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SUPER FUN IN SPRING 
[NUMAZU – ATAMI - KAWAGUCHKO - TOKYO] 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

      
 

ตารางการเดินทาง  
2566 

มีนาคม 22-27 24-29 

 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL738 - - -  

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว) -   
- จงัหวดัชิสโึอกะ - เมืองนมุะส-ึ ศาลเจา้มชิิมะ ไทฉะ - พิพธิภณัฑป์ลาทะเลน า้
ลกึ- ชเูซ็นจิออนเซ็น -  สวนป่าไผ่ - จดุขอพรความรกั - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

- 01 
02 

 

SHIZUOKA 

ATAMI 
SEASIDE 

 

03 
อะตามิ   – นั่ งรถเคเบิ ้ลคารส์ู่จุดชมวิวจุคโคคุ – เก็บสตรอรเบอรร์ี่ - ช้อปป้ิง
โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต - ทะเลสาบคาวาคจุิโกะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

03 04 05 
KAWAGUCHIKO 

RESORT 

 

04 
ทะเลสาบคาวาคจุิโกะ - คามาครุะ - เกาะเอโนะชิมะ – นมสัการศาลเจา้เอโนะชิ
มะ - จดุชมววิเอโนะชิมะซแีคนเดิล – มหานครโตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงในยา่นชิน
จกู ุ– พิเศษบรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ไม่อัน้ 

06 07 
 08 

 

TOKYO 
DOME 

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

09 X X 
TOKYO 
DOME 

06 
โตเกียว – สวนจิโดรงิะฟฺจิ - นารติะ – อิสระชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์- ท่าอากาศยาน
นานาชาติสนามบินนารติะ - ประเทศไทย - ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิ 
(กรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL707 

10 X - - 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

- 2 - 

>> ไฮไลทข์องทริป << 
- “ซูเซ็นจิองเซ็น” เมืองแห่งประวติัศาสตรเ์ก่าแก่ จนไดร้บัการขนานนามวา่ “ลิตเติล้เกียวโต” 
- นั่ง “เคเบลิคาร”์ สูจุ่ดชมวิว “ยอดเขาจคุโคค”ุ มองเห็น ภเูขาไฟฟจูิ ไดอ้ย่างสวยงาม 

- ชมวิวแบบ 360 องศา “เอโนะชิมะซีแคนเดิล” ประภาคารหอชมวิวสีขาวที่เป็นเหมือนเทียนตัง้กลางทะเล 

- พกั “โรงแรม 4 ดาว”  2 คืน ชอ้ปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

- พิเศษ!! “Rokkasen” บฟุเฟ่ตป้ิ์งย่าง (อพัเกรด) ทานไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

18:30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R เคานเ์ตอรส์าย
การบินเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก บรเิวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

   
22:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 034 

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

วนัที่สอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) - 

จงัหวดั ชิสึโอกะ - ศาลเจา้มิชิมะ ไทฉะ - พิพิธภณัฑป์ลาทะเลน ้าลึก - วดัชูเซ็นจ ิ

- สะพานแห่งความรกั – สวนป่าไผ่ – เมืองอะตามิ -  อาบน ้าแร่ธรรมชาตญิี่ปุ่น 

05:40 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและท าการตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
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น าท่านเดินทางสู่จังหวัด “ชิสึโอกะ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่ น จังหวัดที่ถูก       
โอบลอ้มดว้ยภเูขาสงู มีสถานที่พกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัความนิยม
จากบรรดากลุม่นกัท่องเที่ยวต่างชาติ และนกัท่องเที่ยวในประเทศญ่ีปุ่ นเอง…  

 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ศำลเจำ้มิชิมะ ไทฉะ” ดว้ยประวติัศำสตรอ์นัยำวนำนกว่ำ 1,200 ปี ศำลเจำ้มิชิมะ 

ไทฉะนั้นมีชื่อเสียงเป็นอิจิโนะมิยะ  หรือเป็นศำลเจ้ำอันดับสูงสุดประจ ำภูมิภำคแห่งพื ้นที่ อิซ ึ
เป็นที่ประทับของทวยเทพ 2 องค ์ไดแ้ก่ โอยำมัทสึมิ โนะ มิโคโตะ และ สึมิฮำยำเอะ โคโตะชิโรนูชิ 
โนะคำมิซึ่งเรียกรวมกันว่ำมิชิมะโนะโอคำมิ  ในส่วนของศำลำของศำลเจ้ำที่สวยงำมแห่งนี ้
ไดร้บักำรบูรณะในปี1866โดยใชไ้มเ้ซลโควำที่มีพืน้ผิวละเอียด แมจ้ะมีกำรซ่อมแซมเป็นบำงส่วน  
เนื่องจำกเหตุแผ่นดินไหว อำคำรต่ำงๆ ไดร้บักำรอนุรกัษ์ไวใ้หอ้ยู่ในลกัษณะเดิมเป็นเวลำร่วม 150 
ปีมำแล้ว  อำคำร 3 หลังชำเด็น  (โถงหลัก ) เฮ เด็น  (โถ งบูชำ) และไฮ เด็น  (โถงสักกำระ) 
ตั้งอยู่ใกลเ้คียงกันโดยมีชำเด็นเป็นอำคำรที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ นที่ควำมสูงกว่ำ 16 เมตร ส่วนต่ำงๆ 
ของอำคำรไดร้บักำรตกแต่งอย่ำงเชี่ยวชำญ และปกคลมุดว้ยงำนแกะสลกัที่ละเอียดสวยงำมทัง้หมด 
ศำลำต่ำงๆ ได้รบักำรแต่งตั้งให้เป็นสมบัติทำงวัฒนธรรมที่ส  ำคัญโดยรัฐบำล  ในแง่คุณค่ำทำง 
วฒันธรรมและศิลปะ 
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น าท่านชม “พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน ้าลึก” ตั้งอยู่ในท่าเรือนุมะสึ หันหน้าเข้าสู่อ่าวซุรุงะ ที่นี่ เป็น
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ทะเลลึกแห่งแรกของญ่ีปุ่ น ซึ่งรวบรวมการจดัแสดงปลาทะเลน า้ลึกและสตัวน์ า้หา
ยากหนา้ตาไม่ธรรมดาเอาไว ้ท่านสามารถชมสิ่งมีชีวิตใตท้ะเลที่รวบรวมจากอ่าวซึรุงะ และจากทั่ว
ทุกมมุโลกไดท้ี่นี่ มีสตัวใ์ตท้ะเลลึกรูปร่างน่ากลวัมากมาย เช่น ตวัไอโซพอดยกัษ์ซึ่งห่อหุม้รา่งกายไป
ดว้ยเปลือกแข็ง หอยงวงช้าง ปลาคินเมไดเรืองแสงซึ่งใตต้ามีอวัยวะที่เรืองแสงไดใ้นที่มืด เป็นตน้ 
นอกจากนีย้งัมีนิทรรศการฟอสซิลและปลาโบราณซีลาแคนท์แช่แข็งทัง้ตัวจดัแสดงดว้ย สถานที่แห่ง
นีจ้ะน าคณุด าด่ิงสูโ่ลกท่ีคณุไม่รูจ้กั และท าใหไ้ดเ้ห็นถึงเสน่หข์องความหลากหลายทางชีวภาพดว้ย...  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
น าท่านเดินทางสู่  “ซูเซ็นจิองเซ็น” มีประวัติศาสตรเ์ก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปี ตั้งอยู่บนภูเขา 
ใจกลางคาบสมุทรอิซุ  จังหวัดชิซู โอกะ  องเซ็นแห่งนี ้ มีแม่น ้าคัตสึระ ใสบริสุท ธิ์ ไหลผ่าน 
ก่อให้เกิดเป็นทัศนียภาพงดงามน่ารื่นรมย์ จนได้รบัการขนานนามว่า “ลิตเติล้เกียวโต” แห่งอิซุ        
อีกทัง้เมืองแห่งนีต้ัง้ชื่อตาม “วดัชูเซ็นจิ” ซึ่งเป็นศูนยก์ลางของเมือง น าท่านเยี่ยมชมวัดชูเซ็นจิ โดย
ปกติก่อนเขา้สกัการะวัด หรือศาลเจา้ในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งลา้งมือลา้งปากก่อน และวัดแห่งนีม้ี
ความพิเศษกว่าที่อ่ืนเพราะน า้ที่เราใชช้ าระลา้งนัน้เป็นน า้แรธ่รรมชาติ...ใหท้่านด่ืมด ่าไปกบัธรรมชาติ
ทั้งการเดินชมเมืองโดยเดินขา้ม “สะพานแห่งความรกั” จุดขอพรให้สมหวังในความรกั ที่ตัดข้าม
แม่น า้คตัสึระ ซึ่งไหลผ่านกลางชูเซ็นจิองเซ็น เชื่อกนัว่าหากท่านเดินขา้มสะพานและอธิษฐานขอพร
ในความรกั พรนัน้จะสมหวงัดงัใจ  นอกจากนีย้งัมี “สวนป่าไผ่” ซึ่งเป็นสวนเล็ก ๆ ใหท้่านไดอิ้สระกบั
การถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเดินชมเมืองเก่า นอกจากนีย้งัมีที่พักเรียวกงัแบบโบราณ รา้นคา้ และ
รา้นกาแฟ เป็นต้น...น าท่านเดินทางสู่ “อะตามิ” เมืองอะตามิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโตเกียว      
อะตามิมีวิวทะเลสวยและยังขึน้ชื่อในเรื่องของการเป็นเมืองออนเซ็นที่มีอาหารอร่อยมาก จึงนับว่า
เป็นเมืองตากอากาศชายทะเลยอดนิยม เนื่องจากเป็นแหล่งน า้พุรอ้น ที่พักเรียวกัง พิพิธภัณฑ ์และ
แหลง่มรดกทางวฒันธรรมอื่นๆ มากมาย 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั ATAMI SEASIDE SPA & RESORT  
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ขนาดหอ้งพกัคู่ 2 เตียง(Twin) 26-33 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรือ หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเล็กกว่าหอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนที่ค่อนขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม บฟุเฟ่ตน์านาชนิด ใหท้่านไดเ้ลือกสรรทัง้อาหารคาว หวาน กันอย่าง
จใุจ 

พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย
กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 

 

วนัที่สาม อะตามิ - นัง่รถเคเบ้ิลคารส์ู่จุดชมวิวจุคโคคุ – เก็บสตรอรเ์บอรร์ี่ - ช้อปป้ิง

โกะเท็มบะ พรีเม่ียม เอ้าท์เล็ต  - ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - อาบน ้ าแร่ญี่ ปุ่น

ธรรมชาต ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
08:00 น. น าท่านเดินทางไปยงัจุดชมวิวจุคโคค ุโดย “เคเบิลคาร”์ ที่มีดีไซนแ์บบดัง้เดิม เพื่อยงัคงกลิ่นอายของ

ความคลาสสิกเอาไว ้ซึ่งเขา้กนัไดดี้กบั บรรยากาศโดยรวมของสิ่งก่อสรา้งต่างๆ ในจุดชมวิวแห่งนี ้ที่
ไม่ไดเ้นน้ความทันสมัยมากจนเกินไป “ยอดเขาจุคโคคุ” ตัง้อยู่ระหว่าง เมืองอาตามิ และ ต าบลคัน
นามิ เป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ที่สามารถมองเห็น ภูเขาไฟฟูจิ ไดอ้ย่างสวยงาม และแตกต่างไป
จากทุกที่ที่วาฬเคยไปมา ดว้ยความสงูถึง 770 เมตร ท าใหท้ิวทศันท์ี่ไดเ้ห็นนัน้ จะมีความเคลียรม์าก
เป็นพิเศษ โดยระหว่างภูเขาไฟฟูจิกับบริเวณที่เรายืน จะไม่มีอะไรมาบดบังให้เสียบรรยากาศได้
เลย… 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “สวนผลไม”้ ร่วมสนุกกับประสบการณ์ใหม่กับการเก็บผลไมส้ดจากสวน  
“สตรอรเ์บอรร์ี่” ท่านไดเ้ก็บผลไมส้ดจากตน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล) และอ่ิมอรอ่ยอย่าง
เต็มที่ ดว้ยวิธีการปลกูที่พิถีพิถนั และตัง้ใจดแูลดว้ยวิธีธรรมชาติ และไม่มีการใชส้ารเคมีจึงไดผ้ลใหญ่
สีแดงสดทั่วทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รบัประกนัความอรอ่ยอย่างแน่นอน...  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” (ใชร้ะยะยเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) มีพืน้ที่ 

194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องภูเขาไฟฟูจิ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ภเูขาไฟฟจูิ และสามารถเดินทางสูม่หานครโตเกียวสะดวกโดยใชบ้รกิารทางรถไฟและรถยนตไ์ดด้ว้ย 

 อิสระชอ้ปป้ิง “โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต” ศนูยร์วมแฟชั่นทนัสมยัที่ราคาถูกจนคณุแปลกใจแหล่ง
รวมพลของแบรนดเ์นมชื่อดังทั่วโลก ทัง้แฟชั่นน าสมัยของคนทุกวยั หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่
พ ร้อม ใจกันม าลด ราคากัน ตลอด ปี  อ าทิ  COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 
PUPPIES, ADIDAS และสินคา้แเบรนดเ์นมที่มีชื่อเสียงมากมาย ทัง้แบรนดข์องญ่ีปุ่ นและต่างชาติ 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั KAWAGUCHIKO RESORT  
หอ้งพกัเป็นหอ้งเสื่อ ขนาด 24 ตรม.  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม บรกิารท่านดว้ยบฟุเฟ่ตน์านาชนิด อ่ิมอรอ่ยกบัเมนขูาปยูกัษ ์(ไม่อัน้) 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 

 

วนัที่สี่ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เกาะเอโนะชิมะ - นมัสการศาลเจา้เอโนะชิมะ -  

จุดชมวิวเอโนะชิมะซีแคนเดิล – มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงในย่านชินจูกุ  

- บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างม้ือพิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้นแนะน าโดย

รายการทีวีแชมป์เป้ียน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่ “เกาะเอโนะชิมะ” นั้นเป็นเกาะที่ลอยอยู่กลางทะเลอยู่ในเขตโชนันของจังหวัด        
คานากาว่า เป็นสถานที่ที่แหล่งท่องเที่ยวมากมายมารวมตัวกันอยู่ ทั้งทิวทัศนอ์ันงดงาม ศาลเจา้ 
ประภาคาร ถ า้และอ่ืนๆ อีกทั้งเมนูอาหารทะเลยังเป็นของอร่อยชื่อดังของที่นี่ นอกจากนี ้สถานที่
ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ไดก็้คือ “ศาลเจา้เอโนะชิมะ”  เป็นศาลเจา้เก่าแก่ที่มีผูค้นนิยมมากราบไหวข้อพร
กนั ศาลเจา้แห่งนีม้ีความงดงามตามแบบฉบบัโบราณ อาคารที่ถูกสรา้งเป็นศาลเจา้จะมีโทนสีขาวด า
เป็นเอกลกัษณ ์บริเวณรอบๆ ศาลเจา้ ปกคลุมไปดว้ยตน้ไม้ใหญ่และมีธรรมชาติลอ้มรอบที่สวยงาม 
มีความสงบร่มรื่นมาก…จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวแบบ 360 องศา “เอโนะชิมะซีแคนเดิล” 
ประภาคารหอชมวิวสีขาวที่เป็นเหมือนเทียนตั้งอยู่กลางทะเล สรา้งขึน้ในปี 2002 เพื่อเป็นอนุสรณ์
ครบรอบ 100 ปีก่อตัง้ เอโนะชิมะ อิเล็กทริก เรลเวย ์ปัจจุบนักลายเป็นแลนดม์ารก์ที่มีชื่อเสียงของเอ
โนะชิมะ   ท่านสามารถเห็นวิวไดไ้กลมาก ทัง้โยโกฮาม่าและโตเกียว ดว้ยความสงูกว่า 100 เมตรจาก
ระดบัน า้ทะเล หากสภาพอากาศอ านวยจะเห็นภเูขาไฟฟจูิอีกดว้ย...    

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสู ่ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็นศนูยร์วม
วิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ 

 
ปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไวด้ว้ยกัน ทั้งนีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตัวเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 
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 อิสระช้อปป้ิงใน “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปป้ิงที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกับการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ท่านสามารถหาซือ้
สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นรา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง รา้น MUJI รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น UNIQLO รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นม
มือสอง รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเท้า ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกบัการซือ้
สินคา้ 

     
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานไม่อัน้

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเลสด กุง้
ตวัใหญ่ หมึกสด ปลาปักเปา้ หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศกรีม 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO DOME HOTEL  
ขนาดหอ้งพกัคู่ 2 เตียง(Twin) 26-33 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรือ หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเล็กกว่าหอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนที่ค่อนขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 
 

วนัที่หา้ โตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (ไม่มีรถโคช้บริการ)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO DOME HOEL 
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 เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านชอ้ปป้ิงหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น 
ย่านอิเคะบุคโุระ ย่านชินจูก ุย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูกุ ย่านอากิฮาบารา่ ย่านรปปงหงิ และ
สถานที่อ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่จ ากดัเวลา ท่านจะไดต่ื้นเตน้กบัการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด 

“ย่านอิเคะบคุโุระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ท่าน
สามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากที่นี่  ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 
หา้งสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโระ ปารโ์ก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น รา้นรอ้ยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่
ภายในรา้นลว้นมีราคารอ้ยเยน รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล รา้น
นาฬิกา รา้นเครื่องส าอาง และสินคา้อ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ และของที่ระลกึ  
“ย่านชินจูกุ” ย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้ักกันเป็นอย่างดี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกับการ
จบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้าก
ที่นี่  ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่าย รูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง ร้าน  MUJI ร้านค้าร้อยเยน  ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง 
รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกบัการซือ้สินคา้ 

 “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
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
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เยน จึงท าใหร้า้นคา้รา้นอาหารแถวนีร้าคาแพงสดุ ๆ กาแฟราคาแกว้ละ 900 เยนก็สามารถหาไดท้ี่นี่ 
นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางสดุหรู และสินคา้แฟชั่นแบรนดช์ัน้น ามารวมอยู่ย่านนี ้

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

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

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

     
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO DOME HOTEL  
ขนาดหอ้งพกัคู่ 2 เตียง(Twin) 26-33 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรือ หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเล็กกว่าหอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนที่ค่อนขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 

 

วนัที่หก โตเกียว – สวนจิโดริงะ ฟูจิ – เมืองนาริตะ (จังหวัดชิบะ) – อิสระชอ้ปป้ิงนาริ

ตะอิออนมอลล ์– สนามบินนานาชาตินาริตะ  ประเทศไทย – สนามบินนานาชาติ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 พบกบัสวนชมซากรุะยอดฮิตใจกลางกรุงโตเกียว “สวนจิโดงรุ ิฟจูิ” สวนที่ไดถู้กสรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัยคุ

เอโดะ ดว้ยวิวทิวทศันท์ี่สวยงาม มีคนู า้ที่ทอดตวัตามแนวโคง้คลา้ยกบันกหวัโต ซึ่งในภาษาญ่ีปุ่ น จะ
เรียกว่า “จโิดร”ิ และยงัมีตน้ซากรุะที่มีความยาวถึง 700 เมตร ท าใหใ้นช่วงของฤดใูบไมผ้ลิ จะเกิด
เป็นอโุมงคต์น้ซากรุะ ที่คนมกัมาถ่ายรูปทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย  

 **การบานของดอกซากุระในแต่ละปีขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ** 
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “นาริตะ” ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ชิบะ” ซึ่งเป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แต่สมยัสงครามโลกครัง้ที่สองเป็นตน้มา เนื่องจากลกัษณะชายฝ่ังที่ติดต่อกบัอ่าว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมการบ่ม เช่น มิโซะ สาเก มิรนิ นอกจากนี้
จงัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัที่น่าท่องเที่ยว ดว้ยความที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจมากมาย โอบลอ้มไปดว้ยทะเล 3 ฝ่ัง อยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว จึงสามารถแวะเที่ยวไดอ้ย่าง
ง่ายดาย ซึ่งที่นี่ไม่ไดม้ีแค่เพียงธรรมชาติที่สวยงามเท่านัน้ แต่ยงัมีวฒันธรรมที่โดดเด่น พรอ้มทัง้
อาหารที่เป็นเอกลกัษณ ์นั่นจึงท าใหจ้งัหวดัชิบะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น   

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ)  

   
บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่ “นาริตะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ ใหอิ้สระกบัทุกท่านได ้

ชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดับ เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทุกท่านสามารถซือ้หาของใชดี้ ๆ
และของฝากไดอ้ย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ฯลฯ 
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15:00 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชบิะ ด าเนินการโดยบรษิัทท่าอากาศ

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

18:15 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ(ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี JL 707 
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางการบิน อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามฤดกูาล เป็นไปตามประกาศลา่สดุของสายการบิน) 
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SUPER FUN IN SPRING 

[NUMAZU – ATAMI - KAWAGUCHIKO - TOKYO] 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

 
 

 

ตาราง 
การเดินทาง 
มนีาคม 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 
 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครือ่งบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

22-27        
ผูใ้หญ ่ 71,900 43,100 28,800* 

9,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 71,900 43,100 28,800* 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 63,900 35,100 28,800* 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

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

24-29  
ผูใ้หญ ่ 72,900 42,200 30,700* 

9,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 72,900 42,200 30,700* 

 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 64,900 34,200 30,700* 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

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

 
หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวร์
ทัง้หมดกับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
** ส าคญั โปรดอ่าน ก่อนท าการจองทวัร ์**  
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อัตรานีร้วม 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม ตามขอ้ก าหนดการเขา้ญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

 
 

การช าระเงนิ 

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

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บรษิัทสงวนสิทธิ์ 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 โดยใชข้้อมลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
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ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักันไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

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

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเทีย่วบิน และอบุติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ 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 ซึ่งอาหาร ท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
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 

 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองที่นั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 
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1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เนื่องจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

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

 

2. สายการบิน 

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

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

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

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพ่ิมได ้

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 

 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากท่ีวีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทตอ้งขออนุญาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 
 

4. มาตรการโควิด 
4.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 

4.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พื่อเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตามมาตรการของ
ประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้  ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้ 

 

 


