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BEAUTIFUL NATURE IN SHIKOKU 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  
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วนัที่ เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบนิที่ TG 622 - - -  

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น – เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซากา้) - โทคุชิมา่ 
– นารุโตะ – อุซุ โนะมิจิ วอลค์ เวย ์ – พิพิธภณัฑอ์าวะโอโดริ - ชมการแสดง
“ระบ าอาวะโอโดริ”- นั่ง “กระเชา้ลอยฟ้า” ขึน้สู่จุดชมวิว “ภูเขาบิซงั” 

- 01 
02 

 

TOKUSHIMA 
JR CLEMENT 

HOTEL 

03 
โทคชิุม่า – หุบเขาอิยะ – ขา้มสะพานเถาวลัย ์- ล่องเรือ โอโบเคะโคะโบะเคะ –  
จงัหวดัโคจ ิ

03 04 05 
KOCHI 
NIKKO 

ASAHI ROYAL  

04 
โคจ ิ– ตลาดฮิโระเมะ – เมืองมตัสึยาม่า  - ขึน้กระเชา้ไฟฟ้า สู่ “ปราสาทมัตสึ
ยาม่า” -  โดโงะ อนเซ็น - เดินเล่นถนนคนเดิน – อาบน า้แร่ธรรมชาติ  

06 07 
08 

 

DOGO ONSEN 
CHAHARU 

 

05 
โดโงะ อนเซ็น – พิพิธภัณฑ์ศิลปะผ้าเช็ดตัว – วัด โคซันจิ - เมืองคุราชิกิ –  
เมืองเก่าคุระโยชิชิราคะเบะโดโซกุง – คุราชิกิไอวี่สแควร ์ - จงัหวดัโอคายาม่า 

09 10 
11 

 

OKAYAMA 
GRANVIA 

06 โอคายาม่า  – ปราสาทฮิเมจิ – นครโอซาก้า – ชอ้ปปิ้งชินไซบาชิ - คนัไซ 12 
13 

 

14 

 

KANSAI 
STAR GATE 

07 
สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เที่ยวบิน TG623 

15 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 “อซุุ โนะมจิิ วอลค์ เวย”์ เดนิชมวิวบนสะพานแขวนเพื่อดนู า้วนนารุโตะในมมุสงู 
  ชม “ระบ าอาวะโอโดริ” วฒันธรรมพืน้เมืองที่สืบทอดมากว่า 400 ปี 
  ล่องเรือ “โอะโบะเคะ โคโบะเคะ” ชมความงามตามธรรมชาติที่แม่น า้ โยชิโนะ 
  นั่งกระเชา้สู่ “ปราสาทมตัสึยาม่า” ปราสาทบนภูเขา หนึ่งในมรดกทางวฒันธรรมอนัล า้ค่าของชาต ิ
 “ครุาชิกิไอว่ีสแควร”์ ศนูยว์ฒันธรรมในตึกอิฐแดงอนังดงาม ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น "มรดกแห่งญ่ีปุ่ น" 
 เยีย่มชม “ปราสาทฮเิมจิ”  ไดร้บัการยกย่องจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัปิระจ าชาติญ่ีปุ่น 
 พิเศษบริการท่านดว้ยชุดไคเซกิ เมนูอพัเกรด ปรูา้นดงั 
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21:00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C เคานเ์ตอรส์าย

การบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก บริเวณเคานเ์ตอร ์
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

   
23:59 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 

(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

 
07.30 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่น ณ สนามบนินานาชาติคนัไซ อินเตอรเ์นชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี
  ขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ย... 

   
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 26 มีนำคม - 01 เมษำยน 2566 
 

26 มี.ค.66 ประเทศไทย – ท่ำอำกำศยำนสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหำนคร)  

27 มี.ค.66 ประเทศญี่ปุ่ น – เกำะฮอนชู - สนำมบินนำนำชำติคันไซ (โอซำก้ำ) - โทคุชิม่ำ –  
นำรุโตะ - อุซุ โนะมิจิ วอลค์เวย ์– พิพิธภัณฑอ์ำวะโอโดริ - ชมกำรแสดง“ระบ ำอำ
วะโอโดริ” - น่ัง “กระเช้ำลอยฟ้ำ” สู่จุดชมวิว “ภูเขำบิซัง” 
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10.00 น. น าท่านเดินทางสู่ “นารุโตะ” เมืองทีต่ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกใุนจงัหวดัโทคชุิม่า
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 -2.30 ชม.) 

 เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เพื่อน าท่านเดินชมสะพานแขวน “อซุุ โนะมิจิ วอลค์ เวย”์ ที่เชื่อมระหว่างเกาะโทคุชิม่ากบัอาวาจิที่มี
ความยาวถึง 1.3 กิโลเมตร โดยท่านจะสามารถมองเห็นกระแสจากดา้นบนสะพาน น า้วนที่เกิดขึน้
เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึน้จากระดับน า้ที่แตกต่างกันของน า้ทะเลในเซโตะกับมหาสมุทร
แปซิฟิก เมื่อกระแสน า้มาปะทะกนัจึงเกิดเป็นกระแสน า้วน ซึ่งน า้วนนีเ้กิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสน า้ ซึ่งท าใหเ้กิดน า้วนทุก 6 ชั่วโมง และเห็นบ่อยครัง้ในตอนเชา้และตอนบ่าย ยาวนานครัง้ละ
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยขนาดของน า้วนนั้นจะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความรุนแรงของกระแสน า้ ซึ่ง
จะเกิดขึน้เป็นขนาดใหญ่ในช่วงหน้าร้อนและใหญ่ที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยจะเกิดขึน้ทุก 2 
อาทิตย.์..  

   
น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์อาวะโอโดริ” เพื่อชมการแสดง “ระบ าอาวะโอโดริ” วัฒนธรรมการ
เตน้ร าพืน้เมืองของชาวจงัหวดัโทคชุิมะ ที่มีสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 400 ปีแลว้ โดยจะจัด
ขึน้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกบัช่วงเทศกาลโอบง้พอดี ซึ่งช่วงเวลานีค้นญ่ีปุ่ นจะพา
กนัเดินทางกลบัภูมิล าเนา เพื่อไปเคารพดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ดว้ยความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณของ
ผูต้ายจะกลบัมาเยี่ยมเยือนโลกในช่วงเวลานี ้ดงันั้นจึงถือว่าเทศกาลอาวะโอโดริจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
เทศกาลโอบง้นั่นเอง ช่วงเวลาของเทศกาลอาวะโอโดรินี ้เหล่าบรรดานกัเตน้ตัง้แต่ลูกเล็กเด็กแดงไป
จนถึงวัยปู่ ย่าต่างก็ตบเท้ามาร่วมออกจังหวะในขบวนกันอย่างสนุกสนาน การแต่งกายก็จะเน้น
เสือ้ผา้สีสันฉูดฉาดเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละปีจะมีผูร้่วมเต้นในขบวนมากกว่า 10,000 คนเลยทีเดียว 
โดยเฉพาะในจงัหวดัโทคชุิมะ ซึ่งเป็นถิ่นตน้ก าเนิดจะมีนกัท่องเที่ยวเขา้ชมมากถึง 1 ลา้นคน... 
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จากนั่ งน าท่านนั่ งชม “กระเช้าลอยฟ้า” สู่  “ภู เขาบิซัง” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 นาที )   
เป็นสญัลกัษณข์องเมืองโทคชุิมะ ยอดเขาสงูจากระดบัน า้ทะเล 291 เมตร ท าใหม้องเห็นทศันียภาพ
แบบพาโนรามา 360 องศา และในวนัที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นไดไ้กลถึงเกาะอาวาจิ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKUSHIMA JR CLEMENT HOTEL ขนาดหอ้ง Twin 27 ตรม. 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู่เมือง “อิยะ” ในเขตอ าเภอ “มิโยชิ” เพื่อน าท่านสู่ “สะพานเถาวลัย”์ ซึ่งเกดิจาก
ความพยายามโดยการน าเถาวลัยม์าถกัทอเขา้ดว้ยกนั ท าคลา้ยเชือกและโยงไปมาเพื่อท าเป็น
สะพานขา้มฝ่ังแม่น า้ เพื่อเป็นการทดสอบความกลา้น าท่านเดนิขา้มสะพานเชือกดว้ยความยาว  
45 เมตร กวา้ง 2.0 เมตร และสงูถึง 15 เมตรจากพืน้ผิวน า้ของแม่น า้โยชิโนะ จดุท่องเที่ยวแหง่นี ้
นบัเป็นสถานที่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่ลึกลบัที่น่าคน้หา… 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือโตรกเขา “โอโบเคะโกะโบะเคะ” ดว้ยลกัษณะของหนา้ผาทีเ่กิดขึน้จากแรงลมนานนบั

รอ้ยปี และกระแสน า้ท าใหเ้กิดเป็นช่องเขาแนวยาว ลกัษณะของหินผาเป็นสิ่งที่น่าอศัจรรยอ์ย่างมาก 
คือ ลกัษณะของหนา้ผาจะหนัไปแนวทางเดยีวกนัทัง้หมด...    

28 มี.ค.66 โทคุชิม่ำ – หุบเขำอิยะ – ข้ำมสะพำนเถำวัลย์ - โอโบเคะโคะโบะเคะ – 
ล่องเรือโตรกเขำ –– จังหวัดโคจิ 
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 น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “โคจิ” (ใชร้ะยะเวลาเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) จงัหวดัที่สวยงาม

ภายใตแ้สงอาทิตยท์ี่สาดส่องเป็นประกาย แม่น า้ชิมนัโตะตวัแทนของกระแสน า้ใสบริสทุธ์ิ ภูเขาอนั
เขียวชอุ่ม บรรยากาศแบบสบาย ไดห้ล่อหลอมลกัษณะนสิยัของชาวเมืองใหเ้ป็นคนง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก 
แต่กระนัน้ก็มีความแน่วแนเ่ด็ดเดี่ยว ภูมิปัญญาและพลงัการกระท าของชาวโยสะที่เป่ียมไปดว้ย
ไอเดียไดส้รา้งสรรคเ์ทคนิคอตุสาหกรรม การเพาะปลกูพืชสวนที่มีความพิถีพถินั และยงัมีส่วนพฒันา
วฒันธรรมทอ้งถิ่นที่เป่ียมไปดว้ยเอกลกัษณ.์. 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั KOCHI NIKKO ASAHI ROYAL ขนาดหอ้ง Twin 26 ตรม. 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านเยี่ยมชม “ตลาดฮิโรเมะ” ตลาดที่มีทัง้อาหารทอ้งถิ่นของจังหวัดโคจิ เป็นสถานที่คา้ขายที่ให้
ทั้งชาวจังหวัดโคจิและนักท่องเที่ยวไดอ่ิ้มทอ้งกัน ภายในสถานที่ซึ่งมีบรรยากาศให้ชวนคิดถึง มี
รา้นอาหารแบบตั้งแผง รา้นขายปลา รา้นขายเนือ้ที่คึกครืน้ รา้นคา้ทั่วไปที่มีเอกลักษณ์ รา้นเสือ้ผา้
ตะวนัตก และอ่ืน ๆ อีกประมาณ 65 รา้นคา้ ตัง้อยู่รวมกนัอย่างแน่นขนดั ในแต่ละจุดมีการติดตัง้โต๊ะ
เอาไว ้ท าใหม้าหยุดรบัประทานอาหารที่ซือ้จากแต่ละรา้นได ้จึงสามารถเพลิดเพลินกบัรสชาติต่าง ๆ 
ไดอ้ย่างหลากหลาย ภาพที่ชินตาคือผูค้นสงัสรรคพ์ูดคุยดื่มสรุาตั้งแต่กลางวัน เป็นภาพเอกลักษณ์
ของโคจิที่มีนกัดื่มอยู่มากมาย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองมตัสึยาม่า” 

29 มี.ค.66 โคจิ –  ตลำดฮิโรเมะ – เมืองมัตสึยำม่ำ- ขึน้กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ “ปรำสำทมัตสึ
ยำม่ำ” – โดโงะอนเซ็น - เดินเล่นถนนคนเดิน - อำบน ้ำแร่ธรรมชำติ 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
น าท่านเดินทางเยี่ยมชม “ปราสาทมัตสึยาม่า” โดยการขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” เพื่อชมด้านบนของ
ปราสาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นป้อมปราการส าคัญในอดีต ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคัทสึยะมะ ที่ความสูง
ประมาณ 132 เมตร ปราสาทนีถู้กสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1620-1627 โดยซามูไรที่มีชื่อเสียง “โยชิอะกิ 
คาโตะ” และถือไดว่้าเป็นปราสาทที่มีการสรา้งที่สมบูรณแ์บบในประเทศญ่ีปุ่ น... 

    
น าท่านเดินทางสู่ที่พัก “โดโงะ อนเซ็น” เป็นเมืองเก่าโบราณที่รูจ้ักกันในเรื่องของแหล่งน ้าพุรอ้นที่
เก่าแก่กว่า 3,000 ปี เมืองนี ้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในพงศาวดารญ่ีปุ่ นว่า  
อนเซ็นแห่งนีม้ีการใชม้าตัง้แต่สมยัโบราณ มีตัวอาคาร 3 ชัน้ สรา้งขึน้จากไม ้โดยจดัใหเ้ป็นทรพัยส์ิน
ทางวฒันธรรมที่มีความส าคัญของประเทศญ่ีปุ่ น ถือเป็นบ่อน า้พรุอ้นที่มีชื่อเสียงมาก และยงัมีชื่ออยู่
ในงานเขียนภาพยนตร ์ดา้นบนยอดของอาคาร คือ "ชินโรคาคุ” มีรูปป้ันนกอินทรีสีขาวด้านบน  
รูปป้ันนีเ้กี่ยวกบัต านานของโดโงะอนเซน็ทีเ่ล่ากนัว่า เคยมีนกอินทรีขาวไดร้บับาดเจบ็มารกัษาขาของ
มันด้วยน ้าพุร้อนที่นี่ ตั้งแต่นั้นมานกอินทรีขาวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของโดโงะ น ้าแร่ที่ เมือง         
โดโงะอนเซ็นเป็นน า้พรุอ้นอลัคาไลน ์ซึ่งจะท าใหผ้ิวพรรณนุ่มนวลขึน้ ดา้นหนา้ของโดโงะอนเซ็นจะมี
ถนนการคา้รูปตวั L ซึ่งเป็นแหล่งขายเสือ้ผา้ รา้นขายของที่ระลึกและรา้นอาหารมากมายเรียงรายอยู่ 
หลังจากทานอาหารเย็นที่โรงแรม มักจะมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินชมบรรยากาศยามเย็นที่ตลาด
พรอ้มการสวมใส่ชุดยูกาตะ อีกทั้งยังมีสถานที่ส  าหรบัแช่เท้าอีก 11 แห่ง ซึ่งท่านสามารถอิสระ    
ผ่อนคลายโดยการจุ่มมือหรือแช่เทา้ลงไปในน า้แร่อุ่น เพื่อเป็นการผ่อนคลายไดอ้ย่างวิเศษดีเยี่ยม... 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั DOGO ONSEN CHAHARU ขนาดหอ้ง 10 เสื่อ 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม บุฟเฟ่ตน์านาชนดิ 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นเพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนือ่ย

กับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
เก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทั่ งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากัน        
เป็นอย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่ านชม “พิพิ ธภัณ ฑ์ศิ ลปะผ้าเช็ดตัว ” ตั้ งอยู่ ในพื ้นที่ ผลิตผ้าขนหนู ชั้นน าของญ่ี ปุ่ น  
เมืองอิมาบาริ จงัหวัดเอฮิเมะ ตั้งอยู่ภายในอาคารที่ชวนใหน้ึกถึงปราสาทยุโรป นอกจากนีย้ังมีสวน
สไตลย์ุโรปขนาด 33,000 ตารางเมตร อีกทั้งที่นี่ยงัมีดอกไมบ้านสะพรั่งตลอดทัง้ปี ภายในพิพิธภณัฑ ์
ยังมีการจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ซึ่งท าจากผ้าขนหนูและผ้าโดยนักเขียน จิตรกร และนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ Atsuko Matano ท่านสามารถออกแบบผ้าขนหนูและปักลายอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองลงบนผ้าขนหนูที่ซือ้มาได้อีกด้วย นอกจากนีย้ังมีรา้นค้าที่จ าหน่ายของที่ระลึกของจังหวัด   
เอฮิเมะโดยเนน้ที่ผลิตภณัฑผ์า้ขนหนูอีกดว้ย... 

  

30 มี.ค.66 โดโงะ อนเซ็น – พิพิธภัณฑศ์ิลปะผ้ำเช็ดตัว – วัดโคซันจิ - เมืองคุรำชิกิ –  
คุรำชิกิไอวี่สแควร ์- จังหวัดโอคำยำม่ำ 
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น าทา่นชม “วดัโคซนัจิ” ถูกสรา้งขึน้โดยนกับวชโคซันจิ โคโซ เพื่อระลึกถึงมารดาที่ไดเ้สียชีวิตไป วัด
แห่งนีไ้ดถู้กสรา้งขึน้เมื่อสมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ใชเ้วลาร่วม 30 ปีในการก่อสรา้งจึงส าเร็จ ใหท้่าน
ได้เดินชม “MIRAISHIN NO OKA” ซึ่งสร้างขึ ้นอยู่บนยอดเขา ที่ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่
แตกต่างจากที่อ่ืน และการใชห้ินอ่อนที่ใชใ้นการสรา้งสถาปัตยกรรมแห่งนีไ้ดส้ั่งมาจากประเทศอิตาลี
ทัง้หมด... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคุราชิกิ” เมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ ภายในเมืองยังคง

อนุรกัษ์เมืองเก่าไวใ้หค้นรุ่นหลงัไดดู้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน า้ตลอดสองริมฝ่ังมีตน้หลิวขึน้
เรียงราย ซึ่งนอกเขตเมืองเก่าก็เหมือนเมืองทั่วๆ ไปมีตึกสงู หา้งรา้นที่ทนัสมยั…น าท่านชมโกดงัเก่าที่ 
เรียงรายกันอยู่ที่ริมแม่น า้ ทามะกาวา เป็นอาคารที่ถูกสรา้งขึน้จ านวนมากในสมัยเอโดะ และเมจิ 
บริเวณนีถู้กก าหนดเป็นเขตรกัษาสิ่งปลกูสรา้งที่ส  าคญัของชาติ เป็นทวิทศันท์ี่มี สะพานหินตรงแม่น า้
ชิราคะเบะ หลังคาสีแดงและก าแพงสีขาวอาคารชิราคาเบะโดโซกุงนัน้เคยถูกใชเ้ป็นที่ผลิตสุรา หรือ 
โชยุ ปัจจุบันถูกน ามาฟ้ืนฟูท าเป็นรา้นกาแฟแกลอรี่มากมาย เพลิดเพลินไปกับการเลือกซือ้สินค้า
ทอ้งถิ่นใหบ้รรยากาศที่มีเสน่หไ์ปอีกแบบ...จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ “ครุาชิกิไอว่ีสแควร”์ เป็นอาคาร
คอมเพล็กซท์ี่ปรบัปรุงขึน้จากโรงงานป่ันดา้ยสิ่งทอเก่าที่สรา้งเมื่อปี 1889 โดยมีจุดประสงคเ์พื่อรกัษา
รูปลักษณ์และบรรยากาศของอาคารใหค้งสภาพเดิมมากที่สุด ในปี 2007 ไดร้บัการแต่งตั้งใหเ้ป็น 
"มรดกทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่” ของญ่ีปุ่ น และในปี 2017 ได้รบัการแต่งตั้งให้เป็น "มรดกแห่ง
ญ่ีปุ่ น" อีกทั้งภายในอาคารคอมเพล็กซย์งัมีรา้นอาหาร โรงแรม รา้นคา้ และสถานที่อ่ืน ๆ เป็นอาคาร
ที่ทรงคุณค่า ท่านสามารถสัมผัสประวัติศาสตรอ์ุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ นได้ตามอัธยาศัย...จากนั้น 
น าท่านเดินทางสู่จงัหวัด “โอคายาม่า” จงัหวัดที่ตั้งอยู่ดา้นตะวนัออกสดุของภูมิภาคชูโกกุ เชื่อมต่อ
เกาะฮอนชู และเกาะชิโกกุ เปรียบเสมือนประตดู่านแรก หรือชุมทางคมนาคมที่ส  าคัญของภูมิภาค 
ตั้งอยู่บนชายฝ่ังแม่น ้าทาคาฮาชิและทะเลเซโตะ จังหวัดโอคายาม่ายังคงเป็นต้นก าเนิดของ 
โมโมทาโร่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้ักกันอย่างแพร่หลาย จังหวดัโอคายาม่ายังเป็นที่รูจ้กักันดีว่าเป็น
ตน้ก าเนิดนิทานเรื่อง “โมโมทาโร่” และมีอนุสาวรีย์ที่เป็นรูปป้ันโมโมทาโร่ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟ 
โอคายาม่าอีกดว้ย... 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั OKAYAMA GRANVIA HOTEL ขนาดหอ้ง Twin 32 ตรม. 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
 น าท่านเยี่ยมชม “ปราสาทฮิเมจิ” เป็นสิ่งก่อสรา้งที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เหลือรอดมาจากการ      ทิง้

ระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง และแผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ฮนัชิน พ.ศ. 2538 ปราสาทฮิเมะจิไดร้บั
การยกย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัิประจ าชาติญ่ีปุ่ นเมื่อเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2536 
ถือว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สดุในญ่ีปุ่ น โดยอีก 2 แห่งคือ ปราสาทมทัสึโมโตะ และปราสาท
คมุาโมะโตะ และยงัเป็นปราสาทที่มีผูม้าเยี่ยมชมมากที่สดุในญ่ีปุ่ น ดว้ยพืน้ผิวปราสาทภายนอกซึ่งมี
สีขาวสว่าง ในปัจจุบนัปราสาทฮิเมยจ์ิไดข้ึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิประจ าชาติญ่ีปุ่ นและมรดกโลก...  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรงกลางสุดของ

ประเทศ นครโอซาก้าไดร้บัสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นตั้งแต่ ค.ศ. 1889 
ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ลา้นคน ในเนือ้ที่ทั้งหมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
จ านวนรอ้ยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สองรองลงมา
จากมหานครโตเกียว นครโอซากา้เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น
มาตัง้แต่สมยัอดีต ปัจจุบนัโอซากา้มีบทบาทส าคญัในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินคา้อิเล็คทรอนิคส์
ชัน้น าหลายบริษัทอีกดว้ย... ใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งกันอย่างจุใจที่ “ชินไซบาชิ” เมืองที่มีความส าคัญอีก

31 มี.ค.66 โ อ ค ำ ย ำ ม่ ำ  – ป ร ำ ส ำ ท ฮิ เ ม จิ  – น ค ร โ อ ซ ำ ก้ ำ  -  
ช้อปป้ิงชินไซบำชิ - คันไซ 
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แห่งหนึ่งในภูมิภาคคันไซ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกชมและซือ้สินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง ขา้วของเครื่องใชข้องท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทั้ง
อปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส ์อาทิ กลอ้งดิจิตอล กลอ้งวิดีโอ , COMPUTER, NOTEBOOK, GAMES หรือ
ท่านจะเลือกสนุกกับการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่รา้น 100 เยน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
10%) ที่มีของหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไมต้ิดมือ และนอกจากนีย้ังมีหา้งสรรพสินคา้หรูมี
ชื่อของประเทศญ่ีปุ่ น...  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิคนัไซ 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั KANSAI STARGATE ขนาดหอ้ง Twin 23 ตรม. 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมเชา้ 

  
น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติคนัไซ” ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่เป็นอนัดับที่สองของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอ่าวโอซาก้า ห่างจากฝ่ังทะเล 3,750 เมตร ตั้งอยู่บน
เกาะที่มนุษยส์รา้งโดยการถมทะเลขึน้ในอ่าวโอซากา้นอกชายฝ่ังเมืองเซ็นนงัและเมืองอิซุมิซาโนะ ใน
เมืองปกครองพิเศษตนเองนครโอซากา้ แห่งประเทศญ่ีปุ่ น และไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อ 
RENZO PIANO และเปิดใหบ้ริการเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2537 หรือในปี ค.ศ. 1994 

11:45 น. เหินฟ้าสู่สนามบินสวุรรณภูมิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินแห่งชาติการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 623 
15:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 

01 เม.ย.66 คันไซ - สนำมบินนำนำชำติคันไซ – ประเทศไทย – สนำมบินสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ) เท่ียวบิน TG623 



 
 

Page | - 12 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 

2566 
ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

26 มี.ค. -1 
เม.ย.66 

ผูใ้หญ่ 5 ท่านขึน้ไป 83,900.- 55,400.- 28,500.- 

12,900.-  เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 78,900.- 55,400.- 23,500.- 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 63,900.- 40,400.- 23,500.- 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีน่ังบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคาดา้นบน ไดป้รบัค่าภาษีน า้มนัเป็นปัจจุบนัแลว้ โดยใช้ราคา ณ วนัที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565** 

หมายเหตุ  **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีท่ีรบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เข็ม** 

ท้ังหมดกบัทำงบริษัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตำ่งๆ ท้ังหมด  
 
อัตรำน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บริการน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

(โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญห่อ้งพกัมีขนาดเลก็ โรงแรมจะบล็อคเฉพาะหอ้งคู่ (2 เตียงเดีย่วใน 1 หอ้ง 
Western Style หรอื Japanese Style) ใหก้บัทวัรแ์บบหมู่คณะ ส่วนหอ้งพกัต่างชนิดตอ้งแจง้ค าขอเป็นกรณี
ไป เชน่ การขอหอ้งคูช่นิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของหอ้งพกัเมื่ออยูห่นา้งาน) และหากท่าน
มีความประสงคจ์ะพกั 3 ท่านต่อหอ้ง (หอ้งคู่+เสริมเตียง) ท่านตอ้งยอมรบัในพืน้ที่อนัจ ากดัของหอ้งพกั และ
กรณีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัที่เสริมเตียงได ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท้่าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเดีย่ว  

BEAUTIFUL NATURE IN SHIKOKU 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  

26 MARCH - 01 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดนิทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขับรถ หากบริการด ีน่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไมค่รบ 3 เขม็) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (ถา้ม)ี 

 

กำรช ำระเงิน 

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

 สว่นท่ีเหลือท้ังหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเง่ือนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะท่ีเดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเลี่ยงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
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การยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวรท้ั์งหมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บริษัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรท้ั์งหมด 

 

ส าคัญ…เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวลิด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ขอ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และข้อมลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่ นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทั้งนีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวยีนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคล้องกับสถานการณ ์ขอ้จ ากัดดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้ส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรับท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเกี่ยวกับขอ้จ ากัดเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สัตว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภัตตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านได้เพียงผัก 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับุกเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกันเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองท่ีน่ัง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองที่น่ัง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วให้ในทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเคร่ืองบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจ้งเบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เร่ิมจองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์ูงสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรับผูเ้ดินทางซึ่งตั้งครรภ ์สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ตอ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนักงานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผูร่้วมเดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมัดจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร่ืองได ้จะตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญี่ปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


