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CHERRY BLOSSOM IN NAGANO 
6 DAYS 5 NIGHTS [JL]  
14 – 19 APRIL 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินท่ี JL708 
- ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาตินาริตะ (มหานครโตเกียว) 
-  นั่งรถชตัเตอรบ์สัสู่โรงแรม 

- - 01 
NARITA 

MYSTAYS 

02 

นารติะ - คาวาโกะเอะ – ศาลเจา้ฮิคาวะ -  หมู่บา้นโบราณสีด า (ครุะซคึรุ)ิ - 
เสน้ทางถนนขนมหวานญ่ีปุ่ นโบราณ (ย่านคาชยิะ โยโกโช) – เมอืงทาคาซาก ิ
(จงัหวดักนุมะ) - วดัโชรนิซงั ดารุมะจิ – คซุทัซอึนเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น
ธรรมชาต ิ

02 03 04 

GUMMA 
KUSATSU 
VILLAGE 

 

03 
คซุทัซอึนเซ็น – เมืองอเูอดะ (จงัหวดันากาโน่) – ชมซากรุะปราสาทอเูอดะ – 
แต่งชดุกิโมโนเดินเล่นตามถนนยานากมิาชิ - ทะเลสาบซวูะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น
ธรรมชาต ิ

05 06 07 

NAGANO 
LAKE SUWA 

RAKO HANANOI 

 

04 
ทะเลสาบซูวะ - เมืองอินะ - ชมความงามของสวนซากรุะ ซากปราสาททาคา
โตะ – เมืองคาวากจุิโกะ - ฟจูิยาม่า ทาวเวอร ์- อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

08 09 10 

KAWAGUCHIKO 
FUJI Q 

 

05 
คาวากุจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - มหานคร
โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ - อิ่มอรอ่ยกับบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเนือ้หมแูละ
เนือ้ววั (ไม่อัน้) 

11 12 
13 

 

TOKYO 
SHINJUKU 

KEIO PLAZA 

06 
โตเกียว - เก็บสตรอเบอรร์ี่สดจากไร ่– อิม่อรอ่ยกบัอาหารไทยรสเลิศ – อิสระ 
ชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนารติะ - ประเทศ
ไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินท่ี JL707 

14 
15 

 
X - 

 
 

ไฮไลท ์

 ชมความงามของสวนซากุระ ซากปราสาททาคาโตะ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จุดชมซากรุะที่สวยที่สดุของญ่ีปุ่ น 

 ขอพรดา้นความรกั ศาลเจา้ฮิคาวะ ศาลเจา้เก่าแก่ในนิกายชินโตของญ่ีปุ่ น 

 ชมซากรุะ ปราสาทอเูอดะ มตีน้ซากรุะราว 1,000 ตน้ที่แข่งกนัผลิดอกบานสะพรั่ง 
 ขอพรจากดารุมะแห่งวดัโชรนิซงั ดารุมะจิ ซึ่งเป็นวดัตน้ก าเนิดของตุ๊กตาดารุมะ 
 เพลิดเพลินกบัการเดินชมเมืองตามถนนยานากิมาชิ ในชดุกิโมโน ชุดประจ าชาติอนัมีเสน่หเ์ป็นเอกลกัษณ ์ 
    โดดเด่นของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ต่ืนตาต่ืนใจกบัจุดชมวิวฟูจิเปิดใหม่ ฟจูิยาม่า ทาวเวอร ์
 เดินทางไฟลท์เชา้ ไม่เหนื่อย มีเวลาพกัผ่อนก่อนเที่ยว 
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 3 คืน 
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ก ำห 

 
 

05:00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P เคานเ์ตอรโ์ดย
สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทุกท่านไดร้บั
บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เครื่องกบัหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตขูึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเนื่องมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้มกนั ณ ประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 
30 นาท ี

08:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี JL 708 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

16:20 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาตินาริตะอินเตอรเ์นชั่นแนล บนเกาะฮอนช ู เกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการเอกสารตรวจคนเขา้เมือง และ
ตรวจศลุกากรแลว้ 

 หลงัจากรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางโดยรถชตัเตอรบ์สั  
เขา้สูท่ี่พกั NARITA MYSTAYS HOTEL  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
   

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

15 เม.ย. 66 นาริตะ - คาวาโกะเอะ – ศาลเจา้ฮิคาวะ - หมู่บา้นโบราณสีด า (คุระซึคุริ) - 

เสน้ทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ (ย่านคาชิยะ โยโกโช) – เมืองทาคาซากิ 

(จงัหวดักุนมะ) - วดัโชรินซงั ดารุมะจ ิ– คุซทัซึอนเซ็น - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

14 เม.ย. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพฯ   
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น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซึง่ไดร้บัสมญานามว่า “ลติเติล้เอโดะ” ดว้ยอาคารบา้นเรือน และ

บรรยากาศภายในเมอืงยงัคงสภาพความรุ่งเรืองของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ย่างลงตวั ท าใหเ้มอืงนีเ้ป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก… น าท่านไหวพ้ระ ขอพรที่ “ศาลเจา้ฮิคาวะ” ศาลเจา้
เก่าแก่ในนิกายชินโตที่มีชื่อเสียงอีกที่ในประเทศญ่ีปุ่ น ศาลเจา้แห่งนีส้รา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1400 และ
เป็นการสรา้งขึน้เพื่อเป็นการสกัการะเทพเจา้ที่เป็นครอบครวั พ่อ แม่ และลกู 3 องค ์ เราจึงเรียกว่า 
เทพเจา้ทัง้ 5 โดยศาลเจา้แห่งนี ้ คนญ่ีปุ่ นมกันิยมมาขอพรในเรื่องของความรกั ภายในศาลเจา้มีสิ่งที่
น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งคุน้เคยทั่วๆไปของศาลเจา้ญ่ีปุ่ น เช่น เซียมซีรูปปลา ที่
ท านายเรื่องความรกัโดยเฉพาะ ซุม้แขวนไมอ้ธิฐาน, ล าธารศกัสิทธิ์ส  าหรบัขจดัสิ่งไม่ดี, ซุม้กระดิ่งลม
ส าหรบัฤดรูอ้น, ตน้ไมศ้กัดิส์ิทธิ์ที่คู่รกันิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 เพื่อใหค้วามรกัยืนยาว, เสาโทรอิิหิน
อายหุลายรอ้ยปี และเสาโทริอิไมส้ีแดงอนัใหญ่ยกัษท์ี่เคยใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นมาแลว้… 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านเยี่ยมชม “หมู่บา้นโบราณสีด า” เป็นหมู่บา้นที่ถูกสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน

ยุคสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไมท้ี่ไดร้บัการ
อนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึก
มากมาย ท่านสามารถซึมซบับรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ นแท้... จากนัน้น าท่านสู่ย่านคาชิยะ โยโกโช 
ย่านนีเ้ป็นที่รูจ้กักนัดีของนกัท่องเที่ยวทอ้งถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่ นโบราณ" ที่มีรา้นขนม
ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมใหเ้ลือกซือ้กนัหลากหลายชนิด อาทิ ลกูกวาด คุ๊กกี ้ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ 
ใหท้่านไดช้ิมขนมหวานญ่ีปุ่ นดั้งเดิม พรอ้มเลือกซือ้อย่างอิสระ… น าท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคาซากิ” 
เพื่อเยี่ยมชม “วัดโชรินซงั ดารุมะจิ” วัดนีส้รา้งขึน้ในปี 1697 และกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ตน้ก าเนิด
ตุ๊กตาดารุมะของญ่ีปุ่ น ตุ๊กตามีหนวดเครายอดนิยมนี ้เป็นเครื่องรางน าโชค ตามธรรมเนียมแลว้ เมื่อ
ท่านตอ้งการขอพรใหเ้ติมดวงตาขา้งหนึ่งของตุ๊กตา และเมื่อพรที่ขอไวเ้ป็นจริง ค่อยเติมตาอีกขา้ง
หนึ่ง แลว้พอถึงช่วงสิน้ปี ก็ใหน้ าตุ๊กตากลบัมาเผาที่นี่ วดัแห่งนีเ้ต็มไปดว้ยตุ๊กตาดารุมะที่มีขนาดและ
สีสันหลากหลาย ซึ่งแต่ละที่ก็สื่อถึงความหมายแตกต่างกัน สีแดงเป็นสีที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสี
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ส าหรบัน าโชคลาภ... น าท่านเดินทางสู่ “คุซทัซึอนเซ็น” เป็นเมืองอนเซ็นในจังหวดักุนมะ มีปริมาณ
น า้พรุอ้นที่ผุดออกมาเองโดยธรรมชาติมากที่สดุในญ่ีปุ่ น ตามโรงอนเซ็นของที่นี่จะใชน้ า้เก็นเซ็นคาเค
นากาชิ หมายถึงน า้อนเซ็นที่ไม่ผ่านการผสมน า้เปลา่เพื่อปรบัอณุหภมูิใดๆ เลยมีคณุสมบติัในการฆ่า
เชือ้และช่วยใหร้า่งกายอบอุ่นไดใ้นแบบอนเซ็นตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ 

  
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั KUSATSU ONSEN HOTEL VILLAGE  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด

เหนื่อยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านชมซากุระ “ปราสาทอเูอดะ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตรท์ี่มีความส าคัญอีกแห่ง

หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เพราะในยุคซามไูรเคยเป็นปราสาทที่ท าหนา้ที่เป็นป้อมปราการอนัแข่งแกร่ง

16 เม.ย. 66 คุซัทซึอนเซ็น – เมืองอูเอดะ (จงัหวัดนากาโน่) – ชมซากุระปราสาทอูเอดะ – 

แตง่ชุดกิโมโนเดินเล่นตามถนนยานากิมาชิ - ทะเลสาบซูวะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น 
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ใหก้บัเมืองอเูอดะ และมีชยัชนะเหนือขา้ศกึที่มาบกุโจมตีไดถ้ึงสองครัง้ ปัจจบุนัป้อมปราการและแนว
ก าแพงหินที่ยงัคงหลงเหลืออยู่ที่ปราสาทแห่งนี ้ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัชาติญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้
ยังมีความสวยงามจากสวนสาธาณะที่อยู่โดยรอบซึ่งจะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนที่
ดอกซากุระบานสะพรั่ง และเป็นหนึ่งในสถานที่จดังานเทศกาลซากุระที่ไดร้บัความนิยมอีกแห่งหนึ่ง
ในประเทศญ่ีปุ่ น (ดอกซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

  
บ่าย น าท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ดว้ยการ “แต่งชุดกิโมโนเดินเล่นตามถนนยานากิมาชิ” ชุดกิโมโน

จัดเป็นชุดประจ าชาติอันมีเสน่หเ์ป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดเ้ลือกแบบผา้ 
ลวดลาย และสีสนัที่ท่านโปรดปราน โดยจะมีเจา้หนา้ที่ผูท้ี่มีความช านาญคอยใหค้ าปรกึษาเรื่องของ
การจดัใหเ้ขา้ชุดกนั ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินเล่นไปตามถนนยานากิมาชิที่ยงัมี
ร่องรอยของเมืองเก่าหลงเหลืออยู่  ซึ่งเคยรุ่งเรืองในสมัยเอโดะในฐานะเมืองที่พักแรมบนเสน้ทาง 
ฮกโกกุไคโด มีรา้นคา้ขนาดใหญ่และโรงบ่มสาเกที่สรา้งมานานกว่า 100 ปีตัง้เรียงรายตามทาง ให้
ความรูส้ึกราวกับก้าวขึน้ไปบนเวทีของละครยอ้นยุค ผูค้นในทอ้งถิ่นไดป้รบัปรุงอาคาร และใชเ้ป็น
สถานที่ใหค้วามสนุกเพลิดเพลิน เช่น เป็นรา้นชินชูโซบะ , รา้นไก่ย่าง, รา้นขนมปัง, รา้นไวน ์เป็นต้น 
ดว้ยวิธีนีพ้วกเขายงัคงรกัษาภมูิทศันท์างประวติัศาสตรอ์นัมีค่าของญ่ีปุ่ นไว ้  
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RAKO HANANOI HOTEL  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด

เหนื่อยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านชม “สวนซากรุะซากปราสาททาคาโตะ” สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งนบัเป็นหนึ่งในสามสถานที่ที่ชม
ซากรุะที่สวยที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น ภายในสวนยงัมีโอกาสไดช้มซากปราสาทฮิโรซากิ สวนสาธารณะ
แห่งนีต้ัง้อยู่ที่เนินเขาอินะห่างจากจงัหวดันากาโนะประมาณ 60 กิโลเมตร อยู่ทางตอนใตข้องเมือง
มตัสโึมโต ้สวนนีไ้ดป้ลกูตน้ซากรุะ สายพนัธุโ์คฮิกนัประมาณ 1,500 ตน้ ตัง้แต่ปี 1875 และมีการจดั
เทศกาลชมดอกซากรุะขึน้เป็นประจ าทกุปีในเดือนเมษายนตลอดทัง้เดือน โดยมีการตกแต่งสวนใหม้ี
บรรยากาศของเทศกาลที่คกึคกั ช่วงที่ดอกซากุระบานเต็มที่ของที่นี่คือกลางถึงปลายเดือนเมษายน 
(ดอกซากรุะขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)… น าท่านเดินทางสู ่
“ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ” หนึ่งในหา้ทะเลสาบที่ลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิ สถานที่พกัตากอากาศที่มี
ชื่อเสียงของประเทศญ่ีปุ่ น ที่มีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวญ่ีปุ่ น และชาวต่างชาติใหค้วามนิยมอย่างยิ่ง... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
น าท่านเดินทางสู ่ “ฟจูิยาม่า ทาวเวอร”์ ภายใตช้ื่อ Fujiyama – King of Coasters Tower จะให้
ประสบการณท์ี่แตกต่างกนักบันกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนโดยจดุประสงคห์ลกัก็คือการชมวิวภเูขาไฟฟจูิ

17 เม.ย. 66 ทะเลสาบซูวะ - เมืองอินะ - ชมความงามของสวนซากุระ ซากปราสาท 

ทาคาโตะ – เมืองคาวากุจิโกะ - ฟูจิยาม่า ทาวเวอร์ - อาบน ้ าแร่ญี่ ปุ่น

ธรรมชาติ 
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อนังดงามที่ตัง้ตระหง่านตาอยู่เบือ้งหนา้ โดยไม่ตอ้งเสียวซ่านกบัการนั่งรถไฟเหาะตีลงักา เพียงแค่
ขึน้ลิฟทไ์ปเท่านัน้ ฟจูิยาม่า ทาวเวอร ์จะประกอบไปดว้ย 

 FUJIYAMA SKY DECK หอชมวิวภเูขาไฟฟจูิจากความสงู 55 เมตร สามารถชมวิวทิวทศัน ์
ทศันียภาพอนังดงามของภเูขาไฟฟจูิไดแ้บบเต็มๆตา  

 FUJIYAMA WALKสนกุสนานและหวาดเสียวไปกบัการเดินบนที่สงู "FUJIYAMA Walk" 
เป็นความบนัเทิงสดุสยดสยองที่คณุสามารถสมัผสัไดท้ี่นี่เท่านัน้ การเดินไปรอบๆตวัอาคาร
เพื่อชมวิวภเูขาไฟฟจูิในมมุกวา้ง ซึ่งการเดินนีจ้ะมีเพียงแค่สายที่รดัตวัไวแ้ต่ไม่มีราวใหจ้บั!! 
คณุจะไดเ้ห็นวิวตระการตาตรงหนา้และจะกรีดรอ้งไปกบัความเสียวบนความสงูนี ้

  FUJIYAMA SLIDER เพลิดเพลินไปกบัสไลเดอรอ์โุมงคท์่อ ที่จะพาคณุสไลดไ์หลลงมาจาก
หอชมวิวที่มีความสงูถึง 55 เมตร 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั FUJI Q HOTEL KAWAGUCHIKO 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม...  
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด

เหนื่อยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
 น าท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่มีความสูงเหนือจากระดับน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มี

ชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยงัถือว่า
เป็นสญัลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญ่ีปุ่ น

18 เม.ย. 66 คาวากุจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - มหานคร

โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ - อ่ิมอร่อยกับบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมูและ

เน้ือววั (ไม่อั้น) 
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ตลอดทุกฤดกูาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ที่ทกุท่านจะไดเ้ห็นถึง
ความสวยงามของตวัภเูขาและวิวโดยรอบของภเูขาไฟฟจูิ และความหนาวเย็น ใหท้กุท่านไดถ้่ายภาพ
ความประทบัใจเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ...  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่  “มหานครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์

รวมวิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35ลา้นคน แต่เฉพาะในตวัเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตัง้อยู่บรเิวณภมูิภาคคนัโตของญ่ีปุ่ น ในโตเกียวยงัเป็น
ที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิองคปั์จจบุนัอีกดว้ย... ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือก
ซือ้สินคา้ “ย่านชินจกู”ุ ย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้กักนัเป็นอย่างดี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไป
กบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิด
ไดจ้ากท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นรา้นซานรโิอะ รา้นขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง รา้น MUJI รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น UNIQLO รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง 
รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้่านไดส้นกุและเพลิดเพลินกบัการซือ้สินคา้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บรกิารท่านดว้ยเมนบูฟุเฟ่ตเ์มนชูาบชูาบเูนือ้หม ู และเนือ้ววั 
พรอ้มดว้ยน า้จิม้สตูรเฉพาะ พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยขา้วสวยญ่ีปุ่ นรอ้น และเครื่องด่ืมซอฟทด์ริง้ค ์(ไม่อัน้) 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั SHINJUKU KEIO PLAZA HOTEL TOKYO หรือเทียบเท่า 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
  น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม้” น าท่านสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไม้สดจากสวน  

“สตรอเบอร์รี่” ใหท้่านไดเ้ก็บผลไมส้ดจากตน้ (ขึน้กับสภาพอากาศและฤดูกาล) และอ่ิมอร่อยอย่าง
เต็มที่ดว้ยวิธีการปลูกที่พิถีพิถนั และตัง้ใจดูแลดว้ยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีจึงไดผ้ลใหญ่สีแดงสด
ทั่วทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รบัประกนัความอรอ่ยแน่นอน...  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... อ่ิมอรอ่ยกบัเมนอูาหารไทยรสเลิศ 

  
บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่   “นารติะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนารติะ ใหอิ้สระกบัทกุท่าน

ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทุกท่านสามารถซือ้หาของใชดี้ๆ
และของฝากไดอ้ย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

 

19 เม.ย. 66 โตเกียว - เก็บสตรอเบอร์รี่สดจากไร่ – อิ่มอร่อยกับอาหารไทยรสเลิศ - 

อิสระช้อปป้ิงอิออนมอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - 

ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL707 
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14:00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ
ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินท่ีรองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:25 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL707    
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบนิอาจมีการเปลีย่นแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
 

 
 
 

 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

14 – 19 
เม.ย. 

ผูใ้หญ่  81,900 54,000 27,900 

13,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 81,900 54,000 27,900 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 70,900 43,000 27,900 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี ้คิดตามอตัราภาษีน ้ามนั อัพเดท ณ วนัที ่1 ธันวาคม 2565** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เขม็** 
 

หมำยเหต ุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิคำ่มัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  

CHERRY BLOSSOM IN NAGANO 
6 DAYS 5 NIGHTS [JL]  
14 – 19 APRIL 2023 
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อัตรำนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

(โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่หอ้งพกัมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะหอ้งคู่ (2 เตียงเด่ียวใน 1 หอ้ง 
Western Style หรือ Japanese Style) ใหก้บัทวัรแ์บบหมู่คณะ สว่นหอ้งพกัต่างชนิดตอ้งแจง้ค าขอเป็นกรณี
ไป เช่น การขอหอ้งคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟตุ จะทราบชนิดของหอ้งพกัเมื่ออยู่หนา้งาน) และหากท่าน
มีความประสงคจ์ะพกั 3 ท่านต่อหอ้ง (หอ้งคู่+เสรมิเตียง) ท่านตอ้งยอมรบัในพืน้ที่อนัจ ากดัของหอ้งพกั และ
กรณีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัที่เสรมิเตียงได ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท้่าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเดี่ยว  
ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 
กำรช ำระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จำ่ย 50% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 

ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
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 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี
สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 

 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบนิแจง้ว่าสามารถคนืค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้
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2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

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

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

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกนิ ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

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

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 
3. มาตรการโควิด 

3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


