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HANAMI SEASON IN JAPAN 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  

28 MARCH – 02 APRIL 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบนิ JL 034 - - -  

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว)
ไซตามะ -  เมืองคุมากายะ - จุดชมซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” –  
จุดชมวิวซากุระ  “นากาโทโร่” (จังหวัดไซตามะ) – เมืองคารุยซาว่า  –  
อาบน า้แรธ่รรมชาติญ่ีปุ่ น 

X 01 
02 

 

KARUIZAWA 
PRINCE  

 
24 SQM 

03 
คารุยซาว่า - เมืองอเุอดะ (จงัหวดันากาโน่) - เดินเล่นย่านถนนเก่ายานากิมาจิ  
- เมื อ งโอบุ เส ะ  เมื อ งขึ ้น ชื่ อ แห่ งวอลนัท ญ่ี ปุ่ น  - ยู ซ าวะ  อน เซ็ น  –  
อาบน า้แรธ่รรมชาติญ่ีปุ่ น 

03 04 
05 

 

YUZAWA 
BELNATIO 

 
35 SQM 

04 
ยูซาวะ อนเซ็น  -  คุซัทสึ  – ยูบาตาเคะ - เนะทสึโนะยู – ชมการแสดงวิธีการ
กวนน ้ายูโมะมิ  – เมืองทาคาซากิ  – วัดดารุมะจิ  - มหานครโตเกียว -  
พิเศษบรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ไม่อัน้  

06 07 
08 

 

TOKYO 
DOME 

33 SQM 

05 
โตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวนัจใุจ หรือ ซือ้ทวัรเ์สรมิ 1 วนั เช่น “ดิสนียแ์ลนด”์ 
หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์”  

09 X X 
TOKYO 
DOME 

33 SQM. 

06 
โตเกียว – อูเอโนะ - สนุกกับการช้อปป้ิงอะเมะโยโกะ – ท่าอากาศยาน
นานาชาติสนามบินนาริตะ – ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติ
สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL707 

10 

11 

 
 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 จกุๆๆ กบัจดุชมซากรุะ 2 ที่ยอดนิยมของญ่ีปุ่ น 1 ปีมีแค่ครัง้เดียว ที่ไม่ควรพลาด 
  ยอ้นรอยเดินเล่นย่าน “ถนนเก่ายานากิมาจิ” ถนนโบราณของชาวญ่ีปุ่ นที่มาแลว้ตอ้งไปสมัผสั   

  เมืองโอบเุสะ เมืองขึน้ชื่อแห่งวอลนทัญ่ีปุ่ น ที่ทกุท่านตอ้งลิม้ลอง !!!!! 
 ชมการแสดงวิธีการกวนน า้ยโูมะมิ วิธีลดอณุหภมูิน า้รอ้นใหเ้ย็นลง แบบดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น 

 อิสระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็มๆๆ  จใุจ 
 พิเศษ “ROKKASEN” บริการท่านดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ไม่อัน้ 
 อาบน า้แร ่แช่น า้รวม ผ่อนคลายสไตลอ์นเซ็นธรรมชาติ 2 คืน  
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19:30 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกันที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคานเ์ตอร ์P 

เคานเ์ตอรโ์ดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก 
ณ เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ ประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

   
22:05 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบิน JL 034 

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
 

 
 

05:40 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและท าการตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 

วันทีส่อง ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) - 
 ไซตามะ – เมืองคุมากายะ - จุดชมซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ ” -  
จุดชมซากุ ระ   “น ากาโท โร่ ” (จั งหวัด ไซตามะ)  – เมื อ งคารุยซาว่ า–  
อาบน ้าแร่ธรรมชาติญี่ปุ่น 

วันแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)  

ก าหนดการเดินทาง 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง “ไซตามะ” น าท่านเดินทางสู่เมือง “คุมางายะ” เมืองเล็กตั้งอยู่ในจังหวัด 
ไซตามะ พืน้ที่ 159.88 ตารางกิโลเมตร 

   
น าท่าน “จุดชมซากุระ คมุากายะ ซากุระ ซึซึมิ” มีตน้ซากุระกว่า 500 ตน้ เรียงรายตลอดระยะทาง 2 
กิโลเมตร คมุากายะ ซากุระ ซึซึมิ เป็นที่รูจ้กักันตัง้แต่สมยัเอะโดะหรือเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน และ
ในปี 1990 ได้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่มีชื่อเสียงเรื่องการชมซากุระติดอันดับ 1 ใน 100 แห่ง  
จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ” อยู่ภายในสวน “คุมากายะ อะราคาวะ เรียวคจุิ” เป็นสวน
รมิแม่น า้ยาวเป็นอโุมงคต์น้ซากุระถึง 2 กิโลเมตร ในจงัหวดัไซตามะ เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามและ
มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งของญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้งัติดอนัดับ 1 ใน 100 สถานที่ที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียง
ของญ่ีปุ่ นดว้ย อีกหนึ่งไฮไลทส์  าคัญในการชมสวนแห่งนี ้ คือ ในแต่ละปีท่านอาจจะไดส้มัผัสกับชม
ดอกนาโนะฮานะที่มีสีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุ่งพรอ้มกนักบัดอกซากรุะ ท าใหม้ีสีเหลืองตดักบัสี
ชมพขูองดอกซากรุะสวยงามยิ่งใหญ่อลงัการมากขึน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่ละปี) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “จุดชมซากุระเมืองนากาโทโระ” เมืองนากาโทโร่ ตั้งอยู่ในจังหวัด “ไซตามะ”  
เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 สถานที่ที่ชมดอกซากุระยอดนิยมของญ่ีปุ่ น  
ในเมืองนากาโทโร่จะมีดอกซากุระอยู่หลากหลายสายพนัธุ ์และท่านสามารถชมไดป้ระมาณ 1 เดือน 
เริ่มตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่ละปี) 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “คารุยซาว่า” ที่ตัง้อยู่บรเิวณภูเขาไฟอะซะมะ ซึ่งเป็นภูเขาที่สงูถึง 2,560 เมตร 
ภูเขาไฟแห่งนีถู้กจดัใหเ้ป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยงัคงคกุรุ่นอยู่ ซึ่งเหมือนกบัภูเขาไฟอะโสะที่อยู่บนเกาะ
คิวช ูและรฐับาลไดส้ั่งหา้มปีนเขาลกูนี ้นบัตัง้แต่เกิดการระเบิดเมื่อหลายปีก่อน 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั KARUIZAWA PRINCE HOTEL ขนาดหอ้ง Twin 24 ตรม. 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู ่“เมืองอเุอดะ” ในจงัหวดันากาโน่เป็นเมืองประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมที่ชาวญ่ีปุ่ น
สรา้งขึน้…น าท่านเดินเล่นตามถนน “ยานากิมาจิ” ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินเล่น
ไปตามถนนยานากิมาจิที่ยงัมีรอ่งรอยของเมืองเก่าหลงเหลืออยู่ ซึ่งเคยรุ่งเรืองในสมยัเอโดะในฐานะ
เมืองที่พกัแรมบนเสน้ทางฮกโกกไุคโด มีรา้นคา้ขนาดใหญ่และโรงบ่มสาเกที่สรา้งมานานกว่า 100 ปี
ตั้งเรียงรายตามทาง ให้ความรูส้ึกราวกับก้าวขึน้ไปบนเวทีของละครย้อนยุค ผู้คนในท้องถิ่นได้

วันทีส่าม คะรุยซาว่า - เมืองอุเอดะ (จังหวัดนากาโน่)  - เดินเล่นย่านถนนเก่ายานากิมาจิ  
- เมื อ งโอบุ เส ะ  เมื อ งขึ้ น ช่ือ แ ห่ งวอล นัทญี่ ปุ่ น  - ยู ซาวะ  อน เซ็น  –  
อาบน ้าแร่ธรรมชาติญี่ปุ่น 
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ปรบัปรุงอาคาร และใชเ้ป็นสถานที่ใหค้วามสนุกเพลิดเพลิน เช่น เป็นรา้นชินชูโซบะ , รา้นไก่ย่าง, รา้น
ขนมปัง, รา้นไวน ์เป็นตน้ ดว้ยวิธีนีพ้วกเขายงัคงรกัษาภมูิทศันท์างประวติัศาสตรอ์นัมีค่าของญ่ีปุ่ นไว ้ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
น าท่านเดินทางสู่ “เมืองโอบุเสะ” เป็นเมืองที่น่ารกัตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโน่      เป็น
เมืองที่รายลอ้มไปดว้ยธรรมชาติ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท์ี่
หลากหลายในอาคารประวัติศาสตรท์ี่ได้รบัการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี  ผลิตภัณฑ์พิเศษที่มีชื่อของ      
โอบุเซะคือ "วอลนัทโอบุเสะ" หรือเรียกอีกอย่างว่า “เกาลัดโอบุเสะ” แสนอร่อย!!!!! เป็นอาหารที่มี
ประวัติศาสตรย์าวนานที่เริ่มการปลูกและเก็บเก่ียวตัง้แต่เมื่อประมาณ 600 ปีก่อน และถูกน ามาใช้
เป็นส่วนประกอบในอาหารหลายอย่าง เช่น ขนมและขา้วคลกุเกาลดั ของอรอ่ยที่ใชผ้ลิตภณัฑพ์ิเศษ
เหล่านีส้ามารถหารบัประทานไดต้ามรา้นอาหารต่างๆ ในจงัหวดันากาโนะ และตน้ไมน้ีจ้ึงกลายเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศในโอบุเซะอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย...น าท่านสู ่ 
“ยูซาวะ อนเซ็น” สถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องลานสกีขนาดใหญ่ และน า้แร่ธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และสต
รอเบอรร์ีแ่สนอรอ่ย หอม หวานที่สดุ... 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั YUZAWA BELNATIO ขนาดหอ้ง Twin 35 ตรม. 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

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

  
 น าท่านเดินทางสู่ “เนะทสึโนะยู” อาคารที่ใช้ในการจัดการแสดงวิธีการกวนน า้ยูโมะมิ ที่ อยู่ใกล ้

ตาน ้าแร่องเซ็นขนาดใหญ่ที่ เรียกว่า “ยูบาตาเคะ” ย้อนกลับไปในสมัยเอะโดะมีเนะทสึโนะยู 
เปิดให้บริการกับผู้ที่ต้องการอาบน า้แร่ประมาณ 6 แห่ง แต่ในปัจจุบันมีเหลืออยู่ที่คุซาทสึแห่งนี ้
เพื่ออนุรกัษ์ใหก้ับคนรุ่นหลงัไดช้มการกวนน า้ยูมิมิ การกวนน า้นัน้คืนการลดอุณหภูมิของน า้แร่ที่ได้
จากตน้น า้ของคุซาทสึองเซ็น ซึ่งมีอุณหภูมิ 51-94 องศาเซลเซียส ดว้ยอุณหภูมิเช่นนีจ้ะรอ้นเกินไป
และไม่สามารถใชอ้าบได ้ดังนัน้จึงมีวิธีการลดอณุหภูมิโดยไม่ตอ้งผสมน า้ เรียกว่า “ยมูิมิ” โดยจะใช้
แผ่นไมข้นาดกวา้ง 30 เซนติเมตร และยาว 180 เซนติเมตร มาท าการคนน า้ หรือกวนน า้องเซ็นตาม
จงัหวะของเพลง... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคาซากิ” จงัหวดักุมมะ เป็นเมืองก าเนิดของตุ๊กตาดารูมะที่มีชื่อเสียงเป็น

อย่างมาก... จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “วดัดารุมะจิ”  แห่งโชรินซนั ถูกสรา้งขึน้มาเมื่อปี 1697 วดันี ้
เป็นถิ่นก าเนิดของตุ๊กตา "ทาคาซากิ ดารุมะ" ซึ่งคนญ่ีปุ่ นเชื่อว่าเป็นตุ๊กตาน าโชค  โดยวิธีการขอพร
กบัตุ๊กตาดารุมะจะเขียนแค่ตาซา้ยใหก้บัตุ๊กตา และจะเขียนตาขวาก็ต่อเมื่อค าขอนัน้เป็นจริง ตุ๊กตา

วันทีส่ี ่ ยูซาวะ อนเซ็น  -  คุซัทสึ  – ยูบาตาเคะ - เนะทสึโนะยู – ชมการแสดงวิธีการ
กวนน ้ า ยู โมะมิ  – เมืองทาคาซากิ  – วัดดารุมะจิ  - มหานครโตเกียว -  
พิ เศษบ ริก ารท่ านด้ วย บุ ฟ เฟ่ ต์ ป้ิ ง ย่ างมื้ อ พิ เศษ  (อั พ เก รด ) ไม่ อั้ น  
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ดารุมะนีม้ีตน้แบบมาจากภาพวาดของพระโพธิธรรม โดยเป็นฝีมือการวาดของพระผูก้่อตัง้วดัดารุมะ
จิ ในปัจจุบันที่บริเวณวัดแห่งนีม้ีการน าตุ๊กตาดารุมะที่ขอพรส าเร็จแลว้มาวางเรียงรายเป็นจ านวน
มาก และในวนัที่ 6 - 7 มกราคมของทกุปี มีการจดังาน “โชรนิซนั นานาคซุะ ไทไซ ดารุมะอิชิ” ซึ่งเป็น
งานใหญ่ที่ผูค้นจ านวนมากมาเพื่อซือ้ตุ๊กตาดารุมะตวัใหม่ที่จะอธิษฐานขอพรในปีใหม่... 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกียว” เป็นเมืองหลวงปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่ น นับเป็นศูนย์
รวมวิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไวด้ว้ยกัน ทั้งนีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก... 

     
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้น

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้วัวอย่างดี เนือ้หมูคัดพิเศษ  ชุดอาหารทะเลสด 
กุง้ตวัใหญ่ หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศกรีม 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKYO DOME HOTEL ขนาดหอ้ง Twin 33 ตรม. 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO DOME HOTEL ขนาดหอ้ง Twin 33 ตรม. 

   

 เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านชอ้ปป้ิงหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น 
ย่านอิเคะบุคโุระ ย่านชินจูก ุย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบารา่ ย่านรปปงหงิ และ
สถานที่อ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่จ ากดัเวลา ท่านจะไดต่ื้นเตน้กบัการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด 

“ย่านอิเคะบคุโุระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ทา่น
สามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากที่นี่  ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 
หา้งสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโระ ปารโ์ก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น รา้นรอ้ยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่
ภายในรา้นลว้นมีราคารอ้ยเยน รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล รา้น
นาฬิกา รา้นเคร่ืองส าอาง และสินคา้อ่ืน ๆ ใหท่้านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ และของท่ีระลกึ  
“ย่านชินจูกุ” ย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้ักกันเป็นอย่างดี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกับการ
จบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้าก
ท่ี น่ี  ไม่ ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง ร้าน  MUJI ร้านค้าร้อยเยน  ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง 
รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้่านไดส้นกุและเพลิดเพลินกบัการซือ้สินคา้ 

 “ย่านชิบยุ่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหลง่ธุรกิจ และบนัเทิง จดุเด่น
ของชิบุย่า คือ หา้แยกขา้มถนน ที่มีคนเดินขา้มไปมากนัคึกคกั ใครไดผ้่านมาตอ้งลองเดินผ่านแยกนี ้
ดซูกัครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือ้ผา้แฟชั่นที่มี
คนบอกไวว้่าเทรนดใ์นญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี ้มีรา้นคา้เล็ก ๆ มากมาย รา้นอาหารเปิดจนดึกจนด่ืน 
ย่าน KOEN DORI ถนนสายชอ้ปป้ิงที่มีหา้งรา้นเต็มสองขา้งทาง หา้ง TOKYU HANDS มีของพวก 
D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินคา้ไอเดียน่ารกั ๆ ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมใหไ้ด ้ซึ่งในหา้งจะแบ่ง

วันทีห้่า โต เกี ย ว  – อิ ส ร ะ ช้ อ ป ป้ิ ง ต า ม อั ธ ย า ศั ย  ( ไ ม่ มี ร ถ โค้ ช บ ริ ก า ร ) 
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หมวดสินคา้ชัน้ละหมวด ส่วนหา้ง LOFT แบรนดน์ีเ้ป็นที่รูจ้ักดี เพราะมีตัง้อยู่หลายแห่งในเมืองไทย 
และเป็นแบรนดค์ู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกันมากนัก หา้งที่นกัชอ้ปป้ิงรูจ้ักกันดี 
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินคา้พวกเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 
“ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตส าหรบัการชอ้ปป้ิงและกินด่ืมของคนโตเกียว บริเวณนีจ้ะมีหา้งสรรพสินคา้
มากมาย รา้นคา้เก๋ ๆ รา้นอาหาร ผับ บาร ์และคาเฟ่น่านั่งเยอะมาก ย่านกินซ่าเป็นเรียกไดว้่าเป็น
หนึ่งในที่ดินราคาแพงที่สดุในญ่ีปุ่ นก็ว่าได ้พืน้ที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมลูค่าสงูถึง 10 ลา้น
เยน จึงท าใหร้า้นคา้รา้นอาหารแถวนีร้าคาแพงสดุ ๆ กาแฟราคาแกว้ละ 900 เยนก็สามารถหาไดท้ี่นี่ 
นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางสดุหรู และสินคา้แฟชั่นแบรนดช์ัน้น ามารวมอยู่ย่านนี ้

ทวัรเ์สรมิ เลือกซือ้ทวัรเ์สรมิหรือแพคเก็จอิสระ 1 วนั ตามรายละเอียด ดงันี ้
  ***หากท่านมีความประสงคจ์ะซือ้ทวัรเ์สรมิทกุโปรแกรม กรุณาสั่งซือ้ลว่งหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง*** 

ทวัรเ์สรมิและแพ็คเก็จเสรมิทุกประเภท ด าเนินงานจดัการโดยบริษัททวัรท์อ้งถิ่นในประเทศญ่ีปุ่ น 
ก าหนดวนัท าการเป็นไปตามปฏิทินงานของบรษิัทนัน้ ๆ มคัคเุทศกแ์ละทีมงานใชภ้าษาองักฤษและ
ญ่ีปุ่ นเป็นหลกัไม่มีมคัคเุทศกภ์าษาไทย เราเป็นตวัแทนขายเท่านั้น...โปรดสอบถามพนกังานเพิ่มเติม 

 ทวัรเ์สริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือโตเกียวดิสนียซ์ีพารค์ น าท่านร่วมเปิดประสบการณใ์หม่
ดว้ยการสัมผัสการนั่งรถไฟแบบท้องถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้ค าอธิบายวิธีการซือ้ตั๋วรถไฟ(ไม่รวมใน
ค่าบริการ) มีบริการส่งถึงหนา้สวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนียซ์ีพารค์ ท่านตอ้งนั่ง
รถไฟโมโนเรลไปยงัดิสนียซ์ีพารค์ดว้ยตวัของท่านเอง โดยค่ารถไฟช าระตามจรงิที่เคานเ์ตอรจ์ าหน่าย
ตั๋วรถไฟไดโ้ดยตวัท่านเอง 

     
 
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

วันทีห่ก โตเกียว – สวนสาธารณะอุเอโนะ - สนุกกับการช้อปป้ิงอะเมะโยโกะ - 
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ เทีย่วบินที ่JL707 
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น าท่านเดินทางสู ่“สวนสาธารณะอเุอะโนะ” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มตีน้ซากรุะเรียงราย 2 ขา้ง
ทางนบั 1000 ตน้ ที่ในช่วงฤดใูบไมผ้ลิ (ปลายเดือน มี.ค.-ตน้ เม.ย.)ของทกุปี จะมีนกัท่องเที่ยวหลาย
หมื่นคนจะเดินทางมาชมความงามของตน้ซากรุะอย่างไม่ขาดสาย โดยคนญ่ีปุ่ นจะเรียกเทศกาลชม
ดอกซากรุะนีว้่า Hanami ซึ่งแปลไดด้งันี ้Hana แปลว่า ดอกไม ้และ mi แปลว่า การด ูเมื่อรวมกนัจึง
แปลว่า “เทศกาลการดดูอกไม”้ นั่นเอง  หลงัจากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่“อะเมะโยโกะ” ถนนสายชอ้ป
ป้ิงยอดฮิตแห่งย่านอเุอโนะกลางโตเกียว  อะเมะโยโกะนัน้เต็มไปดว้ยรา้นรวงสารพดัชนิดกว่า 400 
รา้น ซึ่งในย่านชอ้ปป้ิงแห่งนีจ้ะมีตัง้แต่ตลาดขายของแหง้ไปจนถึงของสด, รา้นผลไม,้ รา้นของกิน
อรอ่ย หลากเมน,ู แหลง่ชอ้ปป้ิงแฟชั่นเก๋ ๆ ไปจนถึงเสือ้ผา้มาตรฐานส าหรบัท่านผูใ้หญ่, รา้นขาย
เสือ้ผา้ตลอดจนอปุกรณกี์ฬาราคาถกู, รา้นขายกระเป๋าตัง้แต่คณุภาพพอทน (ส าหรบัคนที่อยากได้
กระเป๋าเพิ่มส าหรบัขนของกลบั) ไปจนถึงกระเป๋าสวยเก,๋ แหลง่ขายนาฬิกา, รา้นแบรนดเ์นมมือสอง, 

รา้นขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า, รา้นขายขนมของฝาก, รา้นาจิงโกะ, โรงแรม, หา้งดงัอย่าง 0101 (marui), รา้น
รองเทา้ยอดฮิตอย่าง ABC ที่มีกว่า 5 รา้นในย่านนีแ้ละอีกสารพดัสินคา้รอท่านมาเลือกชม… 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…  

   
14:30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

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

18:25 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ JL 707 

   
23:05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 ตารางการบินอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามฤดกูาล เป็นไปตามประกาศของสายการบิน 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

28 มี.ค. - 
02 เม.ย. 

ผูใ้หญ่  69,900.- 42,100.- 27,800.- 

10,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 69,900.- 42,100.- 27,800.- 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 61,900.- 34,100.- 27,800.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคาดา้นบน ไดป้รบัค่าภาษีน า้มนัเป็นปัจจบุนัแลว้ โดยใชร้าคา ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2565** 

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

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิคา่มัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบรษิัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
 
อัตรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ 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  

HANAMI SEASON IN JAPAN 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  

28 MARCH – 02 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ถา้มี) 

 

การช าระเงนิ 

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

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
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การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 

 

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 ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั 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 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง 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
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 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

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

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

2. สายการบิน 

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

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

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

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

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 


