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2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN 

[IBARAKI - FUKUSHIMA - GUMMA - TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [TG] 
 

   
 

ระดับทัวรโ์ปรแกรมน้ี  ทัวรร์าคาพิเศษ   ทัวรม์าตรฐาน   ทัวรพ์รีเม่ียม  
รายละเอียดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ที่พักระดบั 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อัพเกรด  
ที่พักระดบั 3-4 ดาว 

อาหารแนะน า-อัพเกรดพิเศษ 
ที่พักระดับ 4-5 ดาว 

 

ตารางการเดินทาง 
2565 

12-18 กรกฏาคม - - 

 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 642 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอรเ์นชั่นแนล – 
จงัหวดั อิบารากิ - ตลาดปลา นากามินาโตะ – ศาลเจา้ โออาไร อิโซซากิ - 
จงัหวดั ฟุคชิม่า - อิวากิ อนเซ็น  - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

- 
01 

 
02 

FUKUSHIMA 
IWAKI ONSEN  
FURUTAKIYA 

 

03 
อิวากิ อนเซ็น - ลานผาหินลา้นปี - หมู่บา้นโบราณโออุจิจุคุ - ไอซึวาคามัตสึ - 
ชมความงามของปราสาทนกกระเรียนทสึรุกะ - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 
05 

 

FUKUSHIMA 
ONUMA 

SHIRAKABASOU 

 

04 
ไอซึวาคามัตสึ – อุโอะนุมะ โนะ ซาโตะ ชิมสาเกชื่อดังของจังหวัดนีงาตะ – 
กระเช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยูซาว่าโคเก็น - คาเฟ่ – ทุ่งดอกโคเคีย (สีเขียว) –    
มินาคามิ อนเซ็น 

06 07 
08 

 

MINAKAMI 
ONSEN 
JURAKU 

 

05 
มินาคามิ อนเซ็น – ทุ่งดอกลาเวนเดอรห์ลากหลายสายพนัธุ ์  - ศิลปะบนนา
ขา้วที่ใหญ่ที่สดุในโลก - มหานครกรุงโตเกียว 

09 10 11 
TOKYO 

KEIO PLAZA 
 

06 
โตเกียว – คิซาราสึ เอา้ทเ์ล็ต - ชอ้ปปิ้งที่ชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟ
เฟ่ตปิ์้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยน และขาปยูกัษ์ (ไม่อัน้)    

12 
 

X 
 

13 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

 

07 
โตเกียว - นาริตะ - วดันาริตะซนั – ชอ้ปปิ้งอิออนมอลล ์- สนามบินนานาชาติ
นาริตะ  -  ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677 

14 
 

X 
 

X 
- 
 



 

 

- 2 - 

>> ไฮไลทข์องทริป << 
- ชวนชิม ปลาดิบสดๆ หวานๆ ที่ตลาดปลาริมทะเล ที่ ”ตลาดปลา นากามินาโตะ” 

- ชมปราสาทที่ไมเ่คยพ่ายแพต้่อสงครามและแผ่นดนิไหว ไม่ว่าจะผ่านมากี่สมยัก็ตามที่ ”ปราสาทนก
กระเรียนขาวทสึรุกะ” 

- น าท่านนั่ง ”กระเชา้ลอยฟ้าทีใ่หญ่ที่สดุในโลก” ที่สามารถจุคนไดม้ากถึง 166 คน 

- สดุวา้วเต็มตากบั ”ทุ่งลาเวนเดอรห์ลากหลายสายพนัธุท์ี่มมีากกว่า 5 หมื่นตน้” 

- ชมความอลงัการของ ”ศิลปะบนนาขา้วที่ใหญท่ี่สดุในโลก“ ที่ขึน้ทะเบียนใน Guinness World 

Records เม่ือปี 2015  

-  

วันแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

20:00 น. เรียนเชญิคณะพรอ้มกนัที่สนามบนินานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบริเวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากทีผู่โ้ดยสารทกุท่านไดร้บั
บตัรขึน้เคร่ืองแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนือ่งจากประตูขึน้เครื่องอาจมีการเปลีย่นแปลงไดอ้นัเนือ่งมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรยีนเชิญผูโ้ดยสารทกุท่านพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตูขึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่อง
ออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

23:50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 642 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

วันท่ีสอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาตินาริตะ อินเตอรเ์นชั่นแนล - 

จงัหวัด อิบารากิ – ชิมปลาดิบสดๆ ท่ี ตลาดปลา นากามินาโตะ - ศาลเจา้ โออา

ไร อิโซซากิ - จงัหวัด ฟุกุชิม่า – อิวากิ อนเซ็น – อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ  

08:10 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่น ณ สนามบนินานาชาตินาริตะอินเตอรเ์นชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมือง และ
ตรวจศลุกากรแลว้ 

10:00 น. น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลา นากะมินาโตะ” ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดั “อิบารากิ” (ใชร้ะยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางทศิเหนือห่างจากมหานครโตเกียว ประมาณ 120 กิโลเมตร 
เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมที่อดุมไปดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงามและยงัมีอาหารทะเลที่สด อร่อย 
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เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านไหวพ้ระ ขอพรที่ “ศาลเจา้โออาไร อิโซซากิ” ศาลเจา้ที่คนญ่ีปุ่ นมกัมาขอพรในเรื่องของ

สขุภาพ ขอใหห้ายป่วยจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ ทีต่นเองเป็นอยู่ ตวัศาลเจา้สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 856 
ที่นี่เป็นทีป่ระดิษฐานของเทพเจา้โอนามจุิโนะมิโกโตะ (Onamuchi no Mikoto) และเทพเจา้สคุนุาฮิ
โคนะโนะมิโกโตะ (Sukunahikona no Mikoto) ซึ่งเชือ่กนัว่า เทพเจา้ทัง้สองเป็นผูน้  าความอดุม
สมบูรณแ์ละความมั่งคั่งมาใหป้ระเทศญ่ีปุ่น ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดินทางสู่ “เมืองอิวากิ อนเซน็” 
จงัหวดั ฟกุุชิม่า (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:00 ชั่วโมง)   
เพื่อเขา้สู่ที่พกั FURUTAKIYA HOTEL 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม... บริการท่านดว้ยเมนูชุดไคเซคิ เป็นชุดทีใ่ชส้  าหรบัเป็นการ
รบัรองแขกคนส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น ชดุอาหารที่เรยีกว่า “ไคเซคิ” ยงัไดร้บัการจดบนัทกึใหเ้ป็น
มรดกโลก ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกนัไปตามฤดกูาล 

พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด
เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปจัจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

วันท่ีสาม อิวากิ อนเซ็น – ลานผาหินลา้นปี - หมู่บา้นโบราณโออุจิจุคุ  - ไอซึวาคามัตสึ – 

ชมความงามของปราสาท นกกระเรียนทสึรุกะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเยี่ยมชม “ลานผาหินล้านปี” ซึ่งเกิดจากการถูกกัดเซาะของกระแสน า้จากแม่น า้โอะคาวะ 
และกระแสลมเป็นเวลากว่าลา้นปี จึงท าใหล้กัษณะของผาหินมีรูปร่างเป็นแทง่คลา้ยเจดีย ์ซึ่งเรียกว่า 
“โท” และ หนา้ผา ซึ่งเรียกว่า “เฮะทสึริ” เป็นภาษาไอซึ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของสวนสาธารณะโอคาวะฮา
โตริ ใหท้่านไดช้ื่มชมกบัธรรมชาติและอากาศที่บริสทุธ์ิ เลือกมมุถ่ายภาพเป็นที่ระลึก... 
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 น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณโอะอจุิจคุ”ุ ในสมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพกัระหว่างทาง ส าหรบั

คนเดนิทางที่จะมุ่งหนา้สูเ่มืองเอะโดะ ปัจจุบนัที่แห่งนีย้งัถกูจดัใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหาร
ที่ขึน้ชื่อและมชีื่อเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะที่ใชต้น้หอมหนึง่ตน้เป็นตะเกียบ และเวลาทานก็
ตอ้งทานตน้หอมไปดว้ย... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... 

 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง “ไอซึวาคามัตสึ” เมืองขนาดเลก็อีกแห่งในภูมิภาคแห่งนีท้ี่มีความงดงามตาม

ธรรมชาติอยู่หลายแห่งดว้ยกนั นอกจากนีแ้ลว้ก็ยงัมีประวตัิศาสตรท์ี่ยาวนาน จึงเป็นที่ชื่นชอบของ
นกัท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นในการมาเที่ยวเมืองนี.้..พาท่านเที่ยวชม “ปราสาททสึรุกะ” หรืออีกชื่อหนึ่งคือ 

   
 “ปราสาทไอซึวาคามตัส”ึ ความหมายคือ “ปราสาทนกกระเรียน” ปราสาทนีถู้กสรา้งขึน้ครัง้แรกเมื่อปี 
ค.ศ.1384 และผ่านเหตกุารณ์ทางประวัติศาสตรม์ามากมาย ปราสาทแห่งนีถู้กท าลาย และสรา้งขึน้
ใหม่หลายต่อหลายครัง้ โดยครัง้ล่าสดุถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบนัปราสาททสึรุกะจดัเป็น
พิพิธภัณฑแ์สดงเรื่องราวทางประวัติศาสตรข์องเมืองไอสุวะคะมะทสึ รวมทั้งเครื่องเขิน ดาบ และ
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อาวุธโบราณต่าง ๆ และชั้นบนสุด (ชั้นที่ 5) ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อัน
งดงามของตวัเมืองที่ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาลอ้มรอบ 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั SHIRAKABASOU  (โรงแรมที่ตัง้อยู่ในหมู่บา้นที่มปีระชากรเพียงแค่ 1200 คน  
ซึ่งสามารถสมัผสัธรรมชาติไดอ้ย่างเต็มอ่ิม) 
**ในหอ้งพกัของทกุท่าน จะไม่มีหอ้งอาบน า้ในหอ้งพกั รบกวนทุกท่านตอ้งไปใชบ้รกิารหอ้งอาบน า้
ส่วนกลางของโรงแรมเท่านัน้** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปจัจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

วันท่ีส่ี ไอซึวาคามัตสึ – จงัหวัด นีงาตะ - โรงงานผลิตสาเกช่ือดงั อุโอะนุมะ โนะ ซาโตะ 

-  กระเชา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ยูซาวะโคเง็น – มินาคามิ อนเซ็น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “จงัหวดันีงาตะ” เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลติสาเกที่มชีื่อเสยีงระดบัตน้ๆ ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น “โรงงานผลิตสาเก อโุอะนุมะ โนะ ซาโตะ” ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการผลิตในทกุขัน้ตอน 
เยี่ยมชมโรงงานที่ไดม้าตรฐาน ดว้ยอาคารที่ทนัสมยัรายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ และในช่วงของฤดู
หนาวจะมกีารกกัเก็บหิมะเพื่อใชใ้นการบ่มสาเก เพื่อใหอ้ณุหภูมิที่ 4 องศาตลอดทัง้ปี หลงัจากชม
โรงงานเรียบรอ้ยแลว้ ยงัมีสาเกใหท้่านไดท้ดลองชิมในช่วงทา้ยอีกดว้ย 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองยูซาวะ อนเซ็น”  เพือ่ “นั่งกระเชา้ลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สดุในโลก”  ที่สามารถบรรจุ

คนนั่งไดม้ากถึง 166 คน/เที่ยว ดว้ยความสงูจากระดบัน า้ทะเลที่ 1000 เมตร ใหท้่านไดช้ม
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บรรยากาศที่ร่มรืน่ เขยีวขจี พรอ้มชมเมืองในมมุสงูในมมุที่แปลกตาไปจากเดิม พกัผ่อนในมมุ
สบายๆ ที่รา้นกาแฟดา้นบน พรอ้มกบัชิมกาแฟทอ้งถิน่ดบัรอ้นใหช้ืน่ใจ 

  

   
 

หลังจากนั้น ให้ท่านเที่ยวชม “ทุ่งดอกโคเคีย” ที่เขียวขจีบนเนินเขาที่ปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ยคอยตอ้นรบันกัท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนในทุกๆ ปี 

หลงัจากไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ “เมือง มินาม ิอนเซ็น” 1 ในเมืองอาบน า้แร่ทีใ่ครหลาย
คนตอ้งการมาสมัผสักบัตวัเองซกัครัง้ น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MINAKAMI ONSEN JURAKU  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม (บุฟเฟ่ต)์ 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปจัจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 
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วันท่ีหา้ มินาคามิ อนเซ็น - จงัหวัดกุมมะ – สวนลาเวนเดอร ์ทัมบาระ – ศิลปะบนนาขา้ว

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก – มหานครโตเกียว  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

    
น าท่านเดินทางสู่ “จงัหวดักุมมะ” เพื่อเที่ยวชม “ทุ่งดอกลาเวนเดอรท์มับาระ” ทุ่งดอกลาเวนเดอรท์ี่มี
ตน้ลาเวนเดอรม์ากกว่า 50,000 ตน้(3 สายพนัธุ)์ ส่วนแห่งนีต้ัง้อยู่บนที่ราบสงูที่ระดบัความสงู 1,300 
เมตรจากระดบัน า้ทะเล นอกจากจะมีดอกลาเวนเดอรแ์ลว้ ท่านจะพบกบัดอกลิลลี่หลากหลายสใีห้
ท่านไดช้มอีกดว้ย โดยในสวนแห่งนีจ้ะดอกไมจ้ะมีใหช้มไดเ้กือบตลอดปี ตัง้แต่ฤดใูบไมผ้ลิ (เดือน 4)  
จนถึงฤดใูบไมร้่วง (เดือน 11)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  
บ่าย น าท่านเที่ยวชม “ศิลปะบนนาขา้วทีใ่หญท่ี่สดุในโลก” ที่ไดร้บัการลงทะเบียนในลงกินเนสบุค ปี 2015 

ว่าเป็นทุง่นาขา้วที่ใหญท่ี่สดุในโลก ดว้ยความกวา้งทัง้หมดถึง 2.8 เฮกเตอร ์ทา่นจะไดเ้ห็นทุง่นาเขยีว
ขจีสดุลกูหูลกูตา ในช่วงกลางเดือน 6 - เดือน 10 ของทกุปี โดยภาพที่ปรากฎบนทุ่งนาจะสบัเปลีย่น
ไปทุกปี 

 



 

 

- 8 - 

 น าท่านเดินทางสู่ “มหานครกรุงโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วม
วิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพเิศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองทีใ่หญ่
ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แตเ่ฉพาะในตวัเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพเิศษ มีประชากรในเขตเมอืงประมาณ 12 ลา้นคน และถือเป็นเมืองที่
มีประชากรมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง...  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ตช์าบู ชาบ)ู 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วันท่ีหก มหานครกรุงโตเกียว – คิซาราสึ เอา้ท็เล็ต – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – อัพเกรดเมนูป้ิง

ย่างแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน (บุฟเฟ่ตไ์ม่อัน้)  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ “คิซาราสึ เอา้ทเ์ล็ต” เอ้าท์เล็ตใหญ่ที่มีรา้นแบรนด์เนมต่างๆ มากมายถึง 308 

รา้นคา้ ใหท้า่นไดช้อ้ปปิ้งกันอย่างจุใจกบัแบรนดเ์นม อาทิ Coach Crocs MCM Paul Smith 

Tumi UGG dunhill Lesportsac Longchamp ฯลฯ  อีกทั้ งยั งมี ร้านอาหาร Food 

Court ขนาดใหญ่ มีอาหารหลากหลายเมนูทัง้อาหารทอ้งถิ่น อาหารจานด่วนใหท้่านเลือกทานได้
ตามที่ตอ้งการ  
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เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมอยู่ในรายการ) 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่  “มหานครกรุงโตเกียว” ให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย “ย่านชินจูกุ ” 

เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั สามารถหาซือ้สินคา้หลาก
ชนิดไดจ้ากที่นี่ไม่ว่ารา้นซานริโอะ รา้นเกมส ์รา้นจกัรยาน รา้นขายเครื่องอิเล็คทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง แผนกเครื่องกีฬา และอ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นุกกบัการซือ้สินคา้อย่างจุใจ 

   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์้งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานไม่อัน้

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเลสด กุง้
ตวัใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลลพ์เิศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป ไอศกรีมและซอฟทด์ริง้ท ์

  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันท่ีเจ็ด โตเกียว –นาริตะ – วัดนารติะซัน - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - 

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” ตัง้อยูใ่นจงัหวดั “ชบิะ” ซึ่งเป็นแหล่งอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นตน้มา เนื่องจากลกัษณะชายฝ่ังที่ติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เชน่ มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี้
จงัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัที่น่าท่องเทีย่ว ดว้ยความทีเ่ต็มไปดว้ยธรรมชาติ และสถานทีท่่องเทีย่วที่
น่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเทีย่วไดอ้ย่าง
ง่ายดาย ซึง่ที่นี่ไม่ไดม้ีแคเ่พียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรมที่โดดเด่น พรอ้มทัง้
อาหารที่เป็นเอกลกัษณ ์ นั่นจงึท าใหจ้งัหวดัชบิะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนยิมของประเทศญ่ีปุ่ น 
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น าท่านกราบไหว ้“วดันาริตะซนั” วดัพทุธนิกายชินงอน สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.940 เป็นวดัที่มีประวตัิ
ความเป็นมาเก่าแก่มากกว่า 1000 ปี วดัแห่งนีย้งัมีรูปขององคฟ์ุโดเมียวโอที่อญัเชญิมาจากเกยีวโต 
เทพที่คอยป้องสิ่งชั่วรา้ยไมใ่หเ้ขา้มาครอบง าจิตใจ 

 
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารไทย) 
บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนาริตะ ใหอิ้สระกบัทกุท่าน

ไดช้อ้ปปิ้งในแหล่งชอ้ปปิ้งแหง่ใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทกุท่านสามารถซือ้หาของใชด้ี ๆ
และของฝากไดอ้ย่างจุใจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

   
น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ
ยานนานาชาตินารติะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเทีย่วบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนส่งทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 
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17:15 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิแห่งชาติไทย เที่ยวบนิที่ TG 677    

   
21:30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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2 BEST OF THE WORLD IN JAPAN 

[IBARAKI - FUKUSHIMA - GUMMA - TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [TG] 

   
 

าราง 
การเดินทาง 

2565 
ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

12-18 ก.ค. ผูใ้หญ่ 79,900.- 56,900.- 23,000.- 

29,000.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 75,900.- 56,900.- 19,000.- 

 

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

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีน่ังบนรถโคช้  

หมายเหตุ  **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ** 

หมายเหตุ   
กรุณาศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอ่นท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงินค่ามดัจ าและคา่ทัวรทั์วรท้ั์งหมด
กบัทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆ ท้ังหมด  
 
อัตราน้ีรวม 

 บริการน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000-2,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นส่วนตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่ไดค้ิดรวมในรายการทวัร ์

 

การช าระเงิน 

 บริษัทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งทีน่ั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนท่ีเหลือท้ังหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเง่ือนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดนิทางไม่นอ้ยกาว่า 3 0 วนั บรษิัทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วนั เกบ็ค่าใช้จา่ย 50% จากราคาทัวรท้ั์งหมด 
 กรณียกเลิกการเดนิทางนอ้ยกว่า 1 5 วนั บริษัทขอ เกบ็ค่าใช้จ่ายเตม็จ านวนตามราคาทัวรท้ั์งหมด 
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ส าคัญ…เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมิูอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลติผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากัดดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพื่อร่วมทวัรใ์นประเทศ
ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรนั์น้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทุกกรณี  
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้ เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบุไว ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เกี่ยวกับขอ้จ ากัดเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เกี่ยวกับขอ้จ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหนา้) เม่ือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สัตว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับุกเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางไปหรือกลับ 
ท่านตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้
ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีท่ีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน
ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจัดการแทนได ้ สายการบินไม่รบัค าขอท่ีน่ัง LONG LEG ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอท่ีเคานเ์ตอรเ์ช็คอินในวนัเดินทาง 

1.5 กรณีท่ีทวัรอ์อกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ ทางสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตวัผูเ้ดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบิน
เท่านัน้ กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ท่ีฯ ว่าตั๋วเคร่ืองบินใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนไดห้รือไม่ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เร่ิมจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลที่ทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัรแ์ละสายการบินได้ 

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์ สตรีตัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนักงานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รบั
ผูร่้วมเดินทางที่มีอายุครรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

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

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพ่ิมได ้

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

2.4 บางรายการทวัรท่ี์ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้  า่กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากท่ีวีซา่ผ่านและไดร้บัวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทตอ้งขออนุญาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทุกกรณี 


