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ระดับทัวรโ์ปรแกรมนี ้  ทัวรร์าคาพิเศษ   ทัวรม์าตรฐาน   ทัวรพ์รีเม่ียม  
รายละเอียดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด  
ที่พกัระดบั 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

 
 

 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 682 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฮาเนะดะ 
(มหานครโตเกียว)  - คาวาโงเอะ - ศาลเจา้ฮิกาวะ – หมู่บ้านโบราณสีด า - 
เสน้ทางถนนขนมหวานญ่ีปุ่ นโบราณ  - เยี่ยมชมโรงงานท าโชยุดว้ยสูตรที่ตก
ทอดมากว่า 200 ปี – นาเอบะ - อาบน า้แรธ่รรมชาติ 

- 01 
02 

 

NAEBA 
PRINCE 

 

03 
นาเอบะ – นั่งกระเชา้ลอยฟ้าที่ยาวที่สดุในญ่ีปุ่ น - เมืองอิยามะ - สนกุกบั
กิจกรรมท ากระดาษสา – อิสระชอ้ปป้ิง - นางาโนะ  

03 04 
05 

 

NAGANO 
METROPOLITAN 

 

04 
นางาโนะ – วดัเซนโคจิ  -  มตัสโึมโต ้- ปราสาทมตัสโึมโต ้– กิจกรรมเก็บ 
ลกูพลบั – พิเศษ เมนบูฟุเฟตส์ดุอลงัการ - อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

06 
07 

 

 
08 

 
 

YAMANASHI 
FUJI Q 

HIGHLAND 

 

05 
ทะเลสาบคาวาคจิุโกะ – บ่อน า้ศกัดิส์ิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค – ชมสวนโออิชิ  - 
โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจกูุ - พิเศษอิ่มอรอ่ยกบัสดุยอดเมนอูพัเกรดบฟุเฟ่ตป้ิ์ง
ย่าง แนะน าโดยรายการทีวแีชมป์เป้ียนญ่ีปุ่ น  

09 
 

10 
 

11 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

06 
โตเกียว - สกัการะศาลเจา้เมยจิ์ - นารติะ (จงัหวดัชิบะ) - อิสระชอ้ปป้ิงนารติะ 
อิออนมอลล ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนารติะ - ประเทศไทย -     
ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677 

12 

 
13 

 
 

- - 

 
 
 
 

WONDERFUL AUTUMN LEAVES IN JAPAN 

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

6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  :  24 – 29 OCTOBER 2022 
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>> ไฮไลทข์องทรปิ << 
- ไหวพ้ระขอพร ศาลเจา้แห่งความรกัที่ ”ศาลเจา้ฮคิาวะ” 

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

- นั่ง ”ดรากอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าที่ยาวที่สดุในญ่ีปุ่ น” ดว้ยความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร 

- ไหวพ้ระ เยี่ยมชม ”วดัเซนโคจิ” วดัพทุธที่เก่าแกท่ี่สดุในญ่ีปุ่ น 

- ชมปราสาท 1 ใน 3 ปราสาทที่เกา่แก่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ”ปราสาทมตัสโึมโต”้ 

- ชมความงามของ “ทุ่งดอกโคเคีย” สีแดงสดใส โดยมีเบือ้งหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูิ 
- พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง (อพัเกรด) แนะน าโดยรายการทวีีแชมป์เป้ียน  

 
 
 

24 ต.ค. 65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร) 

19:30 น. เรยีนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตสิวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอร ์

   
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้น่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรยีนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

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

 

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

เอะ - ศาลเจา้ฮิกาวะ – หมู่บา้นโบราณสีด า - เสน้ทางถนนขนมหวานญี่ปุ่น

โบราณ – นาเอบะ – อาบน ้าแรธ่รรมชาติ 

06:55 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนดะ บนเกาะฮอนช ู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมือง และตรวจศลุกากรแลว้ 



จัดท ำเส้นทำงท่องเที่ยวโดยบริษัท COMPAX     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขำย 

 Wonderful Autumn Leaves in Japan (Picking) 6D4N by TG On 24-29 Oct'22 3 | 14 

   
08:30 น. น าทา่นเดินทางสู ่ “เมืองคาวาโงเอะ” ซึง่ไดร้บัสมญานามว่า “ลิตเติล้เอโดะ” ดว้ยอาคารบา้นเรอืน และ

บรรยากาศภายในเมอืงยงัคงสภาพความรุ่งเรอืงของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ย่างลงตวั ท าใหเ้มืองนีเ้ป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมอย่างมาก… น าทา่นไหวพ้ระ ขอพรที่ “ศาลเจา้ฮิคาวะ” ศาลเจา้
เก่าแก่ในนิกายชินโตที่มีช่ือเสียงอีกที่ในประเทศญ่ีปุ่ น ศาลเจา้แห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1400 และ
เป็นการสรา้งขึน้เพื่อเป็นการสกัการะเทพเจา้ที่เป็นครอบครวั พ่อ แม่ และลกู 3 องค ์ เราจึงเรยีกว่า 
เทพเจา้ทัง้ 5 โดยศาลเจา้แห่งนี ้คนญ่ีปุ่ นมกันยิมมาขอพรในเรื่องของความรกั ภายในศาลเจา้มีสิ่งที่
น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งคุน้เคยทั่วๆไปของศาลเจา้ญ่ีปุ่ น เช่น เซียมซีรูปปลา ที่
ท  านายเรื่องความรกัโดยเฉพาะ ซุม้แขวนไมอ้ธิฐาน, ล าธารศกัสิทธ์ิส าหรบัขจดัสิ่งไม่ดี, ซุม้กระดิ่งลม
ส าหรบัฤดรูอ้น, ตน้ไมศ้กัดิส์ิทธ์ิที่คู่รกันิยมมาเดนิวนเป็นเลข 8 เพื่อใหค้วามรกัยืนยาว, เสาโทรอิิหิน
อายหุลายรอ้ยปี และเสาโทรอิิไมส้ีแดงอนัใหญ่ยกัษท์ี่เคยใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นมาแลว้…  

   
น าทา่นเดินทางสู ่“หมู่บา้นโบราณสดี า” เป็นหมู่บา้นที่ถกูสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน
ยคุสมยัเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรอืนเป็นแบบที่เรยีกว่า “ครุะซึครุิ” เป็นอาคารไมท้ี่ไดร้บัการ
อนรุกัษเ์ป็นอย่างดี ปัจจบุนัไดม้ีการดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นจ าหนา่ยของที่ระลกึ
มากมาย ท่านสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ นแท.้.. จากนัน้น าท่านสูย่่านยาคิยะโยะโคะโจ 
ย่านนีเ้ป็นที่รูจ้กักนัดีของนกัท่องเที่ยวทอ้งถ่ินในนามของ "ถนนขนมหวานญีปุ่่ นโบราณ" ที่มีรา้นขนม
ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมใหเ้ลือกซือ้กนัหลากหลายชนิด อาทิ ลกูกวาด คุ๊กกี ้ขนมเคก้ ขนมแปง้ทอด เป็นตน้ 
ใหท้่านไดช้ิมขนมหวานญ่ีปุ่ นดัง้เดิม พรอ้มเลือกซือ้อย่างอิสระ…  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าทา่นเยี่ยมชมโรงงานท าโชย ุ “Kinbue Soy Sauce” โรงงานที่มีสตูรตกทอดมารุน่สูรุ่น่ ยาวนาน

กว่า 200 ปี ใหท้่านไดช้มกรรมวิธีการผลิตโชยแุบบดัง้เดิม ดว้ยการคดัสรร เลือกใชว้ตัถดุิบอย่างด ี
และความใสใ่จในทกุขัน้ตอนการผลติ และตื่นตาตื่นใจไปกบัถงัไมท้ี่ใสโ่ชยขุนาดใหญ่ที่บางถงัถกู
สรา้งขึน้ในสมยัเมจิ ที่มีอายมุากกวา่ 150 ปี    

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NAEBA PRINCE HOTEL  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด

เหน่ือยกบัการเดินทางหรอืท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

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

ท ากระดาษสา – นางาโนะ - อิสระชอ้ปป้ิง  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าทา่นนั่ง “ดรากอนโดลา่ กระเชา้ลอยฟ้าที่ยาวที่สดุในญ่ีปุ่ น” ดว้ยความยาวรว่ม 5.5 กิโลเมตร (1 
กระเชา้นั่งได ้ 8 ท่าน) ใหท้กุท่านไดช้มความงามของฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสีที่มวลหมู่ตน้ไมน้านาพนัธุ ์
พรอ้มใจกนัเปลี่ยนสี เป็นสีแดง สีเหลือง สสีม้ สีแสด สีแดง สลบักนัไปมาดจุดั่งภาพวาดในนิยาย 
(ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี) ตลอดระยะเวลา 25 นาทีที่ท่านนั่งอยู่ในกระเชา้ 
จะมีบางช่วงที่กระเชา้จะลดระดบัใหท้่านไดส้มัผสัธรรมชาติอย่างใกลช้ิด จนท าใหท้กุทา่นลืมทกุ
อย่างไปชั่วขณะตอ้งมนตส์ะกด ท่านจะไดเ้พลดิเพลินไปกบัการชมบรรยากาศรอบทิศทาง อาทิเช่น 
วิวภเูขา ตน้ไม ้น า้ตก สายธาร  
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    

บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่ “เมืองอิยาม่า” ใหท้่านไดส้นกุสนานกบั “กิจกรรมท ากระดาษสา” ในสไตล ์ แบบ
Uchiyama ซึ่งกระดาษสาที่นีจ้ะมีความทนทานเป็นพิเศษ จึงมกัน ามาเป็นฉากกัน้หอ้ง Shoji เป็น
เวลากวา่ 350 ปี… น าทา่นเดินทางสู ่“เมืองนางาโนะ” 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NAGANO METROPOLITAN  

 

27 ต.ค. 65 นางาโนะ – วัดเซนโคจิ - มัตสึโมโต ้- ปราสาทมัตสึโมโต ้– กิจกรรมเก็บลูก

พลบั – พิเศษ เมนูบุฟเฟตสุ์ดอลงัการ - อาบน ้าแรธ่รรมชาติ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเที่ยวชม กราบไหว้ ขอพรที่  “วัดเซนโคจิ” วัดคู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัดนางาโนะ ด้วย
ประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนานกว่า 1400 ปี วดัแห่งนีจ้ึงถือว่า วดัพทุธที่เก่าแก่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น  และ
พระประธานที่ประดิษฐานที่วดัแห่งนี ้ถือเป็นพระพทุธรูปองคแ์รกที่เขา้มาในประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย สิ่ง
ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไดม้าที่วดันี ้คือ การลงไปยงัอุโมงคม์ืดที่มีแท่นบูชา โดยมีทางเดินรอบๆ ใตแ้ท่น
บูชาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานวัตถุบูชาของวดั เพื่อสัมผัสกับกุญแจสวรรค ์ระหว่างที่เดินตอ้งพยายาม
ก าหนดจิตใหน้ิ่ง เพราะทางเดินจะมืดมากตอ้งค่อยๆ เดิน แลว้ใชม้ือสมัผสักบักญุแจสวรรค…์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง “มัตสึโมโต้” เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่  เมืองที่รวม

สถานที่ทางประวตัิศาสตรท์ี่ส  าคญัหลายแห่ง ทิวทศันธ์รรมชาติอนังดงามเขา้ดว้ยกนั เมืองมตัสโึมโต้
เลื่องชื่อและงดงามและทา้ทายต่อความสามารถของนักไต่เขาโดยมี YARIGATAKE สูงถึง 3,180 
เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดยอดหนึ่งของเทือกเขา Japan Alps เมืองนีต้ั้งอยู่บนภูมิ
ประเทศที่ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูง... น าท่านชมความยิ่งใหญ่วิจิตรแห่งสถาปัตยกรรมการก่อสรา้ง
โบราณขัน้สงู ณ “ปราสาทมตัสึโมโต”้ สรา้งในปี 1504 และนบัเป็น 1 ใน 5 ปราสาทของญ่ีปุ่ นซึ่งรอด
พน้จากเพลิงไหม ้และการท าลายของศึกสงครามมาจนปัจจบุนั ดว้ยเหตทุี่ผนงัทาสีด าท าใหป้ราสาท
นีเ้รยีกกนัอีกชื่อหนึ่งว่า “ปราสาทอีกา”... น าท่านเดินทางสู ่“สวนลกูพลบั” ใหท้่านไดส้นกุกบัการเก็บ
ผลลูกพลับสด ๆ จากตน้และอิ่มอร่อย อย่างเต็มที่กับลูกพลับใหญ่ๆ ที่ปลูกดว้ยวิธีธรรมชาติ ไม่มี
สารเคมีจึงไดผ้ลใหญ่ สีเหลืองสดทั่วทัง้ลกูและกรอบ อีกทัง้รสชาติหวานและหอม รบัประกันความ
อรอ่ยแน่นอน อิ่มอรอ่ยกบัลกูพลบัอย่างจใุจ…  
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั FUJI Q HIGHLAND RESORT 

  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม… บรกิารท่านดว้ยเมนบูฟุเฟตส์ดุอลงัการ (ไม่อัน้) 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรอืท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 

มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

28 ต.ค. 65 ทะเลสาบคาวาคุจโิกะ – บ่อน ้าศกัดิ์สิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค – ชมสวนโออิชิ  - 

โตเกียว - ชอ้ปป้ิงชินจูกุ - พิเศษอิ่มอรอ่ยกบัสุดยอดเมนูอพัเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง 

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียนญ่ีปุ่น 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     

น าทา่นเดินทางเยี่ยมชม “บ่อน า้ศกัดิส์ิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค” สระน า้ที่เกิดจากธรรมชาติมีอายเุก่าแก่
กว่า 1,200 ปี ซึ่งเกิดมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาไฟฟจูิ และไดเ้กิดการสะสมอยู่ในชัน้ผิว
ใตด้ินป็นเวลานานกวา่ 1,000 ปี และน า้เหลา่นีไ้ดแ้ทรกซมึไปยงัทางน า้ไหลผดุขึน้มาในบรเิวณ
เดียวกนัถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน า้จะเห็นน า้ที่ใสสวยงามชวนคน้หาสิ่งมหศัจรรยท์ี่อยู่เบือ้งลา่งยิ่ง
นกั… น าท่านเดินทางสู ่ “สวนโออิชิ” สวนดอกไมห้ลากสายพนัธุร์มิทะเลสาบคาวากจุิโกะ ที่ละลาน
ตาไปดว้ยทุ่งดอกไมส้ีสนัสวยงามหลายชนดิที่หมนุเวียนมาปลกูตลอดทัง้ปี มีถนนคนเดินความยาว 
350 เมตร เพื่อน าท่านชมทุ่ง “ดอกโคเคยี” หรอืเรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอกหญา้สาหรา่ยแดง” (ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ) ซึ่งทา่นจะเพลิดเพลินกบัสีสนัที่แสดงถึงช่วงฤดใูบไมร้ว่ง ของประเทศญ่ีปุ่ น สีแดง 
สม้ ที่ตดักบั โดยมีทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟจูิ ภายใตบ้รรยากาศที่มีชีวิตชีวา และถือเป็น
ช่วงที่มีสีสนัของประเทศญ่ีปุ่ นอีกดว้ย นอกจากนีย้งัสามารถซือ้ของฝากสินคา้หตัถกรรมทอ้งถ่ิน
มากมายกลบัไปเป็นของฝากไดอ้ีกดว้ย… 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็นศนูยร์วม

วิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตวัเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 
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 อิสระชอ้ปป้ิงใน “ย่านชินจกู”ุ ย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้กักนัเป็นอย่างดี ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนดิของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทกุวยั ทา่นสามารถหาซือ้
สินคา้นานาชนดิไดจ้ากที่น่ี ไม่วา่จะเป็นรา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์ กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง รา้น MUJI รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น UNIQLO รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นม
มือสอง รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้า่นไดส้นกุและเพลิดเพลินกบัการซือ้
สินคา้ 

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานและดื่ม

ไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเล
สด กุง้ตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครมี 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั KEIO PLAZA HOTEL TOKYO 

 

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

อิออนมอลล ์- ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย –  

                  ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าทา่นเยี่ยมชมและรว่มสกัการะ “ศาลเจา้เมยจ์ิ” ซึ่งเป็นศาลเจา้อนัเก่าแก่ของลทัธิชินโต มาตัง้แต่

สมยัเอะโดะ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางมหานครโตเกียว โดยทกุ ๆ ปี จกัรพรรดิของญ่ีปุ่ นตอ้งเสด็จไปแสดง
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สารอวยพรใหแ้ก่ประชาชนที่น่ี ศาลเจา้เมยจ์ินีถ้กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1 9 2 0  เพื่อเป็นการร าลกึถึง
สมเด็จพระจกัรพรรดิเมยจ์ิ และดว้ยความรว่มมือของประชาชนที่บรจิาคตน้ไมก้ว่า 100,000 ตน้ ท า
ใหศ้าลเจา้แห่งนีม้ีความรม่รื่นอย่างยิ่ง และดว้ยปรมิาณของตน้ไมท้ี่มากมายจึงท าใหส้วนของศาล
เจา้แห่งนีม้ีความยิ่งใหญ่ตามไปดว้ย ซึ่งทางเขา้ของศาลเจา้มีทางเขา้ออกหลายประต ู แต่ระยะทาง
จากประตทูางเขา้ไปยงัตวัของศาลเจา้นัน้ท าใหม้ีระยะทางที่ค่อนขา้งไกลสกันิด แต่ดว้ยธรรมชาติที่
สวยงาม ทางเดินเทา้ที่ปไูปดว้ยหินกรวดท าใหท้่านสามารถดื่มด ่ากบัธรรมชาติที่แทบจะไม่เช่ือเลยว่า
น่ีคือใจกลางมหานครโตเกียว และฝ่ังตรงขา้ม คือ ย่านชอ้ปป้ิงฮาราจกูทุี่มีวยัรุน่แต่งตวัสีสนัฉดูฉาด 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “นารติะ” ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นตน้มา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังที่ติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิรนิ นอกจากนี้
จงัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัที่น่าท่องเที่ยว ดว้ยความที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวไดอ้ย่าง
ง่ายดาย ซึ่งที่น่ีไม่ไดม้ีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรมที่โดดเด่น พรอ้มทัง้
อาหารที่เป็นเอกลกัษณ ์ นั่นจึงท าใหจ้งัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศ
ญ่ีปุ่ น…  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย  น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่   “อิออนชอ้ปป้ิงมอลล์” หา้งที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ใหอ้ิสระกับทุกท่าน
  ไดช้อ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
  เครื่องประดบั เครื่องส าอางค ์และที่ขาดเสียมิได ้คือ รา้น 100 เยน ที่ทกุท่านสามารถซือ้หาของใชด้ีๆ
  และของฝากไดอ้ย่างจใุจ.... นอกจากนัน้ยงัมีโซนจสัโกซุ้ปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ 
  เหลา้บ๊วย ผงโรยขา้ว เครื่องปรุงรส บะหม่ีกึ่งส าเรจ็รูป ผลไม ้ฯลฯ 
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14:00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ สนามบินนานาชาตินารติะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ ด าเนินการโดยบรษัิทท่าอากาศ
ยานนานาชาตนิารติะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมรกิา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

17:25 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติไทย เที่ยวบินที่ TG 677    

   
21:55 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส 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 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

24-29 ต.ค. ผูใ้หญ่ 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 (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีรกิารอาหารทกุมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 

หมายเหตุ  กรุณาศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
** ส าคัญ โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทัวร ์**  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะ
จะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปล่ียนจากกลุ่มสีน ้าเงนิเป็นกลุ่มสีเหลืองทันท ี

 



จัดท ำเส้นทำงท่องเที่ยวโดยบริษัท COMPAX     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขำย 

 Wonderful Autumn Leaves in Japan (Picking) 6D4N by TG On 24-29 Oct'22 12 | 14 

อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี นา่รกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได  ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญ่ีปุ่ น(ในกรณีที่ไดร้บัวคัซนีไม่ครบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้
ประเทศไทย) 
 

การช าระเงนิ 

 บรษัิทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกต๋ัวเคร่ืองบิน เพื่อเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 3 0 วนั บรษัิทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 5 วนั บรษัิทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บรษิัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากดั เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเสน้ทางทกุสถานที่ท่องเที่ยวที่น  าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมิูอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมิูภาคสง่ผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 
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 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมิูอากาศ ณ วนัเดินทางจรงิ โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อรว่มทวัรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บรษิัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้ เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความลา่ชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบรกิารคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบไุว ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์  า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนทูี่เป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีที่มีแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องอาหาร(ลว่งหนา้) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนใูหท้่านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากหวับกุเท่านัน้ 

4.  

ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินสว่นเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีที่ตอ้งการจองที่นั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเด่ียวเท่านัน้) 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีที่ทวัรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ ทางสายการบินไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตวัผูเ้ดินทางทกุกรณี 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารใด ๆ   
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1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับรษิัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทกุกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีที่ติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทกุกรณี  (ในกรณีที่บินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบรษิัทฯ สง่ใหเ้พ่ือสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึง่ตัง้ครรภ ์ สตรีตัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บรษิัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท้ี่เคยมีประวตักิารคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บรษิัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน 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 ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากที่วีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทตอ้งขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีที่ลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง   (ทางบรษิทัขอเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดตามจรงิ ) 
4.2 ในกรณีที่ติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ที่ของบรษิัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สูก่ระบวนการรกัษาที่เป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 
 



 
 
 


