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CLOSE UP THE REAL NATURE  
KAWAGOE – KARUIZAWA - NAGATORO - TOKYO 

05 -10 NOVEMBER 2022 (6D4N) [TG] 
 
 

   
 

ระดับทัวรโ์ปรแกรมนี ้  ทัวรร์าคาพิเศษ   ทัวรม์าตรฐาน   ทัวรพ์รีเมี่ยม  
รายละเอยีดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพกัระดบั 3 ดาว 
อาหารแนะน า-อพัเกรด  
ท่ีพกัระดบั 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ – เดินทางโดยสายการบินแห่งชาตสิายการบินไทย เที่ยวบิน TG682 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฮาเนะดะ 
(มหานครโตเกียว)  -  คาวาโกะเอะ – วัดคิตะอิน -  หมู่บ้านโบราณสีด า - 
เส้นทางถนนขนมหวานญ่ีปุ่ นโบราณ   - คารุอิซาว่า - อาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น
ธรรมชาติ 

- 01 02 

KARUIZAWA 
PRINCE 

 

03 

คารุอิซาว่า  –  ชมสวนโคะโมะโระไคโคเอ็น  – หมู่บา้นโบราณ อุนโนะจุกุ 
–  ฮารเ์วสต ์นากาอิ ฟารม์  –   อิสระชอ้ปปิ้ง คารุอิซาว่าชอ้ปปิ้งพลาซ่า – 
อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

KARUIZAWA 
PRINCE 

 

04 
คารุอิซาว่า -  นางาโทะโระ - ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ  –  คาวาโกเอะ – 
ชมโรงงานผลิตโชยุ - มหานครโตเกียว - อร่อยกับเมนูอพัเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง
รายการทีวีแชมป์เป้ียน 

06 07 
08 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

05 
โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ  – เมืองชิบามาตะ – วัดชิบามาตะไทฉะคุเท็น –
อิสระชอ้ปป้ิงถนนไทฉะคเุท็นซนัโด  –  อิ่มอรอ่ยกบัขา้วหนา้ปลาไหล  –  อิสระ 
ชอ้ปป้ิงย่านชินจกู ุ –  พิเศษสดุ!! เมนอูพัเกรดชดุไคเซกิปรูา้นดงั 

09 
10 

 

11

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

06 
โตเกียว - นาริตะ (จังหวัดชิบะ) - วัดนาริตะซังชินโชจิ – อิสระช้อปป้ิง            
หา้งอิออนมอลล ์  ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - 
สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินท่ี TG 677 

12 13 X -  
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>> ไฮไลทข์องทริป << 
- ไหวพ้ระ ขอพร “วดัคิตะอิน” วดัเก่าแก่ เมืองคาวาโกเอะ 
- เปิดประสบการณ์ใหม่ยอ้นยุคไปกับสวนสนุกสไตลญ่ี์ปุ่ นสมัยโชวะที่ไม่ซ  า้ใคร ไดเ้ห็นญ่ีปุ่ นในมุมมอง  

ที่แตกต่าง “สวนสนกุเซบเุอ็น” 
- สมัผสัถึงโชย ุผ่านการ [กิน] [เรียนรู]้ [ซือ้] และ [เที่ยวชม] ซึ่งเป็นหวัใจหลกัของโรงงานแห่งนี ้  

“คินบเุอะโชยพุารค์” 
- เพลิดเพลินไปกบัการ “ลอ่งเรือชมความงามของธรรมชาติ” ชมวิวทวิทศันข์องเมืองนางาโทะโระ  
- ชมใบไม้เปลี่ยนสี “สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น” ที่ได้รบัการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสี 

ที่สวยที่สดุ 1 ใน 100 ของญ่ีปุ่ น 
- พิเศษ!! “Rokkasen” บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง (อพัเกรด) ทานและดื่มไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน  

 
 
 

วันเสาร ์

05 พ.ย. 65  ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร) 

20:00 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C 
เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เจา้หนา้ที่อ านวยความสะดวกบริเวณเคานเ์ตอร ์

   
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

23:15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
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วันอาทิตย ์

06 พ.ย. 65 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาตินาริตะ (ชิบะ) - คาวาโกะเอะ 

– วัดคิตะอิน - หมู่บา้นโบราณสีด า - เส้นทางถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ –  

คารอิุซาว่า - อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

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

                                 
 น าท่านเดินทางสู่จังหวดั “ไซตามะ” เพื่อน าท่านสู่เมือง “คาวาโกะเอะ” เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในเขตของ

จงัหวดัไซตามะ ไดย้งัไดร้บัขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติล้เอะโดะ” อันเนื่องมากจากสภาพของการ
ก่อสรา้งบา้นเรือน และบรรายากาศโดยรอบยังคงไวซ้ึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสดุในสมัยเอะโดะ เริ่ม
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868... น าท่านชมความงดงาม และมีเอกลักษณ์แห่ง “วดัคิตะอิน” ตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง ซึ่งนบัไดว้่าเป็นวดัที่มีเอกลกัษณโ์ดดเด่นและสวยงามเป็นวดัตน้แบบของวดัอาซากซุะใน
กรุงโตเกียวปัจจุบนั... น าท่านชม “โกะเฮียะคุระคงั” เป็นการลอกเลียนแบบจากกิริยาท่าทางของการ
ด าเนินชีวิตของคนและพระสงฆ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปป้ันโดยใชเ้ป็นตัวแทนของพระสาวกของ
พระพทุธเจา้เป็นผูถ้่ายทอดมีถึง 538 รูปป้ันซึ่งเป็นเอกลกัษณข์องที่นี่... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่“หมู่บา้นโบราณสีด า” เป็นหมู่บา้นที่ถูกสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน

ยุคสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไมท้ี่ไดร้บัการ
อนุรกัษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นรา้นค้า รา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของที่ระลึก
มากมาย ท่านสามารถซมึซบับรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ นแท.้.. จากนัน้น าท่านสู่ย่านยาคิยะโยะโคะโจ 
ย่านนีเ้ป็นที่รูจ้กักนัดีของนกัท่องเที่ยวทอ้งถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่ นโบราณ" ที่มีรา้นขนม
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ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมใหเ้ลือกซือ้กนัหลากหลายชนิด อาทิ ลกูกวาด คุ๊กกี ้ขนมเคก้ ขนมแป้งทอด เป็นตน้ 
ใหท้่านไดช้ิมขนมหวานญ่ีปุ่ นดัง้เดิม พรอ้มเลือกซือ้อย่างอิสระ… น าท่านเดินทางสูเ่มือง “คารุอิซาว่า” 
ที่ตัง้อยู่บริเวณภูเขาไฟอะซะมะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงถึง 2,560 เมตร ภูเขาไฟแห่งนีถู้กจัดใหเ้ป็นหนึ่งใน
ภูเขาไฟที่ยงัคงคกุรุ่นอยู่ ซึ่งเหมือนกบัภูเขาไฟอะโสะที่อยู่บนเกาะคิวชู และรฐับาลไดส้ั่งหา้มปีนเขา
ลกูนี ้นบัตัง้แต่เกิดการระเบิดเมื่อหลายปีก่อน… 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
พเิศษ       โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ย 

กับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมและ
เก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบัน ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากันเป็น
อย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 

 

วันจนัทร ์

07 พ.ย. 65 คารุอิซาว่า – ชมสวนโคะโมะโระไคโคเอ็น - หมู่บ้านโบราณ อุนโนะจุกุ -  

ฮารเ์วสต ์นากาอิ ฟารม์ - อิสระชอ้ปป้ิง คารุอิซาว่าชอ้ปป้ิงพลาซ่า - อาบน ้าแร่

ญี่ปุ่นธรรมชาติ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    

 น าท่านชมใบไมเ้ปลี่ยนสี “สวนโคะโมะโระไคโคเอ็น” หรือ สวนไคโคเอ็นปราสาทโคะโมะโระ ตัง้อยู่ที่
เมืองโคะโมะโระ ในจังหวัดนะงะโนะ ตั้งอยู่บริเวณซากก าแพงปราสาทที่เคยเป็นที่ตั้งของอดีต
ปราสาทโคะโมะโระอันยิ่งใหญ่ ปัจจุบันเหลือทิง้ไวเ้พียงประตูเมืองและซากก าแพงของปราสาท 
ทิวทศันข์องภูเขาอะซะมะที่สวยงาม และแม่น า้ชิกุมะ แม่น า้สายที่ยาวที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น อีกทัง้
ที่นี่ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นสถานที่ชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่สวยที่สดุ 1 ใน 100 ของญ่ีปุ่ นอีกดว้ย…  
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น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณ อุนโนะจุกุ” ตัง้อยู่ในเมืองโทมิในเขตนากาโนะตะวนัออก ที่นี่เคย
เป็นเมืองที่คกึคกัของ Hokkoku Kaido (ถนนสายเก่าสาธารณะในยุคเอโดะของญ่ีปุ่ น ระหว่างเอโดะถึง
คานาซาว่า) สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1625 ที่เชื่อมต่อนากะเซ็นโด และถนนโฮกูริกุ ที่ยังคงสภาพอาคาร 
ฮาตาโกยะ อาคารหลงัคามงุจากในสมยัเอโดะไดเ้ป็นอย่างดี  จึงไดร้บัเลือกใหเ้ป็น “1 ใน 100 ถนนที่
ดีที่สดุในญ่ีปุ่ น" และ "เขตอนุรกัษ์อาคารเก่าแก่ที่ส  าคญั" ถนนที่อนุโนะจุกุ มีความยาวประมาณ 650 
เมตร และมีบา้นแบบดัง้เดิมจ านวนมากที่ยังคงมองเห็นทัศนียภาพของยุคเอโดะ ฝายชลประทาน  
ที่ไหลตรงกลางทางหลวงแห่งนีถ้กูทิง้ไวใ้นต าแหน่งเดิมตัง้แต่สมยัเอโดะ และชาวบา้นเรียกว่า “แม่น า้
โอโมเตะซนัโดะ” ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑท์างประวติัศาสตรท์ี่น่าสนใจ และยังเป็นบา้นเกิดของซานาดะ
นกัรบเซ็นโกคทุี่มีชื่อเสียง ท าใหเ้มืองนีต่้างครกึครืน้ไปดว้ยนกัท่องเที่ยวจ านวนมาก... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “ฮารเ์วสต ์นากาอิ ฟารม์” รา้นนีบ้ริหารโดยฟารม์นากาอิ ผูผ้ลิตขา้ว ผกัผลไม ้และ

ผลิตภัณฑจ์ากนม ไม่ว่าจะเป็นโยเกิรต์ แยม โมจิ และซอสที่ผลิตขึน้ในฟารม์นีล้ว้นเป็นสินคา้ที่ผูค้น
ในทอ้งถิ่นหลงรกั เมนูที่นิยมเป็นพิเศษของรา้นนีคื้อไอศกรีมเจลาโตท้ี่ผลิตใหม่ทุกเชา้จากนมวัว  
ท าเอง นอกจากรสชาติมาตรฐานอย่างช็อกโกแลตและชาเขียวแล้ว ยังมีรสชาติแปลกใหม่อย่าง  
รสขา้ว หน่อไมฝ้รั่ง ขา้วโพด มะเขือเทศ และองุ่นเคียวโฮ นอกจากนีย้ังมีน า้องุ่นเคียวโฮแท ้100%  
ที่เก็บจากฟารม์ด้วย… น าท่านสนุกสนานกับการช้อปป้ิง “คารุอิซาว่าชอ้ปป้ิงพลาซ่า” เอ้าท์เล็ต 
ช้อปป้ิงมอลล์ที่ ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น  เป็นแหล่งรวมร้านแบรนเนมชื่อดังมากมาย อาทิ Coach, 
Burberry, Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, 
Swarovski, Michael Kors, Bvlgari ตลอกจนถึงสินคา้กีฬาต่างๆ เช่น Nike และ Adidas รวมแลว้
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กว่า 240 ร้านค้า และมีถึง 104 ร้านที่ เป็นร้านค้าปลอดภาษีนอกจากนี ้ยังมีร ้านอาหารให ้
นั่ งพักรับประทานอาหารอีกด้วย ให้ท่านสามารถสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าที่มีให้เลือก 
มากมายในราคาลดสดุพิเศษ 

 
 
 
 

     

   
 

 

     

น าท่านเขา้สู่ที่พกั KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม  
พเิศษ       โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ย

กับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมและ
เก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบัน ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากันเป็น
อย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 

 

วันอังคาร 

08 พ.ย. 65 คารอิุซาว่า - นากาโทโระ - ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติ – คาวาโกเอะ – 

เรียนการผลิตโชยุ - มหานครโตเกียว - อร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง

รายการทีวีแชมป์เป้ียน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่าน “ล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่แม่น ้าอาราคาวะ” ใหท้่านไดน้ั่งเรือชิลๆ เพลิดเพลิน 
ไปกับธรรมชาติ 2 ข้าง ชมดอกไมป่้า ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี (ขึน้อยู่กับภูมิอากาศในแต่ละปี) ชมความ 
ชุ่มชืน้ของผืนป่า สายน า้ท่ีใสสะอาด สดูอากาศบรสิทุธิ์ พรอ้มทัง้ฟังเสียงนก ขบักลอ่มในระหว่างทาง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

   
บ่าย น าท่านเรียนรูเ้ก่ียวกับซอสโชยุ “คินบุเอะโชยุพารค์” ตั้งอยู่ที่เมืองคาวาจิมะ จังหวัดไซตามะ ที่นี่

เป็นธีมปารค์เก่ียวกับโชยุที่ด  าเนินการโดย Fueki Shoyu โรงหมักซอสถั่วเหลืองที่มีประวติัยาวนาน
กว่า 230 ปี ท่านจะได้เรียนรูเ้ก่ียวกับกระบวนการท าซอสถั่ วเหลืองแบบดั้งเดิม ด้วยการคัดสรร 
เลือกใชว้ัตถุดิบอย่างดี ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต และต่ืนตาต่ืนใจไปกับถังไม้ที่ใส่โชยุขนาดใหญ่      
ซึ่งบางถังถูกสรา้งขึน้ในสมัยเมจิ มีอายุมากกว่า 150 ปี อีกทั้งยังมีรา้นขายซอสคินบุเอะโชยุ และ
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัซอสถั่วเหลืองคณุภาพสงูอีกมากมาย นอกจากนี ้ท่านยงัสามารถลิม้รสบะหมี่อดุง้
แสนอรอ่ยที่ปรุงดว้ยซอส ""สยึ"ุ" ที่ท าจากโชยทุี่ดีที่สดุของทางแบรนดไ์ดด้ว้ย 

 
 น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น 

นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครอง  
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แบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็น
เขตเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะ
ในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก…  

      
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อัพเกรด) ทานและด่ืม

ไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชุดอาหารทะเล
สด กุง้ตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันพุธ 

09 พ.ย. 65 โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองชิบามาตะ – วัดชิบามาตะไทฉะคุเท็น – 

อิสระชอ้ปป้ิงถนนไทฉะคุเท็นซันโด - อ่ิมอร่อยกับขา้วหนา้ปลาไหล - อิสระชอ้ป

ป้ิงย่านชินจูกุ - พิเศษสุด!! เมนูอัพเกรดชุดไคเซกิปูรา้นดงั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านชม “ตลาดปลาซึกิจิ” นับเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของญ่ีปุ่ น อีกทั้งยังเป็นที่ รูจ้ักกันดีว่า 
เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการที่มีการซือ้ขายสินคา้ทะเลกว่า 2,000 ตันต่อวัน 
ภายในตลาดแบ่งออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คือสว่นภายนอกซึ่งมีรา้นคา้ปลีกและรา้นอาหารตัง้เรียงราย
เป็นจ านวนมาก และส่วนภายในซึ่งเป็นบริเวณที่รา้นคา้ส่งใชเ้จรจาธุรกิจและเป็นจุดที่มีการประมูล
ปลาทูน่าที่มีชื่อเสียง ความที่มีสินคา้จ านวนมากไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล อาหารทะเลสดๆ ไปจนถึงผกั
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ผลไม้ จึงท าให้ตลาดแห่งนี ้คึกคักคนเยอะกันตั้งแต่เช้า ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตลาดที่ เต็มไปด้วย 
มนตเ์สน่หท์ี่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวใหแ้วะเวียนมาเที่ยวชม… 

   
 น าท่านเดินทางสู ่“เมืองชิบามาตะ” เมืองเล็กๆ ที่ยงัคงมีกลิ่นอายของอดีตแห่งยคุโชวะ ตัง้อยู่บริเวณ

ขอบของโตเกียวฝ่ังตะวันออกที่ติดกับจังหวัดชิบะ เมืองนีเ้คยถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าซีรี่ยเ์รื่องดัง  
ในสมยัก่อน ซึ่งซีรียเ์รื่องนีถ้กูบนัทกึลงในกินเนสสบ์ุ๊คว่าเป็นซีรี่ยท์ี่ยาวที่สดุในโลก ซีรี่ยด์งักล่าวนีม้ีชื่อ
ว่า “Otako Wa Tsurai Yo (แปลไดค้วามประมาณว่า...เป็นผูช้ายน่ีมนัก็เหนื่อยนะ!)” ซึ่งมีทัง้หมด 48
ตอน ใชเ้วลาฉายตั้งแต่ค.ศ. 1969 ไปจนถึง ค.ศ.1995 ดว้ยความดังของซีรีสเ์รื่องนีจ้ึงมีการสรา้ง 
รูปป้ันของ Tora-san ตวัเอกของเรื่องไวห้นา้สถานีรถไฟดว้ย... น าท่านชม “วดัชิบามาตะไทฉะคเุท็น” 
วัดเก่าแก่เกือบ 400 ปี ตั้งอยู่ในคาสึชิคากุของเมืองโตเกียวและเป็นส่วนหนึ่งของวัดนิกายนิชิเร็ง 
อาคารส่วนใหญ่สรา้งขึน้หลังสมัยเมจิ  (1868-1912) มีการตกแต่งที่หรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หอไทชะคุโด เป็นงานแกะสลกัที่มีชื่อเสียง โดยมีรูปแบบของภาพเป็นภาพสุตราดอกบัว  แมว้่ามัน
อาจจะดูเรียบง่ายเป็นผลงานที่ซบัซอ้นและงดงาม นอกจากนีม้ีทางเดินส าหรบันักท่องเที่ยวเพื่อใช้ 
ชมวิวเหล่านีแ้ละงานแกะสลักอ่ืนๆ ที่นี่เป็นเหมืองหอ้งแสดงผลงานแกะสลกั และยังมีสวนซุยเคอิ  
ซึ่งสรา้งขึน้ในปี 1965 ท่านสามารถเดินเล่นผ่านสวนและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ยังมีน า้ตกที่ 
เงียบสงบและสวยงามภายในสวนด้วย... น าท่านเดินชมย่านเมืองเก่าใจกลางมหานครโตเกียว  
“ถนนไทฉะคุเท็นซนัโด” สถานที่ที่ยังคงสภาพความเป็นเมืองญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ 
รา้นอาหาร รา้นขายขนมโบราณ คอฟฟ่ีชอ้ป ตลอดจนอาคารบา้นเรือนที่ยงัคงมีมนตเ์สน่หใ์หท้่านได้
หลงใหลในความเป็นญ่ีปุ่ น วิถีการด ารงชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นอย่างแท้จริง  ให้ท่านได้เอร็ดอร่อยกับ 
ขนมญ่ีปุ่ นดัง้เดิมหรือที่เรียกว่า วะงะชิ (Wagashi) ชื่อดงัของชิมะบะตะ และปลาไหลอนุะงิ (Unagi) 
ของรา้นอาหารเก่าแก่ท่ีเนน้ขายปลาน า้จืดโดยเฉพาะ… 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… บรกิารท่านดว้ยขา้วหนา้ปลาไหล 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่าย 

ซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่นี่  ไม่
ว่าจะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป นาฬิกา เครื่องส าอาง และสินคา้
อ่ืนๆ ใหท้่านไดส้นกุกบัการซือ้สินคา้จใุจ... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บรกิารท่านดว้ยไคเซกิรา้นปชูื่อดงั เสิรฟ์ท่านดว้ย ออเดิรฟ์  
ขาปดูองน า้สม้ ขาปทูอด ไข่ตุ๋นป ูกราแตงป ูขา้วอบขาป ูเครื่องเคียง ซุป และของหวาน 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKYO KEIO PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันพฤหัสบดี 

10 พ.ย. 65 โตเกียว - นาริตะ (จงัหวดัชิบะ) - วดันาริตะซงัชินโชจ ิ- อิสระชอ้ปป้ิงหา้งอิออ

นมอลล ์   ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบิน

สุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ TG 677 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “นาริตะ” ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นตน้มา เนื่องจากลกัษณะชายฝ่ังที่ติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิรนิ นอกจากนี ้
จงัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัที่น่าท่องเที่ยว ดว้ยความที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวไดอ้ย่าง
ง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ไดม้ีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรมที่โดดเด่น พรอ้มทัง้
อาหารที่เป็นเอกลกัษณ ์ นั่นจึงท าใหจ้งัหวดัชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น   
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น าท่านเยี่ยมสกัการะ “วดันารติะซงัชินโชจิ” ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 940 เป็นวดัพทุธนิกายชินงอน วดั
ขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพนัปีซึ่งตัง้อยู่ในเมืองนารติะ จงัหวดัชบิะ มีชื่อเสียงมากในแถบ
ภมูิภาคคนัโต และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวท่ีไดร้บัความนิยมส าหรบันกัท่องเที่ยว อโุบสถหลกั
จ าลองลกัษณะของภเูขานาริตะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1963 วดันาริตะซงัมีวิหารตัง้เรียงรายมากมาย 
ซึ่งแต่ละแห่งเชื่อว่าจะช่วยใหค้ าขอพรที่แตกต่างกนัแต่ละประการเป็นจรงิ ไดแ้ก่ วิหารโคเมียวจะช่วย
เรื่องความรกั, วิหารพระพทุธเจา้จะช่วยเรื่องสะเดาะเคราะหเ์สรมิดวง ศาลชซุเซะอินารจิะช่วยให้
ประสบความส าเรจ็(ชซุเซะ)และการคา้รุง่เรือง นอกจากนีย้งัช่วยใหค้วามปรารถนาอ่ืนไดเ้ป็นจรงิดว้ย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ “นาริตะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนารติะ ใหอิ้สระกบัทกุท่านไดช้้

อปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทุกท่านสามารถซือ้หาของใชดี้ ๆ
และของฝากไดอ้ย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

   
14:00 น. น าท่านเดินทางสู ่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชบิะ ด าเนินการโดยบรษิัทท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมรกิา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

17:25 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677    
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21:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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CLOSE UP THE REAL NATURE  
KAWAGOE – KARUIZAWA – NAGATORO - TOKYO 

05-10 NOVEMBER 2022 (6D4N) [TG] 
 
 

  
 
 

 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

05-11 พ.ย. ผูใ้หญ ่ 74,900 51,900 23,000 

13,000 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 70,900 51,900 19,000 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 59,900 40,900 19,000 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR** 

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
** ส าคญั โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทวัร ์**  
ภายใน 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น ห้ามเดินทางไปยังกลุ่มประเทศสีเหลืองโดยเด็ดขาด เพราะ
จะท าให้สถานะการเข้าประเทศของท่านจะเปล่ียนจากกลุ่มสีน ้าเงนิเป็นกลุ่มสีเหลืองทันท ี
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อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได้ 
 ค่าตรวจ  RT-PCR  ทัง้ในประเทศไทยและญ่ีปุ่ น (ในกรณีที่ไดร้บัวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้
ประเทศไทย) 
 

การช าระเงนิ 

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

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงือ่นไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 
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ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทุกเสน้ทางทกุสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน าเสนอในรายการทัวรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี ้บริษัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากัดดา้นภมูิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

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

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ 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 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

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

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองท่ีนั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเทา่นัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตัวผู้เดิ นทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อน
ของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตั้งครรภ ์สตรีตั้งครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่  (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล 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 า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพ่ิมได ้

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

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากท่ีวีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทตอ้งขออนุญาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 
 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
4.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พื่อเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด)  

 
 


