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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบิน JL034 - - -  

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) -
จงัหวดัอิบาราคิ – นมสัการหลวงพ่อโต อชุิคปุระทบัยืนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสาม 
ของโลก – เมืองโออาไร - ตลาดปลานาคามินาโตะ - ศาลเจา้โออาไรอิโซซาคิ 
- อิวากิ อนเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

- 01 02 

IWAKI  
FURUTAKIYA 

HOTEL 

 

03 

อิวากิ – จังหวัดฟุคุชิม่า - ชื่นชมความงามของสวนดอกไม้และดอกซากุระ 
“สวนฮานามิยาม่า”– ขึน้กระเชา้สู่จุดชมวิวภูเขาซาโอะ - ชมสวนดอกซากุระ 
“สวนซากุระคะโจ” -  คามิ โนะยามะอนเซ็น  (จังหวัดยามากาตะ) –  
อาบน า้แรธ่รรมชาติญ่ีปุ่ น 

03 04 05 

KAMINOYAMA 
AZUMAYA 

HOTEL  

 

04 
คามิโนะยามะ – เมืองโยเนซาว่า – ศาลเจา้อเุอะสกึิ - เก็บสตอเบอร่ี  - หมู่บา้น
โบราณโออจุิจคุ ุ- คินกุาว่า อนเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

06 07 08 

KINUGAWA  
PLAZA HOTEL 

 

05 
คินุกาว่า อนเซ็น -  สวนอิจิไค-มาจิ ชิบะซากุระ  -  ซาโนะ พรีเมี่ยมเอาทเ์ล็ท - 
มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงชินจูกุ – อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างแนะน า
โดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน 

09 X 10 

TOKYO 
SUNSHINE 

PRINCE 
 HOTEL 

07 
โตเกียว -  อิสระช้อปป้ิงอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ -  
ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL707 

11 X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 ชมความยิ่งใหญ่อลงัการกบั 3 สวนซากรุะขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ นเต็มๆๆ ไม่ควรพลาด!!!!!! 
 นมสัการ “หลวงพ่อโต อชุิค”ุ ประทบัยืนที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก 

 ขึน้กระเชา้สูจ่ดุ “ชมวิวภเูขาซาโอะ” บนระดบัความสงูกว่า 1,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล 
 รว่มสนกุกบักิจกรรม “เก็บสตอเบอรี่” หอม หวาน สดๆ อรอ่ยๆ จากตน้ 
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 3 คืน!!!!!!  
 พิเศษบริการท่านดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิศษ (อพัเกรด) ไม่อัน้ 

 

 
 
 
 
 ขอพรความรกั ความสมัพนัธใ์นครอบครวั ศาลเจา้ใหญ่อิซโึมะไทชะ ศนูยร์วมแห่งเทพเจา้ของชาวญ่ีปุ่ น 

 อิสระวนัฟรีเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงย่านการคา้ใหญ่ใจกลางเมืองโอซากา้ในสไตลค์ณุ 
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 2 คืน 
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19:00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P เคานเ์ตอรโ์ดย

สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทุกท่านไดร้บั

บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูขึน้เครื่องกบัหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   
สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพรอ้มกัน ณ ประตูขึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 
อย่างนอ้ย 30 นาท ี

22:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี JL 034 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

   
 

 

05:40 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ย... 

   
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 11-16 เมษำยน 2566 
 

11 เม.ย.66 ป ระ เท ศ ไท ย  – ท่ ำ อ ำก ำศ ย ำน ส น ำม บิ น น ำน ำช ำ ติ สุ ว ร รณ ภู มิ 
(กรุงเทพมหำนคร)  

12 เม.ย.66 ประเทศญี่ ปุ่น – เกำะฮอนชู - สนำมบินนำนำชำติฮำเนะดะ (โตเกียว) –  
จังหวัดอิบำรำคิ – นมัสกำรหลวงพ่อโตอุชิคุประทับยืนที่ใหญ่เป็นอันดับสำม 
ของโลก - ตลำดปลำนำคำมินำโตะ - เมืองโออำไร - ศำลเจ้ำโออำไรอิโซซำคิ -  
อิวำกิ อนเซ็น - อำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ นธรรมชำติ 
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                        น าท่านเดินทางสู่จังหวัด “อิบาราคิ” (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นจังหวัดที่  
เต็มไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล แวดลอ้มไปด้วยธรรมชาติ    
อันงดงาม อากาศเย็นสบาย... เพื่อน าท่าน “นมัสการหลวงพ่อโตอุชิคุประทับยืนที่ใหญ่เป็นอันดับ
สามของโลก” ใชร้ะยะเวลาในการสรา้งยาวนานถึง 10 ปี  สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1992 พระพุทธรูป
ปรางยืนสูงใหญ่ที่หล่อขึน้ดว้ยทองสมัฤทธิ์ท่ีสูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น และเคยเป็นรูปป้ันที่สูงที่สุด  
ในโลกที่ไดร้บัการบนัทึกลงใน “กินเนสบุ๊ค เวิลด์ ออฟ เร็คคอรด์” เมื่อปี ค.ศ. 1995 จากความสูงถึง 
120 เมตร(ความสงูจากฐาน 20 เมตร ความสงูของรูปป้ัน 100 เมตร) และสงูเป็นอนัดบัสามของโลก 
ภายในพระพุทธรูปสามารถเขา้ชมได้ทั้งหมด 5 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น การนั่ งเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจัดแสดงการสรา้งพระพุทธรูปไดบุทสึ มีส่วน       
จัดแสดงนิว้หัวแม่มือจ าลองของพระพุทธรูปไดบุทสึ และบริเวณชั้น 4 จะมีการขายของที่ระลึก         
ที่เก่ียวกับพระพทุธรูป ภายนอกบริเวณรอบพระพุทธรูปนัน้มี สวนดอกไม ้ที่กวา้งถึง 20,000 ตาราง
เมตร มีสวนสตัวข์นาดเล็กใหท้่านสามารถเพลิดเพลินกับการใหอ้าหารสตัว ์เช่น กระรอก กระต่าย 
และมีรา้นขายของบรเิวณทางเขา้วดั  ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

  
  น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานาคามินาโตะ” ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮิตาชินากะในจังหวัดอิบารากิ เป็น

หนึ่งในตลาดนักท่องเที่ยวที่ ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ที่มีอาหารทะเลที่จับมาสดๆ จากท่าเรือ          
นาคามินาโตะที่อยู่ใกลก้นั เพลิดเพลินกบัการชิมและจบัจ่ายที่ตลาดแห่งนี ้ที่ซึ่งทุกอย่างสดใหม่และ
ราคาเป็นกนัเอง อีกทัง้ยงัดงึดดูนกัท่องเที่ยวกว่าหน่ึงลา้นคนต่อปี 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสู่เมือง “โออาไร” เป็นเมืองท่าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดอิบารากิ ติดชายฝ่ัง
มหาสมุทรแปซิฟิก ผู้คนรูจ้ักเมืองนี ้ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อด้วยเรือข้ามฟากเพื่อไปยังเมือง          
โทมาโคไม บน เกาะฮอกไกโด โออาไร เองก็ขึน้ชื่อในเรื่องการจบัปลาและสตัวท์ะเลสดๆ หลายชนิด 
เช่น ปลาอนัโค ปลาชิราสึ รวมถึงหอยตลบั ฯลฯ หากไดล้องชิมอาหารทะเลของที่นี่ ก็จะสมัผัสไดถ้ึง
ความสดใหม่แบบเพิ่งขึน้จากทะเลหมาดๆเลยทีเดียว... น าท่านขอพร “ศาลเจา้โออาไรอิโซซาคิ” 
สร้างขึ ้น เมื่ อปี  ค.ศ. 856 เป็นที่ ประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามุจิ โนะมิ โกโตะ และเทพเจ้า                  
สคุุนาฮิโคนะโนะมิโกโตะ ว่ากันว่าเทพเจา้ทัง้สองเป็นผูน้  าความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งมาให้
ประเทศญ่ีปุ่ น ผูค้นที่แวะเวียนมายงัศาลเจา้แห่งนีม้กัจะขอพรใหส้ขุภาพแข็งแรงและหายจากโรคภยั
มากที่สุด หรือไม่ก็ขอใหม้ีความสุขในการด าเนินชีวิต สมหวังในเรื่องการแต่งงาน มีคุณธรรมและ
ปัญญา ขอพรแกปี้ชง นอกจากนีย้งัมีการจัดเทศกาลต่างๆ ตลอดปี รวมถึงจดังานแต่งงาน งานสวด
สง่วิญญาณ ฯลฯ จดุเด่นของศาลเจา้คือตัง้อยู่ท่ามกลางป่าบนเนินเขา มองเห็นวิวมหาสมทุรแปซิฟิก 
อีกทั้งโทริอิที่อยู่บนโขดหินนอกเขตวัดยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในเมืองโออาไร     
ชิลสุดๆ ไปเลย...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองอิวากิ” อยู่ในจังหวัดฟุคุชิมะ ฟุคุชิมะมีความ
หมายถึง เกาะแห่งความสุข เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ในหุบเขาอะบุคุมะ ภูมิภาคโทโฮขุบนเกาะฮอนชู เป็น
จงัหวดัที่มีพืน้ที่ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ครอบคลมุพืน้ที่ชายฝ่ังมหาสมทุรแปซิฟิค
มากกว่า 150 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดประกอบไปดว้ย เมืองน า้พุรอ้น อีซะกะ  
ซุชิยุและทาคายุ  อนเซ็นอันโด่งดัง ธรรมชาติที่สวยงามของภู เขาไฟ  แหล่งท่องเที่ ยว  ทาง
ประวัติศาสตร ์จุดชมซากุระ จุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสี ปราสาท สกีรีสอรท์ สวนสนุกแห่งแรกของญ่ีปุ่ น
และสปารีสอรท์ ฮาวายเอียน... 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั IWAKI FURUTAKIYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม… 
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พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นเพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ดเหนื่อย
กับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
เก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทั่ งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากัน        
เป็นอย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู่จังหวัด  “ฟุคุชิม่า” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  ตั้งอยู่ทาง 
ตอนใตข้องภูมิภาคโทโฮข ุประมาณ 200 กิโลเมตรจากมหานครโตเกียว  แมว้่าจะอยู่ใกลก้นักบัเมือง
หลวงของประเทศ แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้ และนับได้ว่าเป็นจังหวัดที่มี
ภาคอตุสาหกรรมมีมลูค่าสินคา้รวม ที่ถกูสง่ออกสงูที่สดุในภูมิภาคโทโฮะกุ อีกดว้ย…น าท่านเดินทาง
สู่ “สวนฮานามิยาม่า” สถานที่สามารถชื่นชมธรรมชาติ อันแสนสวยงามที่ดีที่สุดของจงัหวดัฟุคุชิม่า 
ดว้ยความรว่มมือของผูท้ี่อาศยัอยู่ในระแวกนั้นช่วยกนัปลกูตน้ไมน้านาชนิดในปริมาณมากๆ ไวห้นา้
บา้นแต่ละหลงั ยามที่ถึงฤดกูาลที่พนัธไ์มแ้ต่ละชนิดออกดอกก็จะไดเ้ห็นเป็นสีสนัที่สวยงาม สามารถ
เดินได้เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในช่วงที่ดอกซากุระบานท่านจะต้องตะลึงกับต้นซากุระที่มี
มากมายเกิดความคาดหมาย (ดอกซากุระในแต่ละปีจะบานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับ
สภาพภมูิอากาศในปีนัน้ๆ) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

13 เม.ย.66 อิวำกิ – จังหวัดฟุคุชิม่ำ - ช่ืนชมควำมงำมของสวนดอกไม้และดอกซำกุระ 
“สวนฮำนำมิยำม่ำ””– ขึ้นกระเช้ำสู่จุดชมวิวภูเขำซำโอะ - ชมสวนดอกซำกุระ 
“สวนซำกุระคะโจ” -  คำมิโนะยำมะอนเซ็น (จังหวัดยำมำกำตะ) - อำบน ้ำแร่
ญี่ปุ่นธรรมชำติ 



 
 

Page | - 7 - 

 
 

  
น าท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟซาโอะ” เส้นทางที่ไดข้ึน้ชื่อว่า WONDERFUL DRIVE IN ZAO น าท่าน 
ขึน้รถ “กระเช้าไฟฟ้า” เพื่อชมความงามสองข้างทางบนระดับความสูงกว่า 1,000 เมตรเหนือ
ระดับน า้ทะเล บริเวณดา้นบนของภูเขาไฟซาโอะ นับว่าเป็นจุดในการเล่นกีฬาฤดูหนาว จุดชมวิวที่
สวยงามที่สดุอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคโทโฮขุ หากเป็นช่วงหนา้หนาวจะไดพ้บกบัปีศาจหิมะนีเ้กิดจาก
การทับถมกันของหิมะที่ตกลงมาเป็นกองสูงใหญ่ กอรป์กับมีต้นสนสูงใหญ่จึงท าให้ได้รับการ
กล่าวขวัญกันว่าเป็นปีศาจหิมะ เหตุเนื่องจากภาพที่ เห็นเกิดจากจินตนาการแต่ละความคิด  
วิวทิวทศันท์ี่ขาวโพลนที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะมากมาย ซึ่งธรรมชาติไดส้รรคส์รา้งขึน้อย่างสวยงามยิ่ง 

  
น าท่านเดินทางสู่ “สวนซากุระคะโจ” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ประมาณ 2.4 ลา้นตารางเมตร ตัง้อยู่
ย่านใจกลางเมืองยามากาตะ อดีตที่ตั้งปราสาทซึ่งในปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงก าแพง และคูน า้     
ที่ถูกสร้างไว้เพื่อล้อมรอบเขตปราสาท จุดที่ดึงดูดใจและมีเสน่ห์ของสวนแห่งนี ้ คือ แนวคูน ้า      
ขนาดใหญ่ที่ลอ้มรอบปราสาทที่มีการบรรจงปลูกตน้ซากุระริมก าแพง และคนู า้ทัง้ 4 ดา้น ซึ่งในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิ เหล่าดอกซากุระจะบานสะพรั่งเพื่ออวดสีสันและทักทายสายตาของผู้ที่ผ่านไปมา      
เมื่อกลีบดอกซากุระต้องลมจะปลิวและร่วงลงบนพื ้นผิวน ้าท าให้กลางเป็นคูน ้าสีชมพูสวยงาม 
น าท่านเดินทางสู่ “คามิโนะยามะอนเซน” ตัง้อยู่ในเมืองคามิยามะ จงัหวดัยามากาตะ ประกอบดว้ย
น ้าพุรอ้น 7 ชนิดจากที่ต่าง ๆ ได้แก่ ยุมาชิ โตคามาจิ ชินยุ ทาคามัตสึ อายามะ คาวาซากิและ        
คานากาเมะ จากการจดัอนัดบัพรอ้มดว้ย  อนเซนยโุนะฮามะในจงัหวดัยามะกาตะ และอนเซนฮิกาขิ
ยามะในจังหวัดฟูกุชิม่า พืน้ที่แห่งนีเ้รียกว่า Ousanraku-kyo และเป็นที่นิยมจริง ๆ อนเซนแห่งนีม้ี
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ประวัติศาสตรก์ว่า 550 ปี กล่าวกันว่าในปี 1458 มีพระสงฆ์ที่ชื่อว่า กัสสึ เห็นนกกระเรียนที่ไดร้บั
บาดเจ็บที่ปีกไดม้าเลน่น า้พรุอ้น จากเหตกุารณด์งักล่าวท าใหเ้ป็นจุดก าเนิดของน า้พรุอ้น ปัจจุบนัหิน
ที่นกกระเรียนตัวนั้นเคยนั่งเรียกว่า Tsuru no yasumi Ishi (หินพักของนกกระเรียน)ในเมืองซึ่งเป็น
ที่ตัง้ของปราสาท คามิโนะยามะ น า้ของน า้พรุอ้นที่นี่ดีส  าหรบัระบบประสาท ปวดกลา้มเนือ้ ปวดขอ้ 
โรคเก่ียวกบัระบบย่อยอาหาร บาดแผลและกระดกู นอกจากนีย้งัสง่ผลดีต่อผิวพรรณอกีดว้ย… 
น าท่านกลบัเขา้สูท่ี่พกั KAMI NO YAMA AZUMAYA HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พเิศษ       ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้ัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดต่อมากนัเป็น
อย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้อุเอะสึกิ” ศาลเจา้ที่อยู่ในสวนมัตสึงะซากิใกล้ๆ  กับปราสาทโยเนซาว่า 
โดยมี อเุอะสึกิ เค็นชิน นกัรบผูก้ลา้หาญที่มีชื่อเสียงมากในสมยันัน้มกัมากราบไหว ้สกัการะอยู่เสมอ  
แต่ต่อมาศาลเจา้ตอ้งถูกไฟเผาไหมไ้ปในปี 1919 แต่หลงัจากในไม่นานในปี 1923 ก็ไดม้ีการบูรณะ
ซ่อมแซม และออกแบบใหม่ โดยโยเนซาว่า จูตะ อิโตะ ผู้ซึ่งออกแบบศาลเจา้เมจิในโตเกียว และ  
ศาลเจา้เฮยอ์นัในเกียวโต... 

13 เม.ย.66 คำมิโนะยำมะ – เมืองโยเนซำว่ำ – ศำลเจ้ำอุเอะสึกิ - เก็บสตอเบอร่ี  - 
หมู่บ้ำนโบรำณโออจุิจุคุ - คินุกำว่ำ อนเซ็น - อำบน ้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชำติ  
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น าท่านสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนุกกับประสบการณ์ในการเก็บผลสตอเบอรี่สดจากไร่ “สตรอเบอร่ี”     
ใหท้่านไดเ้ก็บสตอเบอรี่สดจากตน้และอ่ิมอร่อยอย่างเต็มที่ ดว้ยขัน้ตอนของวิธีการปลูกที่พิถีพิถัน 
ความเอาใจใส่ตั้งใจดูแลด้วยวิธีธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการใช้สารเคมีเพื่อก่อให้เกิดอันตราย         
จึงไดผ้ลใหญ่สีแดงสดทั่วทั้งลูกและหวานหอม รบัประกันความอร่อยแน่นอน (สายพันธุ์ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศและฤดกูาล) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณโออจุิจุค”ุ ในสมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทาง ส าหรบั
คนเดินทางที่จะมุ่งหนา้สู่เมืองเอะโดะ ปัจจบุนัที่แห่งนีย้งัถูกจดัใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหาร
ที่ขึน้ชื่อและมีชื่อเสียงคือ “เนะงิโซบะ” คือ โซบะที่ใชต้น้หอมหนึ่งตน้เป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ตอ้ง
ทานตน้หอมไปดว้ย...น าท่านเดินทางสู่เมือง “คินุกาว่าอนเซ็น” เมืองที่มีชื่อเสียงดา้นการอาบน า้แร่
ธรรมชาติ ซึ่งนับเป็นเมืองยอดนิยมในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี ตั้งอยู่ในจังหวัดโทชิกิและไม่ไกลจาก
เมืองนิกโก้มากนัก ที่นี่ ถือเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งน ้าพุรอ้นที่มีแร่
ธรรมชาติคุณภาพสูง ท าใหท้ี่นี่ถูกรายลอ้มดว้ยองเซ็นและเรียวกังมากมายที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ โดย   
คินุกาว่าถือเป็นเมืองที่ไดร้บัการพัฒนาอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว รองรบันักท่องเที่ยวที่มาเยือน
อย่างสม ่าเสมอและมากมายทุกปี ซึ่งนอกจากเรียวกังขนาดใหญ่อันทันสมัยแลว้ ที่นี่ยังมีสวนสนุก
และโรงอาบน า้ใหบ้รกิารดว้ย 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บรกิารท่านดว้ยเซ็ทอาหารญ่ีปุ่ น 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะได้สัมผัสกับการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ด

เหนื่อยกับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วัน การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่ านเดินทางสู่  “สวนอิจิ ไค -มาจิ  ชิบะซากุระ” สวนแห่ งนี ้เป็นหนึ่ งในสวนที่ ใหญ่ ที่ สุด                   
ในแผ่นดินใหญ่ของญ่ีปุ่ น และขึน้ชื่อเรื่องดอกชิบะซากุระที่สวยงามกว่า 250,000 ดอกที่บานสะพรั่ง
ตัง้แต่กลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ครอบคลุมพืน้ที่ 2.4 เฮกตาร ์สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือทิวทัศน์ 
มุมกวา้งของพรมดอกไม้จากหอดูดาวซึ่งมีเฉดสีแดง ขาว ม่วงและดอกซากุระสนามหญ้าสีชมพู
หลายเฉดก่อตัวเป็นลวดลายที่สวยงาม อีกทั้งยังมีตลาดของเกษตรกร ที่ท่านสามารถลิม้รสโซบะ   
ท ามือไดท้ี่รา้นอาหารในสวน และยงัมีผกัทอ้งถิ่นจ าหน่ายอีกดว้ย.... 

    

15 เม.ย.66 คินุกำว่ำ อนเซ็น – สวนอิจิไค-มำจิ ชิบะซำกุระ - ซำโนะ พรีเมี่ยมเอำทเ์ล็ท -  
มหำนครโตเกียว – อิสระช้อปป้ิงชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่ำงแนะน ำโดย
รำยกำรทวีีแชมป์เป้ียน  
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 น าท่านเดินทางสู่ เมือง “ซาโนะ” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่ วโมง) อิสระช้อปป้ิง ณ  
“ซาโนะ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท” เอาทเ์ล็ทมอลลท์ี่ อดุมไปดว้ยรา้นคา้แบรนดเ์นมมากมายจากทั่วโลกถึง 
170 รา้น ภายในเอาทเ์ล็ทคือสวรรคข์องนกัชอ้ปเลยทีเดียว เพราะสินคา้ทัง้หมดของที่นี่จะมีโปรโมชั่น
ลดราคาตลอดทั้ งปี  กับแบรนด์ดั งๆมากมายที่ เรา รู ้จักกัน ดี ไม่ ว่ าจะเป็น  Nike, G-shock,        
Michael Kors,Gap,Banana Republic,Beams etc.. โดยสินคา้บางอย่างนัน้ก็มีจ าหน่ายแต่เฉพาะ
ในญ่ีปุ่ นอีกด้วย  สินค้าก็จะมีแทบทุกอย่างตั้งแต่เสือ้ผ้า รองเท้า แว่นกันแดด กระเป๋า นาฬิกา      
ของเลน่ ฯลฯ  ที่ส  าคญัส าหรบันกัท่องเที่ยวก็คือจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีใหใ้นรา้นคา้บางรา้น.... 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วมวิวฒันาการ

แห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครอง         
ในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ดว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวง
การปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
ในโลกเมืองหนึ่ง... ใหท้่านไดอิ้สระกับการเลือกซือ้สินคา้ ชอ้ปป้ิงย่านที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้ักเป็น
อย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย 
สามารถหาซือ้สินค้าหลากชนิดได้จากที่นี่ไม่ว่าจะเป็น รา้นเกมส์ รา้นรองเท้า รา้นขายอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ นาฬิกา เครื่องส าอางค์ รา้นขายยา แผนกเครื่องกีฬา และอ่ืน ๆ ให้ท่านได้สนุก         
กบัการซือ้สินคา้อย่างจใุจ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ ทานไดไ้ม่อัน้ แนะน า

โดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นชุดอาหารทะเลสด กุง้ตวัใหญ่ หอยเชลลพ์ิเศษ เนือ้ววัอย่างดี 
เนือ้หมคูดัพิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่   “นาริตะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ใหอิ้สระกับทุกท่าน

ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ที่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   เคร่ืองประดบั 
เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทุกท่านสามารถซือ้หาของใชดี้ๆและของฝากได้
อย่างจุใจ นอกจากนีย้ังมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย ผงโรยขา้ว 
ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ฯลฯ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั....  

16 เม.ย.66 โตเกียว -  อิสระช้อปป้ิงอิออนมอลล์ - สนำมบินนำนำชำตินำริตะ -  
ประเทศไทย - สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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14:00 น. น าท่านเดินทางสู่  สนามบินนานาชาตินาริตะ  ตั้งอยู่ ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่า     

อากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติ
โตเกียว แห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่าง
ประเทศ    ที่เดินทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีป
เอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจาก
สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญ่ีปุ่ น
และอนัดบั 3 ของโลก 

18:10 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL707    
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 
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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 

11-16 
 เม.ย. 

ผูใ้หญ่  81,900.- 52,000.- 29,900.- 

13,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 81,900.- 52,000.- 29,900.- 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 71,900.- 42,000.- 29,900.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

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

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  
ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

SAKURA & ONSEN LOVER 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  

11-16 APRIL 2023 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 

กำรช ำระเงนิ 

 บรษิทัฯ เรียกเกบ็ค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง 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% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 

ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทกุข้อ) 
 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 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

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

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว 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 ซึ่งอาหารท่ีทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
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 ้และไม่สามารถจองท่ีนั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบนิ)   

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 าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดกอ่นก 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 ทางสายการบนิมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน 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) 

 
 

 

 


