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รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้เดินทางทุกเพศ ทุกวัย และผู้รักเคร่ืองเล่น  
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติสายการบินไทยเทีย่วบนิ TG 622 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (นครโอซาก้า) - สวน
สนกุสดุเหวี่ยงกบัสวนสนกุระดบัโลก “ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ เจแปน” - นาโกยา่ 
อิ่มอรอย่กบัเซ็ตเมนหูมทูอดช่ือดงัของเมืองนาโกยา่ กรอบนอกนุม่ในละมนุลิน้ 
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03 
นาโกยา่ - นัง่รถไฟหวักระสนุชินกงัเซ็น (นาน 30 นาที) – ทะเลสาบปลาไหล
ฮามานะ - อิสระช้อปปิง้พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต็ - จงัหวดัยามานาชิ - ทะเลสาบยา
มานาคะโกะ - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น - อิ่มอร่อยกบับฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ (ไมอ่ัน้) 
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04 

 

YAMANAKAKO 
FUJI 

MATSUZONO 

 

04 
ทะเลสาบยามานาคะโกะ - บอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิโอะชิโนะฮคัไค - สนกุกบักิจกรรม
ฤดหูนาวลานสกีฟจิูเท็นสโนว์ (รวมกระดานเลือ่น) - มหานครโตเกียว – อิสระ 
ช้อปปิง้ยา่นชินจกู ุ- อิม่อร่อยกบัเมนชูาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั (บฟุเฟ่ต์)  

05 06 
07 

 

TOKYO 
SUNSHINE 

05 
โตเกียว - สวนสนกุระดบัโลก “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” - ชมสดุยอดความ 
อลงัการโชว์แสงสเีสยีง “อิเลค็ทริค พาเหรด” (ใช้บริการรถไฟตลอดวนั) 

08 X X 
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06 
โตเกียว - วดันาริตะซนั – อิสระช้อปปิง้อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริ
ตะ - ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 677   
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2 THEME PARKS NEW YEAR 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 

26-31 DECEMBER 2017 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้เดินทางทุกเพศ ทุกวัย และผู้รักเคร่ืองเล่น  
 

   
 

26 ธ.ค. 60 กรงุเทพฯ  
20:00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C 

เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตทูางเข้าหมายเลข 2 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์ 
หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที ผู้โดยสารทกุท่านพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ือง

ก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 30 นาที 
23:15 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 622 

(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 
 

27 ธ.ค. 60 ประเทศญี่ ปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (นครโอซากา้) - สวนสนุก

สุดเหวี่ ยงกบัสวนสนุกระดบัโลก “ยนิูเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน” - นาโกยา่ 

06:25 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 

    
08:30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่วนสนกุระดบัโลก ณ “ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ”  ซึง่นบัได้วา่เป็นสวนสนกุอนัยิ่งใหญ่

ตระการตากบัโลกภาพยนตร์ พร้อมร่วมสนกุและท้าทายกบัเคร่ืองเลน่หลากชนิดท่ีน่าต่ืนเต้นเร้าใจ 
เชิญท่านสัมผสัภาพยนตร์ 3 มิติ “THE TERMINATOR 2” จ าลองฉากคนเหล็กทะลุมิติ ซึ่งจะท าให้
ทา่นได้เข้าไปอยูใ่นการผจญภยัและตื่นเต้นไปกบันกัแสดงอยา่งคาดไม่ถึง / ต่ืนเต้นกบัเคร่ืองเลน่ใหม่
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แบบ 4 มิติ  กับเร่ือง “SPIDERMAN” ท่ีรอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ซึ่งนับว่าเป็นเคร่ืองเล่นท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมารอเข้าคิวในการเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย / นัง่รถซีมเูลเตอร์ย้อนเวลาหาอดีตไปกบัไม
เคิล เจ.ฟอกซ์ จากภาพยนตร์ดงัในอดีต เร่ือง “BACK TO THE FUTURE” / ชมเทคนิคทนัสมยัและ
สาธิตการจัดฉากในภาพยนตร์ท่ีจะต้องการเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือการเกิดเพลิงไหม้ เร่ือง 
“BACK DRAFT”… 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

  
บา่ย พบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยูใ่นเหตกุารณ์จริงกบั “JAWS” ร่วมใช้ทนุก่อสร้างอย่างมหาศาล

ไมต่ ่ากวา่ 1,500 ล้านเยน (เฉพาะเคร่ืองเล่น JAWS) / สว่นท่านท่ีรักความน่ารัก โดยเฉพาะเด็ก ๆ จะ
พลาดไม่ได้กับการเล่นเคร่ืองเล่น “SNOOPY’S PLAYLAND” ซึ่งเป็นเคร่ืองเล่นอีกชิน้หนึ่งท่ีสามารถ
สร้างทัง้ความสนุก...ต่ืนเต้น..และเสียงหัวเราะได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนีย้ังมีฉากจ าลองของ
เมืองนิวยอร์คการแสดงสดของบรรดาคาวบอยท่ีจะออกมาดวลปืนกนัเสียงดงัสนัน่อวดความยิ่งใหญ่ 
และท่ีขาดไม่ได้กบัขบวนพาเหรดโชว์ท่ีจดัขึน้ประจ าทกุวนั สมัผสักับความน่ารักของเหล่าตวัการ์ตนู
ในจินตนาการ และความสามารถพิเศษของนักแสดงท่ีจะโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้
นกัทอ่งเท่ียวได้ประทบัใจกบัความสวยงาม...  

   
ทา่นสามารถเลือกสนกุกบัสวนสนกุใหม่โลกแหง่จินตนาการ ต่ืนตาต่ืนใจไปกบัดนิแดนเวทมนต์แหง่
พอ่มด โดยตวัเอกของเร่ืองคือ “แฮร์ร่ี พอตเตอร์” จากวรรณกรรมเยาวชนท่ีโดง่ดงัท่ีสร้างจาก
จินตนาการท่ีเลา่ผ่านตวัอกัษรหลายภาษา จนกลายเป็นดนิแดนท่ีถกูสร้างขึน้ในโลกแหง่ความเป็น
จริง น าทา่นเพลินและร่วมเป็นสว่นหนึง่ไปกบัจินตนาการในสวนสนกุ ได้แก่ ปราสาทฮอกวอตส์ 
สถานท่ีจดักิจกรรมแฮร์ร่ี พอตเตอร์กบัการผจญภยัต้องห้าม (Harry Potter and the Forbidden 
Journey) หมู่บา้นฮอกส์มี้ด... เป็นอาคารขนาดใหญ่ท่ีจ าลองมาจากหมู่บ้านฮอกส์มีด้ในภาพยนตร์ 
ประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และสถานีรถไฟจ าลอง หลงัคาของอาคารมีหิมะปกคลมุตลอดปี ใน
สว่นนีจ้ะมีทางเดนิหินอยูต่รงกลาง สองด้านข้างเป็นร้านรวงตา่งๆ ในฮอกส์มีด้ ทางเข้าเป็นซุ้มหินโค้ง 



 

 

- 4 - 

เทีย่วบินฮิปโปกริฟฟ์... รถไฟเหาะความเร็วต ่าส าหรับครอบครัวท่ีดดัแปลงมาจากเคร่ืองเลน่เดมิช่ือ 
"Flying Unicorn" โดยจะมีแฮกริดคอยให้ค าแนะน าในการนัง่รถไฟท่ีถกูต้อง ทางเข้าเป็นชอ่งว่าง
ระหวา่งวงกลมหินดงัท่ีปรากฏในหนงัภาค 3-4 เม่ือเข้าไปจะพบกระทอ่มและหุน่ยนต์ฮิปโปกริฟฟ์
ขนาดเท่าจริง โดยผู้ เลน่จะต้องโค้งให้กบัฮิปโปกริฟฟ์ก่อน เพ่ือสร้างความไว้วางใจ หลงัจากนัน้จงึจะ
สามารถนัง่รถไฟได้ ในส่วนของตวัรถไฟเหาะ จะเป็นรถไฟพว่งท่ีสานจากฟาง ประดบัด้วยใบไม้และ
ขนนก แล่นบนรางรถไฟสีด า เบือ้งลา่งเป็นกระท่อมแฮกริดขนาด 2 ห้องท่ีสร้างจากหิน และสวน
ฟักทองยกัษ์กบัหุน่ไลก่าท่ีมีหวัเป็นฟักทอง ด่ืมบตัเตอร์เบียร์ ซึง่เป็นเคร่ืองดื่มท่ีได้รับความนิยมใน
โลกพอ่มดแมม่ด (ไมมี่แอลกอฮอล์)... น าท่านเดนิทางสู ่ “เมืองนาโกย่า” จงัหวดัไอจิ เมืองใหญ่
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอตุสาหกรรมส าคญั
ทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัทางด้านประวตัศิาสตร์ และยา่นการค้าท่ี
ทนัสมยั... 

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... พิเศษบริการทา่นด้วยเมนอูพัเกรดเซ็ตหมทูอดราดซอสมิโซะ

สตูรเฉพาะ เนือ้หมชูปุแปง้ทอดกรอบนอกนุม่ในแสนนุม่ละมนุลิน้ นบัเป็นเมนขูึน้ช่ือเมืองนาโกยา่ 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา่ 

เหต ุ ในค ่าคืนนีก้รุณาจดั OVER NIGHT BAG ส าหรับ 1 คืน เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าพกัในโรงแรมคืนถดัไป 
เน่ืองจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นไมมี่พนกังานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมตา่งจงัหวดั ลิฟต์
โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ ใช้บริการมาก จงึไมส่ะดวกในการน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน 

 

28 ธ.ค. 60 นาโกยา่ - น่ังรถไฟหวักระสุนชินกงัเซ็น (นานประมาณ 30 นาที) – ทะเลสาบปลา

ไหลฮามานะ – อิสระชอ้ปป้ิงโกเท็มบะ พรเีม่ียมเอา้ทเ์ล็ต - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

- อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์(ไม่อัน้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ “นาโกย่า” เพ่ือน าทา่นขึน้ “รถไฟชินกงัเซ็น” หรือรถไฟหวักระสนุท่ีวิ่ง
ความเร็วเฉล่ียสงูถึง 240 กิโลเมตร/ชัว่โมง “ประมาณ 30 นาที” ระยะทางรวมทัง้สิน้ 72.4 กิโลเมตร 
รถไฟชินกงัเซ็นนบัวา่เป็นยานพาหนะท่ีสะดวกสบายไม่แพ้เคร่ืองบนิ เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มือง “โตโยฮาชิ”...  
น าทา่นเดนิทางสู ่“ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ” ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ท่ีสดุของภาคกลาง
เป็นแหลง่น า้เพาะพนัธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่ท่ีสดุ ชาวญ่ีปุ่ นนิยมทานเนือ้ปลาไหลย่างเป็นอยา่งมาก 
นอกจากเป็นจดุแวะพกัผ่อนของนกัเดินทางไกลและเป็นอูน่ า้ส าคญัในการผลิตปลาไหลสูต่ลาดทัว่
ประเทศ...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกเท็มบะ” อิสระช้อปปิง้ “พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต” ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัท่ีราคา

ถูกจนคณุแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมช่ือดงัทั่วโลก ทัง้แฟชั่นน าสมัยของคนทุกวัย หรือ
แฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายท่ีพร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสุด ๆ อาทิ COACH, TIMBERLAND, 
NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมตา่ง ๆ... 

 น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “ยามานาชิ” ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณภมูิภาคชบูขุองประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดัท่ีถกูปิด
ล้อมด้วยภเูขา มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแหง่หนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับความนิยมจาก
นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิและนกัทอ่งเท่ียวญ่ีปุ่ นเอง...  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั YAMANAKAKO FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บริการทา่นด้วยเมนพูิเศษบฟุเฟ่ต์ขาปไูมอ่ัน้ ซูชิ ซาชิมิ และอ่ืน ๆ  
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

29 ธ.ค. 60 ทะเลสาบยามานาคะ - บ่อน า้ศกัดิ์ สิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค - สนุกกบักิจกรรมฤดูหนาว

ลานสกีฟูจิเท็น สโนว ์รสีอรท์ (รวมกระดานเล่ือน) - มหานครโตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิง

ยา่นชินจูก ุ- อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตเ์มนูชาบูชาบูเน้ือหมู และเน้ือววั (ไม่อัน้)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิทางสู่ “บ่อน ้าศกัด์ิสิทธ์ิโอะชิโนะฮคัไค” สระน า้ท่ีเกิดจากธรรมชาตมีิอายกุวา่ 1,200 ปี 

เกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขาฟจูิ ได้สะสมอยูใ่ต้น า้เป็นเวลานานกวา่ 1,000 ปี และน า้เหลา่นี ้
ก็ได้ผดุขึน้มาเป็นบริเวณเดียวกนัถึง 8 บอ่ เม่ือมองท่ีผิวน า้จะเห็นน า้ท่ีใสสวยงามชวนค้นหาสิ่ง
มหศัจรรย์ท่ีอยูเ่บือ้งลา่งยิ่งนกั... น าท่านเดนิทางสู ่“ลานสกีฟจิูเท็นสโนว์รีสอร์ท” (พิเศษแถมกิจกรรม
กระดานเล่ือนส าหรับเดก็เล็กและสกู๊ตเตอร์เล่ือนส าหรับผู้ ใหญ่) ให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเลน่
กระดานเล่ือนได้ตามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแหง่นีท่ี้ซึ่งเป็นสวนสนกุขนาดใหญ่ เป็นลานสกีท่ีมีช่ือเสียง
และมีฉากหลงัเป็นภเูขาไฟฟจูิท่ีสวยงามทา่นจะได้สนกุกบัลานหิมะขาวโพลน ทา่นท่ีสนใจจะเชา่
อปุกรณ์เคร่ืองเลน่สามารถแจ้งหวัหน้าทวัร์ล่วงหน้า ราคาไมร่วมคา่เชา่อปุกรณ์สกี เคร่ืองเลน่สกี 
สโนว์บอร์ด หรือครูฝึก (เวลาเปิดและปิดของลานสกีขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศ) บริเวณรีสอร์ทมีพืน้ท่ี
ทัง้ส าหรับผู้ เร่ิมต้นเลน่สกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชนัต ่า และไตร่ะดบัขึน้เร่ือย ๆ รวมถึง
พืน้ท่ีสวนขนาดใหญ่ส าหรับเดก็เล็ก สามารถเล่นรถเล่ือน หรือเรียนรู้การเลน่สกีขัน้ต้น หรือเลน่หิมะ
ให้ทา่นได้อิสระกบัการเลน่หิมะและหามมุสวยถ่ายภาพเพ่ือเป็นท่ีระลกึ...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่  “มหานครโตเกียว” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) มหานครเป็น

เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแหง่ความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้
สมยั ซึง่มีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั ทัง้นี ้
เขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากร
อาศยัอยูร่าว 35 ล้านคน แตเ่ฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขต
เมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึง่... น าทา่นเดินทางสู่
ยา่นช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยเป็นอยา่งดี “ยา่นชินจกู”ุ เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิด
ของนกัท่องเท่ียวทกุเพศทกุวยั ทา่นสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น ร้านซานริ
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โอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้าอ่ืน ๆ ให้
ทา่นได้สนกุกบัการซือ้สินค้าจใุจ... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนเูมนชูาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั พร้อมด้วย
น า้จิม้สตูรเฉพาะ พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อน และเคร่ืองด่ืมซอฟท์ดริง้ค์ (บฟุเฟ่ต์) 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

30 ธ.ค. 60 มหานครโตเกียว – สวนสนุกระดบัโลก “โตเกียว ดสินีย ์ แลนด”์ - ชมสุดยอดความ 

อลงัการโชวแ์สงสีเสียงขบวน “อิเล็คทรคิพาเหรด” (ใชบ้รกิารรถไฟทอ้งถิ่ นตลอดวนั) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    

 น าทา่น ”นัง่รถไฟ” เดนิทางสูส่วนสนกุระดบัโลก “โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์” ซึง่เป็นดสินีย์แหง่แรกของ
เอเชีย ชมทศันียภาพอนัน่าร่ืนรมย์ท่ีถกูจดัแตง่จ าลองขึน้มาบนแผน่ดนิ เกิดมาจากการถมทะเล
บริเวณปากอ่าวโตเกียว ภายในเป็นท่ีรวบรวมของเคร่ืองเลน่ตา่ง ๆ ท่ีจดัแบง่เป็นโซนตา่ง ๆ ให้ทา่นได้
เลือกชมและเลน่เคร่ืองเลน่ได้อย่างสนกุสนานเร่ิมต้นต่ืนตาต่ืนใจในโซนของ TOMORROW LAND 
ส ารวจดวงดาวตา่ง ๆ ในอวกาศ กบั STAR TOUR หวาดเสียว ต่ืนเต้น เร้าใจ และสนกุ สดุเหว่ียง กบั 
SPACE MOUNTAIN ไปกบัยานความเร็วสงู แลน่ไปในอวกาศอนัมืดมิด มีแตแ่สงของดวงดาวนบั
พนัดวงเป็นฉากหลงั เลือกชมและเลน่เคร่ืองเลน่ได้อย่างสนกุสนานเร่ิมต้นต่ืนตาต่ืนใจในโซนของ 
TOMORROW LAND ส ารวจดวงดาวตา่ง ๆ ในอวกาศ กบั STAR TOUR 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

    
บา่ย อิสระตอ่ภายในสวนสนกุ ต่ืนเต้น หวาดเสียว เร้าใจ และสนกุสดุเหว่ียงกบั SPACE MOUNTAIN ไป

กบัยานความเร็วสงูท่ีพาทกุท่าน แลน่ไปในอวกาศอนัมืดมิด มีแตแ่สงของดวงดาวนบัพันดวงเป็น
ฉากหลงั... สนกุกบัเคร่ืองเล่นภายในโตเกียวดสินีย์แลนด์ ตามอธัยาศยั ชมภาพยนตร์ 3 มิตภิายใน
โรงภาพยนตร์ MICRO ADVENTURE เหมือนกบัเข้าไป  ร่วมอยูใ่นเหตกุารณ์จริง  และเคร่ืองเลน่
ใหมล่า่สดุ MONSTER INC ผจญภยักบัเหลา่วายร้าย หรือจะเป็น BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 
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BLASTERS ให้ทกุทา่นได้ตอ่สู้กบัสตัว์ประหลาดโดยใช้ปืนเลเซอร์ BIG THUNDER MOUNTAIN ท่ี
จะพาทกุทา่นแลน่ผ่านทะลภุเูขาในโลกของ  WESTERN LAND  ทา่นจะพบกบัหมาป่าแดนตะวนัตก
ท่ีก าลงัหิวโหย และแกะท่ีชาวบ้านเลีย้งไว้ หวาดผวาไปกบัการหลอกหลอนของภตูผีตา่ง ๆ ภายใน
บ้านผีสิง  สนกุสดุกบัเคร่ืองเลน่  SPLASH MOUNTAIN  ท่ีพาทกุทา่นนัง่เรือลอ่งชมความนา่รักของ
หมูบ้่านสตัว์ แตจ่บด้วยการลอ่งเรือตกลงมาจากหน้าผาของน า้ตกท่ีสงูชนั ชมโลกของโจรสลดัท่ี
จ าลองหมูบ้่าน ฉากเรือโจรสลดัท่ีต่ืนเต้น  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

    
พิเศษชมขบวน “อิเล็คทริคพาเหรด” ซึง่จะจดัเป็นริว้ขบวนเพ่ือแสดงให้นกัทอ่งเท่ียวได้ชมอย่างสวยงาม และอลงัการ

ด้วยเคร่ืองแตง่กายของนกัแสดงรวมทัง้ตวัการ์ตนูตา่ง ๆ ของดสินีย์ท่ีออกมาเต้นและเดนิขบวนนัน้จะ
ประดบัประดาตกแตง่ไปด้วยดวงไฟนบัล้านดวง ทัง้ยงัสามารถเปล่ียนสีของไฟไปมาตามทว่งท านอง
เพลงท่ีเปิดประกอบการเดนิ และได้ช่ือวา่เป็นไฮไลท์ของวนัเลยทีเดียว กบัการใช้ดวงไฟมาใช้ในการ
ตกแตง่ตวัละครและยานพาหนะตา่ง ๆ ท่ีมาร่วมในขบวนพาเหรด เหมือนอยูใ่นโลกแหง่เทพนิยาย 

ขบวนพาเหรดยามค ่าคืนท่ีเต็มไปด้วยความฝัน เหลา่ดาวเดน่ของดสินีย์ท่ีเปลง่ประกายเจิดจรัสถกู
ห้อมล้อมไปด้วยแสงไฟและเสียงเพลง อาทิ ตวัละครจากภาพยนตร์เร่ือง “อะลาดนิ” “ทอย สตอร่ี” 
และอีกมากมาย จะมาปรากฏตวับนขบวนรถพาเหรดสีสนัสดใสแตง่แต้มสวนสนกุยามค ่าคืนอยา่ง
นา่อศัจรรย์…(ก าหนดการแสดงเป็นไปตามประกาศของทางสวนสนกุและขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟกลบัเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือ
เทียบเทา่ 
 

31 ธ.ค. 60 โตเกียว – วดันารติะซนัชินโชจิ – ชอ้ปป้ิงอิออน - สนามบินนานาชาตินารติะ - 

ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรงุเทพฯ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง “นาริตะ” เพ่ือเข้าชม “วดันาริตะซันชินโชจิ” เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและผู้คนให้
ความเคารพนับถือมาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งสร้างเสร็จเม่ือกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 
จดุเดน่ของวดันีคื้อ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเสมือนเทพเจ้าระดบัสงูของลทัธิชินกอน ซึ่งเป็นเทวรูป
ไม้แกะสลกัจากเมืองเกียวโต และถวายโดยโคโบไดชิ ตามค าสัง่ของจกัรพรรดซิากะ.. บริเวณหน้าวดั
มีถนนช้อปปิง้โอโมเตะซังโด Omotesando เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายของท่ีระลึก ร้านสินค้างาน
ฝีมือ, ร้านอาหาร ฯลฯ 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมอยูใ่นรายการ) 

   
บา่ย  น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี   “อิออนช้อปป้ิงมอลล์” ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่าน
  ได้ช้อปปิง้ในแหล่งช้อปปิง้แห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   
  เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ท่ีทกุทา่นสามารถซือ้หาของใช้ดีๆ
  และของฝากได้อย่างจใุจ.... นอกจากนัน้ยงัมีโซนจสัโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่ท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ 
  เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงรส บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ 
14:00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตินาริตะ 
17:30 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
22:30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 

YOI TABI 2 THEME PARKS NEW YEAR 

 

6 DAYS 4 NIGHTS [TG] 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้เดินทางทุกเพศ ทุกวัย และผู้รักเคร่ืองเล่น  
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ตาราง 
การเดนิทาง 
2560 

ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

ธ.ค. 26-31 

ผู้ ใหญ่ 70,700 41,200 29,500 

6,900 

เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 63,700 41,200 22,500 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 53,700 31,200 22,500 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นั่งบนรถโค้ช 7,500 

หมายเหต ุ TG ประกาศเพิ่มคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิง(YQ) +800 บาท/ที่นัง่(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ราคาด้านบนรวม YQ ใหมแ่ล้ว... 17 ส.ค. 60 

 
อัตรานีร้วม 

 คา่บริการน า้แร่วนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 คา่บริการมคัคเุทศก์ และคา่รถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามเง่ือนไขกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 กระเป๋าผ้าล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี และ “ซิมทอ่งเท่ียว” ใช้อินเตอร์เนต Non-Stop 4GB ตลอดการ
เดนิทางทา่นละ 1 ซิม  

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้าประเทศอ่ืน 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นต้น 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี นา่รัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 

 
ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบนิแห่งชาติสายการบินไทย 

 คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศตามเง่ือนไขของสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และรวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเง่ือนไขสายการบินไทย น า้หนกักระเป๋าเดนิทางต้องมีน า้หนกั
ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋าเดนิทางใบใดใบหนึง่   มีน า้หนกัเกินท่ีก าหนด ทา่นต้องเสีย
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คา่ธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบนินัน้ (ข้อก าหนดนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้เป็นไปตาม
ประกาศของสายการบนิ) 

 
การยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ ำท่ำนละ 5 , 0 0 0 บำท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 30 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ ำ ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่ำทัวร์ 50% ของรำคำเตม็เท่ำนัน้ 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเตม็จ ำนวนตำมรำคำทัวร์ทัง้หมด 
 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปล่ียนวนัเดนิทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ยดงันี ้ 
✓ ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดนิทางเดมิ 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 30 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 50 วนั ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

เทศกาลตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม ่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดนิทางระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคมเป็นต้น 

 
 
 

ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวล์ิด จ ากดั ด าเนินงานเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แตจ่ะไม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดมิหรือเปล่ียนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทาง
ธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ 
หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 25 ทา่น(ผู้ ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิกการเดนิทางหาก

คณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 25 ท่าน(ผู้ ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดินทาง 
 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือร่วมทวัร์ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีท่ีทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทกุกรณี 



 

 

- 12 - 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดนิทางได้ เน่ืองมาจากผู้ เดนิทางอาจมี
สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาต ิ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางลว่งหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนท่ีูเป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดบิ ทา่นใดท่ีไม่มีการแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดนิทางถงึประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเตมิ โปรดทราบวา่หากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแหง่อาจเปล่ียนเมนใูห้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหวับกุเทา่นัน้ 

 
 
 
 
 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ทา่นต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งคา่ธรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นคา่ตัว๋เคร่ืองบนิส่วนเพิ่มที่ผู้
เดนิทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 

1.4 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่ม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบนิไม่รับค าขอบล็อกท่ีนัง่ Long Leg ผู้ โดยสารต้องไปแจ้งค าขอท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินในวนั
เดนิทาง 

1.5 กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบนิ
เทา่นัน้ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 
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1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอ่ืน ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมด
เป็นสิทธ์ิของสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของทา่นเอง 
ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมืองไทย วา่ได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัร์และสายการบิน 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผู้ เดนิทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ ร่วมเดนิทางที่มีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้ มีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวตัคิลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะท่ีออกเดนิทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรือช าระเตม็จ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดั
จ าหรือค่าทวัร์ ไม่วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าท่ีสายการบนิอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน 
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...ประกาศ... 
 

เน่ืองจากทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2556 
เร่ืองการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
สามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั 

(หากผู้ ย่ืนประสงค์จะพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องย่ืนขอวีซา่ตามปรกต)ิ 
ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ ต้องผา่นการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจงึจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เชน่เดียวกบัผู้ ท่ีย่ืนขอวีซา่กบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) 
ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น 
ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบั หรือสิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งพ านกัในญ่ีปุ่ นได้ 

(เชน่ เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
 

ทางคอมแพ็ค และ/หรือหวัหน้าทวัร์ ตลอดจนมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
ไมส่ามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้ เดนิทางได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือท่ีได้มีการช าระเสร็จสิน้แล้ว ไมส่ามารถเรียกคืนได้แตป่ระการใด 
 

ในการซือ้บริการกับทางคอมแพค็อย่างหน่ึงอย่างใด คอมแพค็ถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข 
ที่ทางคอมแพค็ก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 


