป้ิงชินจูกุ – 
อัพเกรดเมนูป้ิงย่างแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน (บุฟเฟ่ต์ไม่อัน้)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าทา่นเดินทางสู ่“คิซาราส ึเอา้ทเ์ล็ต” เอา้ทเ์ลต็ใหญ่ที่มีรา้นแบรนดเ์นมต่างๆ มากมายถึง 308 
รา้นคา้ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจกบัแบรนดเ์นม อาทิ Coach Crocs MCM Paul Smith Tumi 
UGG dunhill Lesportsac Longchamp ฯลฯ อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหาร Food Court ขนาดใหญ่ 
มีอาหารหลากหลายเมนทูัง้อาหารทอ้งถ่ิน อาหารจานดว่นใหท้า่นเลือกทานไดต้ามที่ตอ้งการ  

 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
บ่าย น าทา่นเดินทางกลบัสู ่“มหานครกรุงโตเกียว” ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั “ย่านชินจกู”ุ 

เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทกุวยั 
สามารถหาซือ้สนิคา้หลากชนิดไดจ้ากที่น่ีไม่วา่รา้นซานรโิอะ รา้นเกมส ์รา้นจกัรยาน รา้นขายเครื่อง 
อิเล็คทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง แผนกเครื่องกีฬา และอื่น ๆ ใหท้่านได ้
สนกุกบัการซือ้สินคา้อยา่งจใุจ 

   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) 

ทานไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอยา่งดี เนือ้หมคูดัพิเศษ 
ชดุอาหารทะเลสด กุง้ตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป 
ไอศกรมีและซอฟทด์ริง้ท ์

  
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรอืเทียบเท่า 
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วันทีห่ก โตเกียว –นาริตะ – วัดนาริตะซัน - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - 
สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “นารติะ” ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นตน้มา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังที่ติดตอ่กบั 
อ่าวโตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิรนิ 
นอกจากนีจ้งัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัที่น่าท่องเที่ยว ดว้ยความที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติ และสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถ 
แวะเที่ยวไดอ้ยา่งง่ายดาย ซึ่งที่น่ีไม่ไดม้ีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรม 
ที่โดดเด่น พรอ้มทัง้อาหารที่เป็นเอกลกัษณ ์นั่นจึงท าใหจ้งัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทาง 
ยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น 

น าทา่นกราบไหว ้“วดันารติะซนั” วดัพทุธนิกายชินงอน สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.940 เป็นวดัที่มี 
ประวตัิความเป็นมาเก่าแก่มากกว่า 1000 ปี วดัแห่งนีย้งัมีรูปขององคฟ์โุดเมียวโอที่อญัเชิญ 
มาจากเกียวโต เทพที่คอยปอ้งสิ่งชั่วรา้ยไม่ใหเ้ขา้มาครอบง าจิตใจ 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
บ่าย น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงที่   “นารติะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนารติะ 

ใหอ้ิสระกบัทกุท่านไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   
รองเทา้ นาฬิกา เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทกุทา่นสามารถ 
ซือ้หาของใชด้ี ๆและของฝากไดอ้ยา่งจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ 
กาแฟ เหลา้บ๊วย ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรอืน 
แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ฯลฯ 
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น าทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาตนิารติะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ 
ด าเนินการโดยบรษัิททา่อากาศยานนานาชาตนิารติะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงาน 
ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะเป็นสนามบินหลกั 
ที่ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อ 
การเดินทางระหว่างทวปีเอเชียและอเมรกิา เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสาร 
มากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการ 
ขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

   
17:15 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติไทย เที่ยวบินที่ TG 677    

   
21:30 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
 
 

 
 
 
 
 
  



จัดท ำเส้นทำงท่องเที่ยวโดยบริษัท COMPAX     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขำย 
 

 13-19 Jul 22 2 Best of the world in Japan 7D5N 11 | 14 

2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN 

[IBARAKI - FUKUSHIMA -  NIIGATA - GUMMA - TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [TG] 
 

ตาราง 
การเดินทาง 

2565 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท 1 ท่าน) 
พกัเด่ียวใชห้อ้ง
คู่เพิ่ม (บาท) 
รวมภาษีมลูค่า
เพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

13-19 ก.ค. ผูใ้หญ่ 79,900.- 56,900.- 23,000.- 

30,000.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 75,900.- 56,900.- 19,000.- 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 61,900.- 42,900.- 19,000.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบรกิารอาหารทกุมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโคช้  

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ** 

หมายเหตุ  กรุณาศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร ์
ทัง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 
อัตรานีร้วม 

● ค่าตั๋วเครื่องบิน 

● บรกิารน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
● ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศญ่ีปุ่ น  
● ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
● ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เง่ือนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

● ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 
● ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
● ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 
● ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี นา่รกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้
● ค่าตรวจ ATK หรอื RT-PCR ทัง้ในประเทศไทย และ ประเทศญ่ีปุ่ น (ถา้มี) 

 
การช าระเงนิ 

● บรษัิทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 
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● ส่วนทีเ่หลือทัง้หมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงือ่นไขพเิศษทางบริษัทฯ ก าหนด 
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อน 30 วัน 
อันเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดินทางน้ันถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกต๋ัวเคร่ืองบิน 
เพือ่เล่ียงการเรียกเกบ็ส่วนค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิง 
และค่าภาษีสนามบินทีท่างสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก)์ 
● กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกาวา่ 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

● กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 

● กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษัิทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์้งหมด 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
🗹 บรษิัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากดั เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทกุเสน้ทางทกุสถานที่ท่องเท่ียว 

ที่น าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้างเสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติที่เก็บรวบรวม 
ของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิการท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่า 
สภาพภมูิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละ 
ภมูิภาคสง่ผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ 
หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

🗹 บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมิูอากาศ ณ 
วนัเดินทางจรงิ โดยจะค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

🗹 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนขั้นต ่าทีร่ะบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 
การเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวรม์ีผู้เดินทางต ่ากว่าทีร่ะบุไว้ข้างต้น โดยจะแจง้ให้ผู้เดินทาง 
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง 

🗹 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น 
เพ่ือรว่มทวัรใ์นประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ 
ของบรษิัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 
ที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

🗹 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บรษิัทฯ 
ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 

🗹 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมา 
จากผูเ้ดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ 
การประทว้ง การก่อจลาจล ความลา่ชา้การเลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของ 
นกัท่องเท่ียวเอง 
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🗹 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร   (จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง 
ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดไดท้ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม 
ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนทูี่เป็นผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีที่มีแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) 
ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็นของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องอาหาร(ลว่งหนา้) 
เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม 

โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถ่ินบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนใูหท้่านไดเ้พียงผกั หรือเตา้หู ้
หรือผลิตภณัฑท์ี่ท าจากหวับกุเท่านัน้ 

 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสาร 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั 

หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางไปหรือกลบั ท่านตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข 
(โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัรา 
ที่ทางสายการบินแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ 
เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินสว่นเพ่ิมเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงคต์อ้งการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร 
สะสมไมลจ์ะด าเนินไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน 
แต่ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบินไม่รบัค  าขอที่นั่ง LONG LEG ผูโ้ดยสารตอ้งไป 
แจง้ค าขอที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอินในวนัเดินทาง 

1.5 กรณีที่ทวัรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนช่ือ 
ตวัผูเ้ดินทางทกุกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับรษิัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืนตามขัน้ตอน 
ของสายการบินเท่านัน้ กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนไดห้รือไม่ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบรษิัทฯ สง่ใหเ้พ่ือสิทธิประโยชน ์
สงูสดุของท่านเอง ในวนัเดินทางไปและกลบั 
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กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรียบรอ้ย
แลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิัททวัรแ์ละ 
สายการบินได ้

 
2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์
สตรีตัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจง้ 
พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บรษิัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ 
จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผูร้ว่มเดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา 
หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บรษิัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล 
บรษิัทฯ ตอ้งท าการยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั 

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารในชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บ 
ค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได ้

o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
และจ าตอ้งมีสดัสว่น ดงันี ้  (กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัรท์ี่ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 
3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากท่ีวีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทตอ้งขออนญุาต 

ท าการยกเลิกวีซ่าทกุกรณี 

 
 

 
 


