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TOKYO CLASSIC JOURNEY 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบิน JL 034 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) 
- ศาลเจา้ฮิเอะ –  สวนโชวะ คิเน็น พารค์ – สถานี โอสกึิ – นั่งรถไฟสดุ
คลาสสิค – ทะเลสาบยามานาคาโกะ  - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

- 01 02 

YAMANAKAKO 
MATSUZONO 

 

03 

ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ฮาโกเน่ - นั่งรถสะเทิน้น า้สะเทิน้บก - โอดาวาระ 
– พิพิธภณัฑช์ซุุฮิโระ คามาโบโกะ - เปิดประสบการณใ์หม่ท าคามาโบโกะ 
(ลกูชิน้ปลาญ่ีปุ่ น) – มหานครโตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ - อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตป้ิ์ง
ย่างทวีีแชมป์เป้ียน (ไม่อัน้)  

03 
04 

 

05 

 

TOKYO 
TOKYO BAY 

SHIOMI PRINCE 

04 
โตเกียว - นั่งรถไฟ - ตื่นตาตื่นใจกบัสวนสนกุระดบัโลก โตเกียว ดสินีย ์แลนด ์
(ไม่มีรถโคช้บรกิาร) 

06 X X 
TOKYO 

TOKYO BAY 
SHIOMI PRINCE 

05 
โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวนัจใุจ หรือ เลือกเดินทางท่องเที่ยวศาลเจา้เนซ ุ+ 
วดัโกโทคจุิ ครึง่วนัพรอ้มไกด ์ไม่รวมคา่เดินทางและค่าเขา้ชมสถานท่ี  (ไม่มีรถ
โคช้บรกิาร) 

07 X X 
TOKYO 

TOKYO BAY 
SHIOMI PRINCE 

06 
โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงชซิุย พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท –ท่าอากาศยานนานาชาติ
สนามบินนารติะ - ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) 
เที่ยวบินท่ี JL707 

08 X X - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 เปิดประสบการณส์ดุคลาสสิคกบัการนั่งรถไฟสายฟจูิซงัวิวเอ็กซเ์พรส ถ่ายรูปสวยๆ พรอ้มจิบกาแฟยามบ่าย 

 สนกุสนานกบัรถสะเทิน้น า้ สะเทินบก เครื่องเลน่ใหม่ที่คนญ่ีปุ่ นยงัตอ้งมาลอง 
 สนกุสนานกบัการท า คามาโบะโกะ (ลกูชิน้ญ่ีปุ่ น) สตูรตน้ต ารบัแบบฉบบัคนญ่ีปุ่ น 
  ต่ืนตาต่ืนใจกบัสวนสนกุระดบัโลก โตเกียว ดิสนีย ์แลนด ์ดินแดนแห่งจินตนาการ 
 อิสระวนัฟรีเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงย่านการคา้ใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียวในสไตลค์ณุ 
 พกัโรงแรมใจหรูในโตเกียว 3 คืน ไม่ยา้ยโรงแรม 
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ก ำห 

 
 

19:00 น. คณะพรอ้มเพรียงกนัที่ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 
เคานเ์ตอร ์R ณ เคานเ์ตอรส์ายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่
อ  านวยความสะดวกบรเิวณเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

   
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 

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

22:05 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี J L  034  
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

 

 

05:40 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

07:30 น. น าท่านเดินทางสู่  “ศาลเจ้าฮิเอะ” เพื่อขอพรสักการะศาลเจ้าเก่าแก่ดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นที่มีประวัติ
ยาวนานกว่า 800 ปี ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นศาลเจา้ส าคญัใจกลางกรุงโตเกียว ศาลเจา้ที่คนญ่ีปุ่ นนิยมมา
ขอพรเรื่องความรกั และขอลูก โดยการมาลูบรูปป้ันแม่ลิงและลูกลิงที่ทางดา้นซา้ยของหอ้งโถงใหญ่ 
และอีกไฮไลทท์ี่พลาดไม่ได ้คือ เสาโทรอิิ ที่เรียงรายลดหลั่นตามขัน้บนัไดใหถ้่ายรูปไดอ้ย่างสวยงาม 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

10 เม.ย. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพฯ   

11 เม.ย. 66 ประเทศญี่ ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานคร

โตเกียว) - ศาลเจา้ฮิเอะ – สวนสาธารณะโชวะ คิเน็น พารค์ - สถานีโอสึกิ -

เปิดประสบการณ์สุดหรูกับรถไฟสายฟูจิซังวิวเอ็กซ์เพรส – ทะเลสาบยามา

นาคาโกะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
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น าท่านชม “สวนสาธารณะโชวะ คิเน็น พารค์” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีพืน้ที่มากถึง 16,300 
เอเคอร ์โดยสวนนี ้ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของจักรพรรดิโช ภายใน
ประกอบไปดว้ยสวนดอกไมน้านาพนัธุ ์โดยในช่วงตน้-กลาง เดือน 4 จะสามารถไปดดูอกซากรุะ ดอก
ทิวลิป หรือ นาโนะฮานะ  และช่วงฤดใูบไมร้ว่ง ช่วงกลาง-ปลายเดือน 11 ยงัมีใบไมเ้ปลี่ยนสีสวยๆ ให้
ดอีูกดว้ย (**ดอกไมใ้นแต่ละปีจะบานแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัสภาพภมูิอากาศในปีนัน้ๆ) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 
บ่าย น าท่านเปิดประสบการณใ์หมโ่ดยรถไฟขบวนพิเศษ “ฟจูิซงัวิวเอ็กซเ์พรส (FUJISAN VIEW 

EXPRESS)”  ที่จะพาท่านออกเดินทางไปพรอ้มกบัการชมวิวธรรมชาติสองขา้งทางพรอ้มทานของ
ว่างและจิบบกาแฟเก๋ๆ ยาม บ่าย ดา้นในยงัตกแต่งไดอ้ย่างสวยงามลงตวั หรูหราสวยงามให้
บรรยากาศที่อบอุ่นดว้ยโทนสีและวสัดตุกแต่งที่ท าจากไม ้ มีเบาะที่นั่งกวา้งซึ่งออกแบบดว้ยลวดลาย
สไตลว์ินเทจ ซึ่งที่นั่งมีทัง้แบบโต๊ะกลม โซฟา และที่นั่งแบบหนัหนา้เขา้หากนัใหส้ามารถพดูคยุกนัได้
อย่างสะดวก พรอ้มกบัชมวิวผ่านกระจกหนา้ต่างบานใหญ่ๆ ไดอ้ย่างเต็มตา 
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เมื่อรถไฟเดินทางถึง “สถานีรถไฟคาวาคจุิโกะ” น าท่านนั่งรถบสัเดินทางสู ่  “ทะเลสาบยามานาคา
โกะ” เพื่อเขา้สู่ที่พกั MATSUZONO HOTEL YAMANAKAKO  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบนั และยังคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากันเป็น
อยา่งดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     
น าท่านเดินทางสู ่“วนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อเปิดประสบการณใ์หม่กบัการนั่งรถนินจาสะเทิน้
น า้สะเทิน้บก ใหท้่านไดช้มธรรมชาติ 2 ขา้งทางรอบทะเลสาบอาชิ สนกุสนานไปกบัการเดินทางใน
รูปแบบใหม่ที่สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจใหก้บัทกุท่าน พรอ้มชมวิวภเูขาไฟฟจูิแบบไดอ้ย่างสวย (ในวนัที่
ทอ้งฟ้าเปิด) 1 คนัสามารถนั่งไดม้ากถึง 43 ท่าน 

12 เม.ย. 66 ทะเลสาบยามานาคาโกะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - นัง่รถสะเท้ินน ้ า

สะเท้ินบก – เมืองโอดาวาระ - พิพิธภัณฑ์ชุซุฮิโระ คามาโบโกะ- เปิด

ประสบการณใ์หม่ท าคามาโบโกะ (ลูกช้ินปลาญี่ปุ่น) - มหานครกรุงโตเกียว - 

ชอ้ปป้ิงชินจูกุ – บุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งทีวีแชมป์เป้ียน 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…   
บ่าย น าท่านเดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์ชุซุฮิโระ คามาโบโกะ” เมืองโอดาวาระ จังหวัดคานากาว่า มี

ผลิตภณัฑท์ี่ขึน้ชื่อประจ าทอ้งถิ่นคือคามาโบโกะ ซึ่งถือว่าเป็นของที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ท่านจะ
ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของคามาโบโกะ ความลกึลบั วสัด ุและคณุค่าทางโภชนาการ 

  
ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ สนุกนสนาไปกับการท าคามาโบโกะ และลิม้รสคามาโบโกะฝีมือ
ตวัเองที่เพิ่งท าเสรจ็ใหม่ๆ ไดอี้กดว้ย 
เกร็ดความรู:้ คามาโบโกะ คือ ลูกชิน้ปลาญ่ีปุ่ น ที่น าเอาเนือ้ปลามาบดนวดกับเกลือ ป้ันจนเป็น
รูปทรงที่ตอ้งการ จากนัน้แลว้จึงน าไปนึง่หรือย่าง  
น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น 
นบัเป็นศูนยร์วมวิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบ
พิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไวด้้วยกัน ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขต
เมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะใน
ตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

    
 ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือกซือ้สินคา้ ชอ้ปป้ิงย่านที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้กัเป็นอย่างดี “ย่านชินจกู”ุ 

เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทุกวยั สามารถหาซือ้สินคา้หลาก
ชนิดไดจ้ากที่นี่ไม่ว่ารา้นซานรโิอะ รา้นเกมส ์รา้นจกัรยาน รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง แผนกเครื่องกีฬา และอ่ืน ๆ ใหท้่าน ไดส้นกุกบัการซือ้สินคา้อย่างจใุจ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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 บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่

ว่าจะเป็นเนือ้วัวอย่างดี เนือ้หมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอย
เชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKYO BAY SHIOMI PRINCE หรือเทียบเท่า      
 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านนั่งรถไฟเดินทางสู ่“โตเกียว ดิสนีย ์แลนด”์ ซึ่งเป็นดิสนียแ์ห่งแรกของเอเชีย ชมทศันียภาพอนั
น่ารื่นรมยท์ี่ถกูจดัแต่งจ าลองขึน้มาบนแผ่นดิน เกิดจากการถมทะเลบรเิวณปากอ่าวโตเกียว ภายใน
รวบรวมเครื่องเลน่ต่าง ๆ ที่จดัแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ใหท้่านอิสระเลน่เคร่ืองเลน่ไดอ้ย่างสนกุสนาน
เริ่มตน้ต่ืนตาต่ืนใจในโซนของ TOMORROW LAND ส ารวจดวงดาวต่าง ๆ ในอวกาศ กบั STAR 
TOUR หวาดเสียว ต่ืนเตน้ เรา้ใจ สนกุสดุเหวี่ยงกบั SPACE MOUNTAIN ไปกบัยานความเรว็สงู 
แลน่ไปในอวกาศอนัมืดมิด มีแต่แสงดวงดาวนบัพนัดวงเป็นฉากหลงั อิสระเลือกชมและเลน่เคร่ือง
เลน่ไดอ้ย่างสนกุสนาน 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

13 เม.ย. 66 โตเกียว – นัง่รถไฟทอ้งถิ่น -ตื่นตาตื่นใจกบัสวนสนุกระดบัโลก โตเกียว ดิสนีย ์

แลนด ์(ไม่มีรถโคช้บรกิาร) 
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บ่าย สนุกกับเครื่องเล่นภายในโตเกียวดิสนียแ์ลนดต์ามอัธยาศัย ต่ืนเตน้ เรา้ใจ และสนุก สุดเหวี่ยง กับ 
SPACE MOUNTAIN ไปกับยานความเร็วสูงที่พาทุกท่าน แล่นไปในอวกาศอันมืดมิด มีแต่แสงของ
ดวงดาวนบัพนัดวงเป็นฉากหลงั... ชมภาพยนตร ์3 มิติภายในโรงภาพยนตร ์MICRO ADVENTURE 
เหมือนกับเขา้ไป  ร่วมอยู่ในเหตุการณ์จริง  และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด MONSTER INC ผจญภัยกับ
เหล่าวายรา้ย หรือจะเป็น BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS ให้ทุกท่านได้ต่อสู้กับสัตว์
ประหลาดโดยใชปื้นเลเซอร ์BIG THUNDER MOUNTAIN ที่จะพาทุกท่านแล่นผ่านทะลภุูเขาในโลก
ของ  WESTERN LAND  ท่านจะพบกบัหมาป่าแดนตะวันตกที่ก าลงัหิวโหย และแกะที่ชาวบา้นเลีย้ง
ไว ้หวาดผวาไปกบัการหลอกหลอนของภตูผีต่าง ๆ ภายในบา้นผีสิง  สนกุสดุกบัเครื่องเลน่  SPLASH 
MOUNTAIN  ที่พาทกุท่านนั่งเรือล่องชมความน่ารกัของหมู่บา้นสตัว ์แต่จบดว้ยลอ่งเรือตกลงมาจาก
หนา้ผาของน า้ตกที่สงูชนั ชมโลกของโจรสลดัที่จ  าลองหมู่บา้นและฉากเรือ  

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKYO BAY SHIOMI PRINCE หรือเทียบเท่า      
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKYO BAY SHIOMI PRINCE หรือเทียบเท่า      

  

 เชิญท่านอิสระเดินทางไปยงัย่านชอ้ปป้ิงหรูหราและโด่งดงัมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น 
ย่านอิเคะบุคโุระ ย่านชินจูก ุย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจกู ุยา่นอากฮิาบารา่ ย่านรปปงหง ิและ
สถานที่อ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่จ ากดัเวลา ท่านจะไดต่ื้นเตน้กบัการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด 

“ย่านอิเคะบุคโุระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทกุวยั ท่าน
สามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสินคา้มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 
หา้งสรรพสินคา้เซบอิุเคะบุคโุระ ปารโ์ก ้ หรือโตคิว แฮนด ์ เป็นตน้ รา้นรอ้ยเยน ที่สินคา้สว่นใหญ่
ภายในรา้นลว้นมีราคารอ้ยเยน รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล รา้น
นาฬิกา รา้นเครื่องส าอาง และสินคา้อ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ และของที่ระลกึ  

“ย่านชินจกู”ุ ย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้กักนัเป็นอย่างดี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการ
จบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้าก
ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นรา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬกิา 
เครื่องส าอาง รา้น M U J I  รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น U N I Q L O รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง 
รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกบัการซือ้สินคา้ 

 “ย่านชิบุย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหลง่ธุรกิจ และบนัเทิง จดุเดน่
ของชิบยุ่า คือ หา้แยกขา้มถนน ที่มีคนเดินขา้มไปมากนัคกึคกั ใครไดผ้่านมาตอ้งลองเดินผ่านแยกนี ้
ดซูกัครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือ้ผา้แฟชั่นที่มี

14 เม.ย. 66 โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวันจุใจ หรือ เลือกเดินทางท่องเที่ยวศาลเจา้เนซุ + 

วดัโกโทคุจ ิครึ่งวนัพรอ้มไกด ์ไม่รวมค่าเดินทางและค่าเขา้ชมสถานที่ (ไม่มีรถ

โคช้บริการ) 
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คนบอกไวว้่าเทรนดใ์นญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี ้ มีรา้นคา้เล็ก ๆ มากมาย รา้นอาหารเปิดจนดกึจนด่ืน 
ย่าน KOEN DORI ถนนสายชอ้ปป้ิงที่มีหา้งรา้นเต็มสองขา้งทาง หา้ง TOKYU HANDS มีของพวก 
D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินคา้ไอเดียน่ารกั ๆ ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมใหไ้ด ้ ซึ่งในหา้งจะแบ่ง
หมวดสินคา้ชัน้ละหมวด สว่นหา้ง LOFT แบรนดน์ีเ้ป็นที่รูจ้กัดี เพราะมีตัง้อยู่หลายแห่งในเมืองไทย 
และเป็นแบรนดค์ู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั หา้งที่นกัชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัดี 
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินคา้พวกเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 

ทวัรเ์สรมิ เลือกเดินทางครึง่วนัพรอ้มไกด ์(ไม่รวมค่าเดินทางและค่าเขา้ชมสถานที่) ตามรายละเอียด ดงันี ้

    
น าท่านชม “ศาลเจา้เนซุ” เป็นศาลเจา้ชินโตเก่าแก่ซึ่งตัง้อยู่ในเขตบงุเคียว ในกรุงโตเกียว  สิ่งก่อสรา้ง
ส่วนใหญ่ภายในศาลเจา้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1706 ซึ่งยังเหลือรอดมาจนถึงในปัจจุบนั และไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ส  าคญัแห่งชาติ นอกจากความสวยงามแบบดัง้เดิมแลว้ ศาล
เจา้เนซุแห่งนีย้ังมีชื่อเสียงในการชมดอกอาซาเลีย (Azalea) หรือที่เรียกว่าดอกซึซึจิ (Tsutsuji) ใน
ภาษาญ่ีปุ่ น ซึ่งปลูกอยู่ในสวนบนเนินของศาลเจา้ประมาณ 3,000 ตน้ (ประมาณ 100 สายพันธุ์) 
โดยจะมีการจดังานเทศกาล Bunkyo Azalea Festival ค่าเขา้ชมสวน: 300 เยน (ไม่มีค่าเขา้ชมศาล
เจา้)…  
น าท่านเดินทางสู่ “วดัโกโทคจุิ” เป็นวดัเก่าแก่ขนาดไม่ใหญ่ ตัง้อยู่ในเขตเซตากายะ กลางกรุงโตเกียว 
มีชื่อเสียงว่าเป็นวัดตน้ก าเนิดของแมวกวักญ่ีปุ่ นหรือมาเนะกิ เนโกะ ที่นี่มีแมวกวักวางอยู่เรียงราย
กว่า 1,000 ตัว เป็นภาพที่ไม่เพียงชาวต่างชาติเท่านัน้ แมแ้ต่คนญ่ีปุ่ นเองก็ยังตอ้งตกใจ บริเวณวดัก็
จะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้โดยเฉพาะต้นซากุระที่จะออกดอกบานในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนเมษายน 
ต านานของแมวกวักหรือมาเนะกิมีอยู่ว่าในยุคสมยัเอโดะ มีโชกุนเดินทางผ่านมาทางวัดนี ้แลว้ไดม้ี
แมวเขา้เรียกรอ้งใหเ้ขา้ไปที่วดั เมื่อโชกุนเขา้ไปถึงในวดั ก็เกิดพายุพดัถล่มอย่างหนกัที่ดา้นนอกทันที 
ท าใหโ้ชกุนรูส้ึกขอบคุณแมวตวันีท้ี่ท  าใหร้อดพน้จากพายุ จึงไดต้ัง้ใหว้ดันีเ้ป็นวดัประจ าตระกูล และ
สรา้งต่อเติมเรื่อยมา ผูค้นที่มาขอพรที่วดัแห่งนีเ้มื่อสมหวงัก็จะน าเอา ตุ๊กตาแมวท าท่ากวกัมาถวายที่
วดัเพื่อเป็นการขอบคณุ… จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมและอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั... 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิง “ชิซุย พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท” เป็นเอาทเ์ล็ทที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2013 อยู่
ใกลก้ับสนามบินนาริตะ เป็นบริษัทเดียวกับ Gotemba Premium Outlet ภายในมีรา้นคา้ที่เป็นแบรนด์
ทัง้จากญ่ีปุ่ นและจากต่างประเทศ มีรา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้นคา้ ใหท่้านสามารถสนุกสนานกับ
การจบัจ่ายสินคา้ที่มีใหเ้ลือก มากมายในราคาลดสดุพิเศษ… 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
14:30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่ เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:05 น. ออกเดินทางเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่  JL707 

   
23:00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
 

15 เม.ย. 66 โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงชิซุย พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท – ท่าอากาศยานนานาชาติ

สนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

เที่ยวบินที่ JL707 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

10-15 เม.ย. 

ผูใ้หญ่  79,900.- 50,000.- 29,900.- 

12,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 79,900.- 50,000.- 29,900.- 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 69,900.- 40,000.- 29,900.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

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

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

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำมัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 
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  

TOKYO CLASSIC JOURNEY 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  
10-15 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 
 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายท่ีเป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์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 าหรบัการจองตอ่หนึ่งที่นั่ง 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) 
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การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทวัรทั์ง้หมด 
 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 ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มกีารปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 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 
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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
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

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

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ 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) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางทีม่อีายคุรรภเ์กินกว่า 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 า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน 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 
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3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเกบ็คา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


