
 
 

Page | - 1 - 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

WATER RAFTING ADVENTURE 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  

11-16 APRIL 2023 
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วนัที่ เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน JL034 - - -  

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) -
จงัหวดัอิบาราคิ – นมสัการหลวงพ่อโตอุชิคุประทบัยืนที่ใหญ่เป็นอนัดบัสาม 
ของโลก - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พารค์  – เมืองอิวากิ - อาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น
ธรรมชาติ 

- 01 
02 

 

IWAKI  
ONAHAMA 

OCEAN HOTEL 

 

03 
อิวากิ – เมืองนาสึ – ชมความน่ารกั “ฟารม์อลัปาก้า” – พิพิธภัณฑ์กระจกสี - 
พิพิธภณัฑท์ริกอารต์ นาสึ - คินุกาว่า อนเซ็น – อาบน า้แร่ธรรมชาติญ่ีปุ่ น 

03 04 
05 

 

KINUGAWA  
PLAZA HOTEL 

 

04 
คินูงาว่า อนเซ็น -  ช่วงเช้าให้ท่านพักผ่อนในโรงแรมได้ตามอัธยาศัย  -  
ช่วงบ่ายสนุกสนานไปกับกิจกรรมล่องแก่ง - อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

06 07 
08 

 

KINUGAWA  
PLAZA HOTEL 

 

05 
คินู งาว่ า  อน เซ็น  -  ซาโนะ  พ รีเมี่ ยม เอาท์ เล็ ท  - มหานครโตเกียว –  
อิสระช้อปปิ้ งชินจู กุ  – อิ่มอร่อยกับบุฟ เฟ่ต์ปิ้ งย่างแนะน าโดยรายการ 
ทีวีแชมป์เปี้ยน 

09 X 
10 

 

TOKYO 
PRINCE HOTEL 

07 
โตเกียว -  ช้อปปิ้งไดเวอรซ์ิตี ้ - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - 
สนามบินสวุรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL707 

11 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 สนุกสดุเหว่ียงกบั “กิจกรรมล่องแก่ง” ที่หาที่ไหนไม่ได ้และไม่ควรพลาด!!!!!! 
 นมสัการขอพรที่ “พระพทุธรูปอชุคิ”ุ ประทบัยืนที่ใหญเ่ป็นอนัดบัสามของโลก 

 เพลิดเพลนิกบัความน่ารกักบัเหล่า “อลัปากา้” แห่งแรกและใหญท่ี่สดุในญ่ีปุ่ น 
 สมัผสัภาพวาด 3 มิติ “พิพิธภณัฑท์ริกอารต์ นาสึ” หนึ่งในพิพิธภณัฑศ์ิลปะหลอกตาทีใ่หญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น  
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 3 คืน!!!!!!  
 พิเศษบริการท่านดว้ยบฟุเฟ่ตปิ์้งย่างมือ้พิศษ (อพัเกรด) ไม่อัน้ 

 

 
 
 
 
 ขอพรความรกั ความสมัพนัธใ์นครอบครวั ศาลเจา้ใหญอิ่ซึโมะไทชะ ศนูยร์วมแห่งเทพเจา้ของชาวญ่ีปุ่ น 

 อิสระวนัฟรีเพลดิเพลินกบัการชอ้ปปิ้งย่านการคา้ใหญ่ใจกลางเมืองโอซากา้ในสไตลค์ณุ 
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 2 คืน 
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19:00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P เคานเ์ตอรโ์ดย

สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทุกท่านไดร้บั

บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตขูึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   
สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพรอ้มกัน ณ ประตูขึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 
อย่างนอ้ย 30 นาที 

22:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแห่งชาติสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ J L034 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

   
 

 

05:40 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ย... 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 11-16 เมษำยน 2566 
 

11 เม.ย.66 ประเทศไทย – ท่ำอำกำศยำนสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหำนคร)  

12 เม.ย.66 ประเทศญี่ ปุ่ น  – เกำะฮอนชู  - สนำมบินนำนำชำติฮำเนะดะ (โตเกียว) –  
จังหวัดอิบำรำคิ – นมัสกำรหลวงพ่อโตอุชิคุประทับยืนท่ีใหญ่เป็นอันดับสำม 
ของโลก - สวนดอกไม้ฮิตำชิ ซีไซด ์พำรค์ – เมืองอิวำกิ - อำบน ้ำแร่ธรรมชำติญี่ปุ่ น 
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                        น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “อิบาราคิ” (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นจงัหวดัที่เต็ม
ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอัน
งดงาม อากาศเย็นสบาย... เพื่อน าท่าน “นมัสการหลวงพ่อโตอชุิคุประทับยืนที่ใหญ่เป็นอนัดับสาม
ของโลก” แห่งเมืองอุชิคุ ใช้ระยะเวลาในการสรา้งยาวนานถึง 10 ปี  สรา้งขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 
พระพทุธรูปปรางยืนสงูใหญ่ทีห่ล่อขึน้ดว้ยทองสมัฤทธ์ิที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น และเคยเป็นรูปป้ัน
ที่สูงที่สุดในโลกที่ได้รบัการบันทึกลงใน “กินเนสบุ๊ค เวิลด์ ออฟ เร็คคอรด์” เมื่อปี ค.ศ. 1995 จาก
ความสูงถึง 120 เมตร(ความสูงจากฐาน 20 เมตร ความสงูของรูปป้ัน 100 เมตร) และสงูเป็นอนัดับ
สามของโลก ภายในพระพุทธรูปสามารถเขา้ชมไดท้ั้งหมด 5 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงที่
แตกต่างกนัออกไป เช่น การนั่งเขียนบทสวดมนต ์นิทรรศการจดัแสดงการสรา้งพระพทุธรูปไดบุทสึ มี
ส่วนจดัแสดงนิว้หวัแม่มือจ าลองของพระพุทธรูปไดบุทสึ และบริเวณชัน้ 4 จะมีการขายของที่ระลึกที่
เกี่ยวกับพระพุทธรูป ภายนอกบริเวณรอบพระพุทธรูปนั้นมี สวนดอกไม ้ที่กวา้งถึง 20,000 ตาราง
เมตร มีสวนสัตวข์นาดเล็กใหท้่านสามารถเพลิดเพลินกับการใหอ้าหารสัตว ์เช่น กระรอก กระต่าย 
และมีรา้นขายของบริเวณทางเขา้วดั  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

   
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
 น าท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไมฮ้ิตาชิ ซีไซด ์พารค์” ชมลานดอกไมต้ามฤดกูาล มีดอกไมน้านาพนัธุใ์ห้

เพลิดเพลินตลอดปี อย่าง “ดอกเนโมฟีลา” ในฤดูใบไมผ้ลิและพุ่มโคเกียในฤดูใบไมร่้วง ปัจจุบันมี
ดอกเนโมฟีลาราว 5.3 ลา้นดอกอยู่ทั่วเนินมิฮาราชิ ในสวนแห่งนี ้ดอกไมส้ีฟ้าพลิว้ไหวตามสายลม
ทะเล กลมกลืนกบัทอ้งฟ้าสีคราม ช่างงดงามเกินบรรยายจริงๆ ภายรอบบริเวณลานดอกไมก้วา้งมี
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ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขนม และร้านขายของที่ ระลึกต่าง ๆ ให้ท่านเดินเล่นภายในสวน 
ตามอธัยาศยั และอิสระหามมุถ่ายภาพ... 
(อตัราการบานดอกไมข้ึน้กบัสภาพอากาศและฤดกูาลที่เปลี่ยนแปลงแต่ละปี ไม่สามารถก าหนดได)้ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอิวากิ” อยู่ในจังหวัดฟุคุชิมะ ฟุคุชิมะมีความหมายถึง เกาะแห่ง
ความสขุ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในหบุเขาอะบุคมุะ ภูมิภาคโทโฮขุบนเกาะฮอนชู เป็นจงัหวดัที่มีพืน้ที่ขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ครอบคลุมพื ้นที่ชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิคมากกว่า 150 
กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สดุประกอบไปดว้ย เมืองน า้พรุอ้นอิอิซะกะ ซุชิยุและทาคายุ 
ออนเซ็นอนัโด่งดงั ธรรมชาติที่สวยงามของภูเขาไฟ แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์จุดชมซากุระ 
จุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสี ปราสาท สกีรีสอรท์ สวนสนุกแห่งแรกของญ่ีปุ่ นและสปารีสอรท์ฮาวายเอียน... 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั IWAKI ONAHAMA OCEAN  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม… 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นเพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนือ่ย

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

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านเดินทางสู่ “เมืองนาสึ” เป็นพืน้ที่รอบๆภูเขานาสุดาเกะ(Mount Nasudake) อยู่ทาง  ทิศเหนือ

ของจังหวัดโทจิกิและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินิกโก้…จากนั้นน าท่านชมความน่ารัก 
“ฟารม์อลัปากา้” แห่งแรกและใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีอลัปากา้ประมาณ 400 ตัวอาศยัอยู่อย่างอิสระใน
เขตเพาะพนัธุ์ของฟารม์ซึ่งครอบคลมุพืน้ที่ 11,000 ตร.ม. ในที่ราบสงูนาสึ ใหท้่านอิสระเพลิดเพลิน

13 เม.ย.66 อิวำกิ – เมืองนำสึ – ชมควำมน่ำรัก “ฟำรม์อัลปำก้ำ” – พิพิธภัณฑ์กระจกสี - 
พิพิธภัณฑท์ริกอำรต์ นำสึ - คินุกำว่ำ อนเซ็น – อำบน ้ำแร่ธรรมชำติญี่ปุ่ น 
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กบัการชมและสัมผสั ใหอ้าหาร เดินเล่น และถ่ายภาพกับเหล่าอลัปากา้ที่แสนน่ารกั และถ่ายภาพที่
ระลกึ... 

   
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑก์ระจกสี” เมืองนาส ึเป็นพิพิธภณัฑข์นาดเล็กที่มีรูปร่างเหมือน
ปราสาท สรา้งขึน้โดยใชต้น้แบบของคฤหาสนข์ุนนางคอตสโ์วลดใ์นสหราชอาณาจักรโดยใชว้สัดุที่ดี
ที่สดุเท่านัน้ การจดัแสดงรวมถึงกระจกสีโบราณจากปี 1800 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไดร้บัความนิยมคือ 
กระจกสีที่ผลิตโดยทิฟฟานีศิลปินสตูดิโอแก้ว และกระจกที่ไดร้บัแรงบันดาลใจจากการตกแต่งผนัง
โบสถเ์ซนตร์าฟาเอลในพระคัมภีรไ์บเบิล ภายในอาคารมีดนตรีไปป์ออรแ์กนโบราณบรรเลงสดเพื่อ
ความเพลิดเพลินระหว่างการชมกระจกสีอีกดว้ย... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ทริกอารต์ นาสึ” (Nasu Trick Art) เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
หลอกตาที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น มีบา้นจดัแสดงถึง 3 หลงั และแต่ละหลงัมีธีมที่แตกต่างกนั “ภาพวาดที่
ดเูป็นสามมิติ” ที่ใชภ้าพลวงตา ผลงานที่สรา้งความประทบัใจที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัมมุมองของแต่
ละคน เป็นศิลปะจากประสบการณ์ที่ลึกลับและสนุกสนาน แต่!! ขอแนะน าให้น ากล้องมาด้วย  
เพื่อเล่นสนุกในหอ้งต่างๆ ของอาคาร อาทิ เกา้อีท้ี่ท่านนั่งไม่ได.้.. ภาพวาดผูห้ญิงเทนม (จริงหรือ?)... 
หน้ากากที่ติดตามการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังมีอะไรให้ส ารวจมากมาย....น าท่านเดินทางสู่ เมือง  
“คินุกาว่า อนเซ็น” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอาบน ้าแร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิและไม่ไกลจาก 
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เมืองนิกโก้มากนัก ที่นี่ถือเป็นเมืองที่ เป็นศูนย์กลางของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งที่มีน ้าพุร้อน 
แร่ธรรมชาติคณุภาพสูง ท าใหท้ี่นี่ถูกรายลอ้มดว้ยอนเซ็นและเรียวกังมากมายที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้า 
โดยคินุกาว่าถือเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รองรับนักท่องเที่ยว 
ที่มาเยือนอย่างสม ่าเสมอและมากมายทุกปี... 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL (หอ้งพกัแบบเสื่อ) 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บริการท่านดว้ยเซ็ทอาหารญ่ีปุ่ น 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี ้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ด

เหนื่อยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (เปิด 07.00 - 11.00 น. Last order 10.30 น.) 
  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั... 

 
บ่าย ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับ “กิจกรรมล่องแก่งแม่น ้าคินูงาว่า” เพลิดเพลินไปกับการล่องแก่ง 

ล่องไปตามน า้สีขาวของกระแสน า้ สมัผสัธรรมชาติรอบตวัฟังเสียงล าธารและเสียงนกรอ้ง และความ
งามอันน่าทึ่งของหุบเขาในแม่น า้คินุกาว่าตอนบน ท่านจะไดพ้บเจา้หนา้ที่ควบคมุทา้ยเรือที่มากไป
ดว้ยประสบการณ์ ที่จะท าให้ทุกท่านสนุกสนาน ตื่นเตน้ ผจญภัยในระหว่างเดินทาง และมีส่วน
ร่วมกบัท่านไปพรอ้มกบัมาตรการความปลอดภยัทุกอย่าง พรอ้มกบัทดสอบความกลา้ ดว้ย กิจกรรม
กระโดดหนา้ผา ก่อนจบทริปการเดินทาง (ใชเ้วลาประมาณ 2.30 – 3 ชม.) 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL (หอ้งพกัแบบเสื่อ) 

14 เม.ย.66 คินูงำว่ำ อนเซ็น -  ช่วงเช้ำให้ท่ำนพักผ่อนในโรงแรมได้ตำมอัธยำศัย -  
ช่วงบ่ำยสนุกสนำนไปกับกิจกรรมล่องแก่ง - อำบน ้ำแร่ธรรมชำติ 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บริการท่านดว้ยเซ็ทอาหารญ่ีปุ่ น 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนี ้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ด

เหนื่อยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “ซาโนะ” (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) อิสระชอ้ปปิ้ง ณ “ซาโนะ พรี

เมี่ยม เอาทเ์ล็ท” เอาทเ์ล็ทมอลลท์ี่ตัง้อยู่ในเมืองซาโนะ เหนือกรุงโตเกียว อดุมไปดว้ยรา้นคา้แบรนด์
เนมมากมายจากทั่วโลกถึง 170 รา้น ภายในเอาทเ์ล็ทคือสวรรคข์อนักชอ้ปเลยทีเดียว เพราะสินคา้
ทัง้หมดของที่นี่จะมีโปรโมชั่นลดราคาตลอดทัง้ปี กบัแบรนดด์งัๆมากมายที่เรารูจ้ักกันดีไม่ว่าจะเป็น 
Nike, G-shock,Michael Kors,Gap,Banana Republic,Beams etc.. โดยสินค้าบางอย่างนั้นก็มี
จ าหน่ายแต่เฉพาะในญ่ีปุ่ นอีกด้วย  สินคา้ก็จะมีแทบทุกอย่างตั้งแต่เสือ้ผา้ รองเท้า แว่นกันแดด 
กระเป๋า นาฬิกา ของเล่น ฯลฯ  ที่ส  าคญัส าหรบันกัท่องเที่ยวก็คือจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีใหใ้นรา้นคา้
บางรา้น  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

15 เม.ย.66 คินูงำว่ำ อนเซ็น - ซำโนะ พรีเม่ียมเอำทเ์ล็ท - มหำนครโตเกียว – อิสระช้อป
ป้ิงชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงแนะน ำโดยรำยกำรทีวีแชมป์เป้ียน  
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วมวิวฒันาการ

แห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองใน
รูปแบบจังหวดัและเมืองไว้ดว้ยกัน ทั้งนีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวง
การปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
ในโลกเมืองหนึ่ง... ใหท้่านไดอิ้สระกับการเลือกซือ้สินคา้ ชอ้ปปิ้งย่านที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้กัเป็น
อย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย 
สามารถหาซือ้สินคา้หลากชนิดไดจ้ากที่นี่ไม่ว่ารา้นซานริโอะ รา้นเกมส ์รา้นจักรยาน รา้นขายเครื่อง
อิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง แผนกเครื่องกีฬา และอ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นกุ
กบัการซือ้สินคา้อย่างจุใจ 

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์้งย่างมือ้พิเศษ ทานไดไ้ม่อั้น แนะน า

โดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ ว่าจะเป็นชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่  หมึกสด ปลาปักเป้า  
หอยเชลลพ์ิเศษ ขาปใูหญ่ยกัษ์ เนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO PRINCE HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

16 เม.ย.66 โตเกียว -  ช้อปป้ิงไดเวอร์ซิตี้ - สนำมบินนำนำชำตินำริตะ - ประเทศไทย - 
สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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11.00 น. น าท่านอิสระชอ้ปปิ้ง “ไดเวอรซ์ิตีโ้ตเกียว”(DiverCity Tokyo Plaza) หา้งสรรพสินคา้ที่เปรียบเสมือน

แลนดม์ารก์ของย่านโอไดบะ ในเมืองโตเกียว โดยหา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซ์ิตีโ้ตเกียวไดเ้ปิดใหบ้ริการ
เมื่อปี 2012 ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทิง สิ่งที่ท าให้หา้งนี ้ดังสุดๆ ต้องยกให้เจ้า
หุ่นยนตก์นัดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่อง
หุ่นยนต ์เสยีงประกอบ และขยบัหวัได ้น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมาก... 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั…. 

   
14:00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว 
แห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู ้โดยสารระหว่างประเทศ    
ที่เดินทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและ
อเมริกา เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบิน
นานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนส่งทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 
ของโลก 

18:10 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL707    
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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ตาราง 
การเดินทาง 

2566 
ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

11-16 
 เม.ย. 

ผูใ้หญ่  81,900.- 52,000.- 29,900.- 

13,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 81,900.- 52,000.- 29,900.- 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 71,900.- 42,000.- 29,900.- 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีน่ังบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

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  
 
 

WATER RAFTING ADVENTURE 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  

11-16 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดนิทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบริการด ีน่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไมค่รบ 3 เขม็) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น  

 

กำรช ำระเงิน 

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

 สว่นท่ีเหลือท้ังหมดช ำระก่อนกำรเดนิทำง 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 บริษทัฯ 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 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได ้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   ในกรณีท่ีลกูคา้ตดิโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญี่ปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


