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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) 
– เมืองคามาครุะ – นมสัการหลวงพ่อโตไดบทุสึ - โกเท็มบะ – อิสระชอ้ปป้ิง 
พรีเมี่ยมเอา้ทเ์ล็ต – ทะเลสาบคาวากจุิโกะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

- 01 02 

KAWAGUCHIKO 
FUJI VIEW 

 

03 
ทะเลสาบคาวากจุิโกะ – หมู่บา้นโบราณอิยาชิโนะซาโตะ – ชมความงาม     
ทุ่งพิง้คม์อส(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ) - เมืองโยโกฮาม่า 

03 04 05 
YOKOHAMA 

ROYAL PARK 

04 
โยโกฮาม่า  - กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า  – โกดังอิฐสีแดงโยโกฮาม่ า - 
พิพิธภณัฑร์าเมง ชินโยโกฮาม่า – เมืองคาวาซากิ - วดัคาวาซากิไดชิ เฮยเ์คนจิ 
– ชอ้ปป้ิงถนนนาคามิเสะ - โตเกียว - อิม่อรอ่ยกบัเมนไูคเซกิปจูากรา้นดงั 

06 07 
08 

 

TOKYO 
SUNSHINE CITY 

PRINCE 

05 
โตเกียว – เมืองคาวาโกเอะ – พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตามะ – ศาลเจ้าฮิกาวะ – 
ถนนคุระซุคุริ – พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมคาโดคาวะ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรด
บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างรายการทีวีแชมป์เป้ียน 

09 10 
11 

 

TOKYO 
SUNSHINE CITY 

PRINCE 

06 
โตเกียว - วดัอาซากสุะ - นมสัการเจา้แมก่วนอิมศกัดิ์สิทธ์ิ - โอไดบะ –        
จดุชมววิสะพานเรนโบว ์ - อิสระชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซ์ิตี ้ – สนามบินนานาชาต ิ 
ฮาเนดะ 

12 X X - 

07 
สนามบินนานาชาตฮิาเนดะ - ประเทศไทย – สนามบินสวุรรณภมูิ เที่ยวบินที่ 
JL033 

- - - - 

 
 

ไฮไลท ์

 ชมความสวยงามภเูขาไฟฟจูิ ภเูขาไฟที่มีรูปรา่งสวยงามที่สดุในญ่ีปุ่ น 
 ชมทุ่งดอกพิง้คม์อส หรือ ทุ่งดอกชิบะซากรุะ สีชมพสูดใสที่ก าลงับานสวยสะพรั่งกว่า 800,000 ตน้ 
 กราบสกัการะ พระใหญ่ไดบทุสแึห่งเมืองคามาครุะ 
 ชมหมู่บา้นเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น อิยาชิโนะซาโตะ สมัผสับรรยากาศดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
 สมัผสัประสบการณน์ั่งกระเชา้ลอยฟ้าในเมืองแห่งแรกของญ่ีปุ่ น มองเห็นเมืองไดแ้บบ 360 องศา 
 พิพิธภณัฑร์าเมงที่ชินโยโกฮาม่า แหลง่รวมราเมงรสเลิศของญ่ีปุ่ น 
 ท่องโลกรถไฟญ่ีปุ่ นที่ พิพิธภณัฑร์ถไฟไซตามะ สมัผสัเสน่หข์องรถไฟในมมุต่างๆ  
 อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนอูาหารประเภทป้ิงย่างแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน (Rokkasen) 
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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) 

 

 
06:10 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหน่ึงของญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “คามาคุระ” ตัง้อยู่ในเขตจังหวดั “คานากาว่า” ภูมิภาคคนัโต บนเกาะฮอนชู

ของประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีเมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองท่าที่ส  าคัญ ซึ่งเมืองโยโกฮาม่าเป็นสถานที่จัดศึก
ฟตุบอลโลกในปี 2002 รอบชิงชนะเลิศ และเป็นเมืองที่มีคนจีนอาศยัอยู่มากที่สดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น มี
ท่าเรือขนาดใหญ่ เป็นศนูยก์ลางในการกระจายสินคา้อตุสาหกรรมใหญ่เป็นหลกั ในขณะเดียวกนัก็มี
ความสงบเรียบง่าย ธรรมชาติสวยงาม ศาสนสถานและศาลเจา้ที่มีชื่อเสียงในเมืองคามาคุระ อีกทัง้

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

11 พ.ค.66 ประเทศไทย – ท่ำอำกำศยำนสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูม ิ

12 พ.ค.66 ประเทศญี่ปุ่น - เกำะฮอนชู - สนำมบินนำนำชำติฮำเนะดะ (มหำนครโตเกียว) 
– เมืองคำมำคุระ – นมัสกำรหลวงพ่อโตไดบุทสึ - โกเท็มบะ – อิสระช้อปป้ิง 
พรีเมี่ยมเอ้ำทเ์ล็ต – ทะเลสำบคำวำกุจิโกะ - อำบน ้ำแร่ญี่ปุ่น 
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ในอดีตเมืองคามาครุะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัโชกุน โยริโตโมะ 
มินาโมโตะ เป็นสมยัที่ชนชัน้ซามไูรไดข้ึน้มามีอ านาจในการปกครองประเทศ และยคุนีเ้องที่ญ่ีปุ่ นไดม้ี
การใชร้ะบบศกัดินากนัอย่างกวา้งขวาง ท าใหเ้มืองคามาครุะอาจจะเรียกไดว้่าเป็นเมืองซามไูรเก่า 

    
 น าท่านกราบนมสัการ “หลวงพ่อโตไดบทุส”ึ  ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจง้ สรา้งดว้ยส ารดิ มีความสงู 

13.35 เมตร เป็นพระอมิตตาพทุธเนียวไร เดิมทีหลวงพ่อโตไม่ไดอ้ยู่กลางแจง้อย่างที่เห็นกนัทกุวนันี ้
แต่เป็นเพราะภยัธรรมชาติต่าง ๆ  ที่พดัเอาโบสถแ์ละสิ่งก่อสรา้งบรเิวณนัน้หายไปหมด เหลือแต่องค์
พระพทุธรูปอย่างที่เห็น นอกจากนัน้ยงัมีความเชื่อว่าหลวงพ่อโตไดบทุสเึป็นผูป้กปอ้งแผ่นดินญ่ีปุ่ นไว้
จากการรุกรานของศตัรูอีกดว้ย ในช่วงเทศกาลวนัหยุดจะมีนกัท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชื่นชมบารมี
กนัอย่างเนืองแน่น อีกทัง้ยงัเป็นสถานที่ที่มีความส าคญัในดา้นประวติัศาสตรช์าติของประเทศญ่ีปุ่ น 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกเท็มบะ” มีพืน้ที่ 194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของภูเขาไฟฟูจิ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิ และสามารถเดินทางสู่มหานครโตเกียว
สะดวกโดยใชบ้รกิารทางรถไฟและรถยนตไ์ดด้ว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง “โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต” ศนูยร์วมแฟชั่นทนัสมยัที่ราคาถกูจนคณุแปลกใจ

แหล่งรวมพลของแบรนดเ์นมชื่อดังทั่วโลก ทั้งแฟชั่นน าสมัยของคนทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่ว    
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ทุกค่ายที่พรอ้มใจกันมาลดราคากันตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 
PUPPIES, ADIDAS และสินคา้แเบรนดเ์นมที่มีชื่อเสียงมากมาย ทัง้แบรนดข์องญ่ีปุ่ นและต่างชาติ 
น าท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวากจุิโกะ” ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดั “ยามานาชิ” ตัง้อยู่บริเวณภูมิภาคชูบุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น จังหวัดที่ถูกปิดลอ้มด้วยภูเขา มีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัความนิยมอย่างมากจากนกัท่องเที่ยวต่างชาติ และนกัท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่ น 
ทะเลสาบคาวากจุิโกะนบัเป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบที่ลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิ เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบัที่สอง จากจ านวนทัง้หมดหา้ทะเลสาบที่โอบลอ้มอยู่บรเิวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ เวลามองลงไป
ในทะเลสาบจะเห็นภาพสะท้อนภูเขาไฟฟูจิที่มีความงดงามและสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็น
สถานที่พกัตากอากาศในช่วงวนัพกัผ่อนดว้ย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... 
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั KAWAGUCHIKO FUJI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด
เหนื่อยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านโบราณอิยาชิโนะซาโตะ” ตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม   
บนชายฝ่ังทิศตะวันตกของทะเลสาบไซโกะ  ซึ่งถูกพายุไตฝุ้่ นพัดถล่มในปี 1966 ต่อมาในภายหลัง

13 พ.ค.66 ทะเลสำบคำวำกุจิโกะ – หมู่บ้ำนโบรำณอิยำชิโนะซำโตะ – ชมควำมงำม      
ทุ่งพิ้งค์มอส(ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ) - ภูเขำไฟฟูจิ ช้ัน 5 (ขึ้นอยู่กับสภำพ
อำกำศ) - เมืองโยโกฮำม่ำ 
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ไดร้บัการบูรณะขึน้ใหม่ใหค้งแบบสิ่งปลกูสรา้งดัง้เดิมและเปิดเป็นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ใหป้ระชาชน
ไดเ้ขา้ชมศึกษาเรียนรูว้ฒันธรรม ภายในหมู่บา้นประกอบดว้ยบา้นกว่า 20 หลงัคาเรือน ที่ไดร้บัการ
ดัดแปลงให้เป็นรา้นค้า รา้นอาหาร พิพิธภัณฑ์ และแกลลอรี่ ซึ่งแต่ละหลังก็จะมีความเชี่ยวชาญ     
ในงานฝีมือดั้งเดิมที่ต่างกัน เช่น เครื่องป้ันดินเผา ธูป และผา้ทอ เป็นตน้... น าท่านชื่นชมกับดอก 
MOSS PHLOX หรือที่รูจ้กักนัในนามนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่ชื่อ “พิง้คม์อส” ที่พรอ้มเพรียงกนัเบ่งบาน
อวดสีสนัฉูดฉาดงดงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย พรอ้มกับทัศนียภาพที่โดดเด่น เบื ้องหลงัเป็น
ฉากของภูเขาไฟฟจูิที่งามสง่า ท่านจะไดช้มสีสนัที่เต็มทั่วทัง้ภูเขาตัง้แต่ปลายเดือนเมษายน-ตน้เดือน
มถินุายนของทกุปี ใหท้่านไดอิ้สระเก็บบนัทกึภาพแห่งความทรงจ าแห่งความงดงามไวเ้ป็นที่ระลึก 
(อตัราการบานของดอกไมแ้ต่ละชนิด ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาและฤดกูาลเป็นส าคญั)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟจูิ” ที่มีความสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภูเขาไฟที่มี

ชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตัว และยงัถือว่า
เป็นสญัลักษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญ่ีปุ่ น
ตลอดทุกฤดกูาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะสามารถ
เห็นความสวยงามของตวัภูเขาและวิวโดยรอบของภเูขาไฟฟูจิและความหนาวเย็น… น าท่านเดินทาง
สู่เมือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลกัของจังหวดัคานากาว่า ตัง้อยู่ติดกบัอ่าวโตเกียวใน ภูมิภาคคนัโต 
เป็นเมืองท่าที่ส  าคัญของญ่ีปุ่ นและเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน นอกจากนี ้เมือง         
โยโกฮาม่ายงัเป็นเมืองที่มีความทนัสมยัและเป็นศูนยก์ลางในดา้นการคา้กบัชาติอ่ืนๆ มีชาวต่างชาติ
มาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมากทัง้ชาวจีนและชาวตะวนัตก... 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั YOKOHAMA ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
 น าท่านนั่ ง “กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า (Yokohama Air Cabin)” กระเช้าลอยฟ้าใจกลางเมือง        

โยโกฮาม่าแห่งแรกของญ่ีปุ่ น เรียกไดว้่าสามารถชมเมืองแบบมมุสงูมมุปังๆ ไดอ้ย่างจดัเต็ม เพราะตวั
กระเชา้กรุกระจกรอบทิศทาง เรียกไดว้่าเห็นวิวทิวทัศนข์องเมืองแบบ 360 องศาเลยทีเดียว ความ
พิเศษที่ส  าคญัที่สดุของ "YOKOHAMA AIR CABIN" คือคณุสามารถเพลิดเพลินกบัการชมวิวได ้โดย
การนั่งกระเชา้ลอยบนฟ้าผ่านใจกลางของย่านมินาโตะมิไรในโยโกฮาม่าเป็นเวลาประมาณ 5 นาที นี่
เป็นกระเชา้ลอยฟ้าแห่งแรกในญ่ีปุ่ นที่วิ่งผ่านระหว่างอาคารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนอยู่ใกล ้ๆ 
อาคารสถานีก็จะลอยอยู่ใกลก้บัพืน้ดิน และท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพจาก หอ้งโดยสาร
ที่ทอดผ่านเหนือถนนและทางเดินเล่นไดโ้ดยตรงราวกับเดินเล่นเหนือถนนเหล่านัน้ ที่จุดสูงสุดของ
เสน้ทาง ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศนข์องมินาโตะมิไรจากบนฟ้าไดท้ี่ความสูงประมาณ 40 เมตร 
ความยาวรวมทั้งหมด 630 เมตร... น าท่านชม “โกดังอิฐแดง” หรือที่หลายคนเรียกว่า “Akarenga 
Soko” เป็นอาคาร 2 หลงัที่ออกแบบในสไตลย์ุโรป สรา้งดว้ยอิฐแดง ตั้งอยู่ภายในย่านมินาโตะมิไร
(Minato Mirai 21) ของเมืองโยโกฮาม่า(Yokohama) ซึ่งเป็นเมืองท่า ในอดีต อาคารเหล่านีเ้ป็นโกดงั 
จัดเก็บสินค้า น าเข้าและส่งออก ของศุลกากร ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้
กลายเป็นแหล่งช็อปป้ิงที่มีสินค้ามากมาย และท าให้กลายเป็นสถานีที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของ
นกัท่องเที่ยว…  
  

14 พ.ค.66 โยโกฮำม่ำ - กระเช้ำลอยฟ้ำโยโกฮำม่ำ – โกดั งอิฐสีแดงโยโกฮำม่ำ - 
พพิิธภัณฑร์ำเมง ชินโยโกฮำม่ำ – เมืองคำวำซำกิ - วัดคำวำซำกิไดชิ เฮยเ์คนจิ 
– ช้อปป้ิงถนนนำคำมิเสะ - โตเกียว - อิ่มอร่อยกับเมนูไคเซกิปูจำกร้ำนดัง 
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น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเมง ชินโยโกฮาม่า” เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า ประเทศ
ญ่ีปุ่ น พิพิธภัณฑเ์ก่ียวกับอาหารโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของญ่ีปุ่ นนี ้ก่อตั้งขึน้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 
เพื่อน าเสนอเรื่องราวของราเมง เอาไวแ้บบครบถ้วนความอร่อย ทัง้เนือ้หา และรสชาติ ผ่านพืน้ที่ที่
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น สองโซนหลัก เริ่มจากชั้น 1 พืน้ที่แสดงประวัติน่าสนใจต่าง ๆ ของราเมง อาทิ 
คอลเลกชั่นราเมง ไม่ว่าจะเป็นเส้นราเมง ถ้วยราเมง ชอ้นทานราเมง ที่แสดงถึงวิวัฒนาการ และ
วฒันธรรมการกินราเมงในแต่ละพืน้ที่ไดอ้ย่างน่าสนุก ก่อนไปละลายทรพัยก์นัที่รา้นขายของที่ระลึก
ราเมง ขณะที่ส่วนไฮไลตข์องพิพิธภัณฑต์อ้งยกให ้ย่านราเมง ในพืน้ที่ชัน้ใตดิ้นทั้งสองชัน้ (B1/B2) 
ของตวัพิพิธภณัฑ ์ที่สถาปัตยกรรมทกุอย่างภายใน ไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ ดวงไฟ พืน้ทางเดิน โต๊ะ เกา้อี ้
ฯลฯ ลว้นถูกดีไซนใ์หอ้ยู่ในบรรยากาศของเมืองชิตะมาจิ ช่วงปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นยุคจุดก าเนิดของ
ราเมงนั่นเอง แถมเพิ่มขีดความสุขของคนรกัในการทานราเมง ดว้ยการน ารา้นราเมงชื่อดังจากทั่ ว  
ทกุสารทิศของประเทศญ่ีปุ่ น มาเปิดขายภายในย่านราเมงแห่งนี ้แบบหมนุเวียนรา้นใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ 
ตลอดทัง้ปีไปเลย…  

เที่ยง รบัเงินคืนจากมคัคเุทศกท์่านละ 2,000 เยน เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานราเมงรสเลิศจากทั่วทุกมมุ
ของญ่ีปุ่ น โดยท่านสามารถเลือกรา้นที่ตอ้งการไดต้ามอธัยาศยั 

     
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “คาวาซากิ” เป็นอีกเมืองที่อยู่ในภูมิภาคคนัโต ใกล้ๆ กบัโตเกียว ซึ่งแน่นอนว่า

ท าใหก้ารเดินทางไปท่องเที่ยวจากโตเกียวนั้นมีความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง โดยเมืองนีม้ีขนาด
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ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของญ่ีปุ่ น และถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักอีกเมืองมาตั้งแต่ยุคปฏิรูปเมยจ์ิ 
และชื่อเสียงของมันนั้นนักท่องเที่ยวชาวไทยต่างรูจ้ักกันเป็นอย่างดีจากการเป็นแบรนดห์นึ่งของ
รถจกัรยานยนตช์ื่อดงั ซึ่งก็มีฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่เมืองแห่งนีน้ัน้เอง…  

 
น าท่านชม “วัดคาวาซากิไดชิ เฮยเ์คนจิ” วัดส าคัญแห่งภูมิภาคคันโต ถูกสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1128 
เพื่อใช้กราบไหว้พระสงฆ์โคโบไดชิ คูไค  (774-835) พระผู้ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ศาสนาพุทธ        
ที่ส  าคญัของญ่ีปุ่ น เป็นศนูยก์ลางของการสกัการะส าหรบัผูน้บัถือศรทัธาและเพื่อเผยแพรค่ าสอนของ 
Kobo Daishi ผูค้นมากมายที่เดินทางมาวัดคาวาซากิไดชิเพื่ อมองหาสิ่งดีๆ อย่างการแก้ปีชงและ  
ปัดเป่าสิ่งชั่วรา้ย นอกจากจะมีรูปป้ันของ Kobo Daishi ซึ่งเห็นไดท้ั่วไปในวัดทั่วประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ 
เอกลกัษณข์องที่นี่คือ ฮกักาค-ุโกจู โนะ โท หรือ เจดียแ์ปดเหลี่ยม 5 ชัน้ ความหมายคือ พลงัปกป้อง
และความสมบูรณ์ โดยผูค้นนิยมมาที่นี่ช่วงปีใหม่ ในวันที่1-3 มกราคม ซึ่งมีมากถึงราว 3 ลา้นคน 
เพื่อมาอธิษฐานขอให้ภายในหนึ่งปีนีป้ราศจากเรื่องรา้ยและมีแต่สิ่งดีๆ… ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง 
“ถนนนาคามิเสะ” เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี ้ถนนสายนีเ้ป็นแหล่งจบัจ่ายใชส้อยอัน
ดึงดูดใหน้ักท่องเที่ยวเพลิดเพลินไปกับของที่ระลึกจากตุ๊กตาดารุมะ รวมทั้งขนมญ่ีปุ่ นเลิศรส อาทิ
เช่น วาราบิโมจิ ที่โดดเด่นดว้ยเนือ้แป้งเหนียวหนุบคลุกเคลา้กับผงถั่วหวานละมนุลิน้ และลูกกวาด
แบบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า Tontoko ame ขนมหวานชนิดนีน้อกจากอร่อยแล้ววิธีการท ายังดู    
น่าครืน้เครงจนหลายๆคนตอ้งหยุดดู เพราะพ่อคา้แม่คา้มีลีลาเฉพาะตัวการตดัแบ่งขนม จนเหมือน
ก าลงัเตน้ไปตดัขนมไปอย่างไรอย่างนัน้ 
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น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น 
นับเป็นศูนย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครอง     
แบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็น
เขตเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะ
ในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร… บริการท่านด้วยเซ็ตอัพเกรด ชุดไคเซคิเมนูปูจากร้านที่          
มีชื่อเสียงโด่งดงัเรื่องปมูาหลายสมยั “ชุดไคเซคิ” เป็นชุดที่ใชส้  าหรบัรบัรองแขกคนส าคญัของประเทศ
ญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้“ไคเซค”ิ ยงัไดร้บัการจดบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองคาวาโกเอะ” ซึ่งไดร้บัสมญานามว่า “ลิตเติล้เอโดะ” ดว้ยอาคารบา้นเรือน และ

บรรยากาศภายในเมอืงยงัคงสภาพความรุ่งเรืองของสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ย่างลงตวั ท าใหเ้มืองนีเ้ป็นหนึ่งใน
สถานที่ท่องเที่ยวที่ ได้รับความนิยมอย่างมาก…  น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตามะ” เป็น
พิพิธภัณฑ์รถไฟที่ทางบริษัท JR East เปิดใหน้ักท่องเที่ยวเขา้ชมอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2007
ภายในพิพิธภัณฑแ์ห่งนีจ้ัดแสดงเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของรถไฟในประเทศญ่ีปุ่ นตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ตลอดจนรถไฟแบบเก่าที่หาชมไดย้าก และที่พิเศษยิ่งกว่านัน้ก็คือ พิพิธภณัฑแ์ห่งนีม้ี
นิทรรศการจ าลองวิวฒันาการของรถไฟและเทคโนโลยีการคมนาคมโดยรถไฟ ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นเรื่อง

15 พ.ค.66 โตเกียว – เมืองคำวำโกเอะ – พิพิธภัณฑ์รถไฟไซตำมะ – ศำลเจ้ำฮิกำวะ – 
ถนนคุระซุคุริ – พิพิธภัณฑว์ัฒนธรรมคำโดคำวะ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรด
บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงรำยกำรทวีีแชมป์เป้ียน 
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ที่น่าต่ืนตาต่ืนใจมาก เพราะพวกเราจะไดเ้ห็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตรถไฟและ
การสรา้งเสน้ทางเดินรถไฟ ส าหรบัรถไฟที่จดัแสดงในพิพิธภณัฑแ์ห่งนีก้็จะมีทัง้รถจกัรไอน า้ รถจกัร
ดีเซล รถไฟชินคันเซ็นที่เสื่อมสภาพแล้ว รวมถึงตู้โดยสาร ทั้งนีเ้ราสามารถเข้าไปชมบรรยากาศ
ภายในตูร้ถไฟไดด้ว้ยนะ (เฉพาะรถไฟขบวนที่เขาอนุญาตใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ไปส ารวจได)้ นอกจากนี ้
ที่พิพิธภัณฑร์ถไฟไซตามะก็มีภาพจ าลองรถไฟสามมิติที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น อีกทัง้ยังมีการบอกเล่า
แนวคิดในการพัฒนารถไฟ ตลอดจนเทคโนโลยีที่น ามาใชใ้นการผลิตรถไฟดว้ย… น าท่านไหวพ้ระ 
ขอพรที่ “ศาลเจา้ฮิคาวะ” ศาลเจา้เก่าแก่ในนิกายชินโตที่มีชื่อเสียงอีกที่ในประเทศญ่ีปุ่ น ศาลเจา้แห่ง
นีส้รา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1400 และเป็นการสรา้งขึน้เพื่อเป็นการสกัการะเทพเจา้ที่เป็นครอบครวั พ่อ แม่ 
และลูก 3 องค ์เราจึงเรียกว่า เทพเจา้ทัง้ 5 โดยศาลเจา้แห่งนี ้คนญ่ีปุ่ นมักนิยมมาขอพรในเรื่องของ
ความรกั ภายในศาลเจา้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งคุน้เคยทั่วๆไปของศาลเจา้
ญ่ีปุ่ น เช่น เซียมซีรูปปลา ที่ท านายเรื่องความรกัโดยเฉพาะ ซุม้แขวนไม้อธิฐาน , ล าธารศักดิ์สิทธิ์

ส  าหรบัขจัดสิ่งไม่ดี, ซุม้กระด่ิงลมส าหรบัฤดูรอ้น, ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ท่ีคู่รกันิยมมาเดินวนเป็นเลข 8 

เพื่อใหค้วามรกัยืนยาว, เสาโทริอิหินอายุหลายรอ้ยปี และเสาโทริอิไมส้ีแดงอันใหญ่ยักษ์ที่เคยใหญ่
ที่สดุในญ่ีปุ่ นมาแลว้…  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินชม “ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ” เป็นย่านที่มีบา้นเรือนสมยัเอโดะตลอดแนวยาวสองขา้ง

ทาง และบริเวณนีย้ังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตัง้แต่สมัยก่อน โดยค าว่า Kura แปลว่า โกดัง 
จึงเป็นที่มาของชื่อ  “ถนนคุระซุคุริ” ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ ยวชมตึกรามบ้านช่องและ
สถาปัตยกรรมของเมืองนี ้ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางดา้นการคา้ขาย
เป็นอย่างมากเปรียบไดก้บัโตเกียวในปัจจุบนัเลยทีเดียว พ่อคา้แม่คา้จึงร  ่ารวยและมีการสรา้งอาคาร
ต่างๆขึน้เรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายเุก่าแก่และยงัคงความดัง้เดิมมาจนถึงปัจจบุนัก็มี...  
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น าท่านชม “พิพิธภณัฑว์ฒันธรรมคาโดคาวะ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Cool Japan Forest มีที่มา
จากนโยบายของรฐับาลญ่ีปุ่ นที่ตอ้งการสรา้งพืน้ที่ศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม Tokorozawa Sakura 
Town ออกแบบโดยสตูดิโอสถาปนิก Kengo Kuma facade ดา้นนอกอาคารพิพิธภัณฑท์ี่ดูเหมือน
พิกเซลนัน้ประกอบสรา้งขึน้จากหินแกรนิตถึง 20,000 กอ้น อาคารรูปทรงหลายเหลี่ยมแห่งนีถู้กแบ่ง
ออกเป็นหา้ชัน้ ที่มีทัง้หอศิลป์ สวนสาธารณะ รา้นอาหาร รา้นคา้ และคาเฟ่ พืน้ที่จดัแสดงงาน และมี
นิทรรศการกลางแจง้ถาวร TeamLab “Acorn Forest” และสิ่งที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของพิพิธภัณฑ์
แห่งนีก้็คือชั้นหนังสืออันมโหฬารตระการตาความสูงห้าเมตรในห้องสมุดของพิพิธภัณฑ์ที่บรรจุ
หนงัสือไวร้าว 50,000 เลม่ ที่นี่ถือเป็นแหลง่หลอมรวมวฒันธรรมอนัโดดเด่นของญ่ีปุ่ นทัง้เก่าและใหม่
ไดอ้ย่างลงตวั 

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร… บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานไม่อัน้

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเลสด กุง้
ตวัใหญ่  หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

   
บ่าย น าท่านนมัสการเจา้แม่กวนอิม ณ “วดัอาซากุซะ” วดัท่ีไดช้ื่อว่า เป็นวดัท่ีมีความศักดิ์สิทธิ์และไดร้บั

ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีศักดิ์สิทธิ์   
ซึ่งมักจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็น
ที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง  4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัดที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่
ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิม มีชื่อว่าถนนนาคามิเสะ ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลึกพืน้เมือง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเล่น  รองเทา้  พวงกุญแจที่ระลึก  ฯลฯ   ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้
เป็นของฝากของที่ระลกึ...  

  
 น าท่านเดินทางสู่ “โอไดบะ” เมืองใหม่ที่ เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว โดยมี

สะพานสายรุง้ “RAINBOW BRIDGE” เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ังเมืองโตเกียวกับฝ่ังโอไดบะเมืองใหม่
โอไดบะ ได้ท าสร้างขึ ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกับเป็นทางผ่านจากตัวเมืองไปสนามบิน

16 พ.ค.66 โตเกียว - วัดอำซำกุสะ - นมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมศักดิส์ิทธิ์ - โอไดบะ จุดชมวิว
สะพำนเรนโบว ์- อิสระชอ้ปป้ิงห้ำงไดเวอรซิ์ตี ้- สนำมบินนำนำชำติฮำเนดะ 
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นานาชาตินาริตะ ท าใหโ้อไดบะแห่งนีเ้ป็นเมืองที่ขยายออกมาเพื่อต่อยอดความเจริญของโตเกียว... 
ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงหา้ง “ไดเวอรซ์ิตี”้ พลาซ่าไดร้บัการออกแบบใหเ้ป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของ
โตเกียว ใหม้ีความหลากหลายและสรา้งความต่ืนตาต่ืนใจในบรเิวณที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวโด่งดงั และ
เพลินกับการชอ้ปป้ิง เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ทค์อมเพล็กซ ์ความบนัเทิง และการพักผ่อนซึ่งจะท าใหท้่าน
ลืมเวลากับศูนยก์ารคา้แห่งนีเ้ป็นที่ตั้งของรา้น แบรนดเ์สือ้ผา้จากญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ และยี่หอ้
สินคา้ที่ล  า้สมัยและมีเอกลกัษณไ์ม่เหมือนใคร สถานที่สรา้งความบนัเทิงขนาดใหญ่จะใหคุ้ณไดร้บั
ประสบการณ์หลากหลาย ศูนยอ์าหารที่มีรา้นอาหารขึน้ชื่อของโตเกียว หรือชัน้ที่ตัง้ของรา้นอาหาร
ทอ้งถิ่นและหรูหราเยา้ยวนความหิวของท่าน และที่พลาดไม่ไดก้บัคนรกั “หุ่นยนตก์มัดัม้ยูนิคอรน์” ที่
มีขนาดเท่ากบัตวัจรงิ  

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (รบัคืนเงินสดท่านละ 2,000 เยนจากมคัคเุทศก)์ 
19:30 น. น าท่านเดินทางสู ่“สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนช ูเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ น 
 

 
00:45 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน JL033 

   
05:00 น. เดนิทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

(ตารางบินอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามฤดกูาล ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศลา่สดุของสายการบิน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 พ.ค.66 สนำมบินนำนำชำติฮำเนะดะ – ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ สุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ) 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม (บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครือ่งบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

11 – 17 พ.ค. 

ผูใ้หญ่  79,900 51,400 28,500 

12,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 79,900 51,400 28,500 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 69,900 41,400 28,500 

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 เมื่อทำ่นตกลงช ำระเงนิคำ่มัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิทัแล้ว 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 ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท่้าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเดี่ยว  

FUJISAN IKIMASHOU 
7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

11 – 17 MAY 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 

กำรช ำระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองตอ่หนึง่ที่นั่ง 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 บรษิัทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษัิทขอ 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 สงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไมว่่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเทีย่วบนิ 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
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 กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมอืงไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บริษทัฯ 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 ์ไมว่่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 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 (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


