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NEW HIDDEN BEAUTIFUL SAKURA 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  
01 – 06 APRIL 2023 
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วนัที่ เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบิน JL 034 - - -  

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติฮาเนดะ (มหานครโตเกียว) - 
- ไซตามะ – คาวาโงะเอะ – วดัคิตะอิน - โกะเฮียะคุราคงั หมู่บา้นโบราณสีด า 
– ถนนขนมหวานญี่ปุ่ นโบราณ - สกัการะเจ้าแม่กวนอิมจีวรสีขาวองคยื์น  - 
เมืองมินาคามิองเซ็น - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ   

- 01 02 

MINAKAMI 
JURAKU 

 

 

03 
มินาคามิ - อุโมงคซ์ากุระ “อาคางิ นมัเม็ง เซ็มบง ซากุระ” - จุดชมวิวซากุระ  
“นากาโทโร่” (จงัหวดัไซตามะ) - เมืองคุมากายะ - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

KUMAGAYA 
HERITAGE 

 

04 
เมืองคุมากายะ - จุดชมวิวซากุระ “คุมากายะ ซากุระ ซึซึม”ิ - มหานครโตเกียว 
- อิสระชอ้ปปิ้งย่านชินจูกุ - บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์้งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) 
ทานไม่อัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน 

06 07 
08 

 

TOKYO BAY 
HILTON  

05 โตเกียว - นั่งรถไฟไป สวนสนุกระดบัโลก โตเกียว ดิสนีย ์แลนด ์(เต็มวนั) 09 X X 
TOKYO BAY 

HILTON 

06 
โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งไดเวอร์ซิ ตี ้โตเกียว  - ท่าอากาศยานนานาชาติ
สนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 
เที่ยวบินที่ JL707 

10 X X - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 ชมความงามของ 3 จุดชมซากุระที่สวยที่สดุของญ่ีปุ่น 1 ปีมีครัง้เดียว !!!!!! 

 เจา้แม่กวนอิมจีวรขาว Power Spot ของคนโสดตอ้งหา้มพลาด ขอพรความรกั ความส าเร็จสมหวงั 

 สนุกสดุเหว่ียงกบัสวนสนุกระดบัโลก “โตเกียว ดิสนีย ์แลนด”์ (เต็มวนั) 
 อิสระชอ้ปปิ้งไดเวอรซ์ิตีโ้ตเกียว แลนดม์ารก์ของย่านโอไดบะ พบกบัหุ่นรบกนัดัม้ขนาดใหญ่ที่ไม่ควรพลาด 
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 2 คืน 
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ก ำห 

 
 

 
 

19:30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R เคานเ์ตอรส์าย
การบินเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก บรเิวณเคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทุกท่านไดร้บั
บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตขูึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตขูึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่อง
ออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

22:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติ สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบนิที่ JL 034 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

   
   

 
05:40 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่น ณ สนามบินนานาชาตฮิาเนะดะ (มหานครโตเกียว) บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหนึง่ของญ่ีปุ่น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย 

   

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

01 เม.ย. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนำมบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพฯ   

02 เม.ย. 66 ประเทศญี่ปุ่ น - เกำะฮอนชู - สนำมบินนำนำชำติฮำเนดะ (มหำนครโตเกียว) - 
ไซตำมะ – คำวำโงะเอะ – วัดคิตะอิน - โกะเฮียะคุรำคัง หมู่บ้ำนโบรำณสีด ำ – 
ถนนขนมหวำนญี่ปุ่ นโบรำณ - สักกำระเจ้ำแม่กวนอิมจีวรสีขำวองค์ยืน  - 
เมืองมินำคำมิองเซ็น - อำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ นธรรมชำติ 
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08:30 น. น าท่านเดินทางสู่เมือง “คาวาโกะเอะ” ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ไซตามะ” เมืองเก่าขนาดเล็กน่ารกัที่ไดร้บั
การขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติล้เอะโดะ” เนื่องมาจากลกัษณะสภาพการก่อสรา้งบา้นเรือน และ
บรรยากาศโดยรอบยงัคงไวซ้ึ่งความเจรญิรุ่งเรืองสงูสดุในสมยัเอะโดะ เริ่มตัง้แต่ปี ค.ศ. 1603-1868)  
น าท่านชมความงดงามและเอกลกัษณแ์ห่ง “วดัคิตะอิน” วนันีต้ัง้อยูใ่จกลางเมืองคาวาโกะเอะ นบัได้
ว่าเป็นวดัทีม่ีเอกลกัษณโ์ดดเดน่ และสวยงามเป็นวดัตน้แบบของวดัอาซากุซะในกรุงโตเกียวปัจจุบนั 

  
น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นโบราณสีด า” เป็นหมู่บา้นที่ถูกสรา้งขึน้ในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน 

ยุคสมัยเอะโดะ การสรา้งอาคารบา้นเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “ครุะทสคึุริ” เป็นอาคารไมท้ี่ไดร้บัการ
อนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นรา้นค้า ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก
มากมาย ท่านสามารถซึมซบับรรยากาศความเป็นญ่ีปุ่ นแทจ้ริง หากเดินไปตามตรอกเล็ก ๆ ท่านจะ
เขา้สู่ย่าน “คาชิยะ โยะโคะโจ” ย่านนีเ้ป็นที่รูจ้ักกนัดีของนักท่องเที่ยวทอ้งถิ่นในนามของถนนขนม
หวานญ่ีปุ่ นโบราณ ที่มีรา้นขนมญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมใหเ้ลือกซือ้กัน อาทิ ลูกกวาด คุ๊กกี ้เคก้ แป้งทอด 
เป็นตน้ และพลาดไม่ไดก้บัการซือ้มนัเผาญ่ีปุ่ นของขึน้ชื่อของเมืองนีม้าลองชิม หรือขนมรสมนัเผา 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “กุนมะ” ตัง้อยูใ่จกลางเกาะของประเทศญ่ีปุ่น ขอบเขตของจงัหวดัเหมือน

นกกระเรียนกางปีกกวา้งก าลงัตีปีกขึน้บนิ ซึง่มีการแต่งว่า จงัหวดักุนมะที่มีรูปนกกระเรยีนบนิ ในไพ่
คารุตะของจงัหวดัที่คนในจงัหวดัรูจ้กักนัดี ทีน่ี่มีธรรมชาติอนัอดุมสมบูรณ ์ ทางดา้นตะวนัออกเฉียง
ใตข้องจงัหวดัมีพืน้ ที่ราบคนัโตที่กวา้งใหญ่ เป็นจุดรวมของประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรม รวมทัง้เป็น
ศนูยก์ลางการคมนาคมที่เจริญรุ่งเรืองอีกดว้ย จงัหวดักนุมะมีองเซน็มากกว่า 200 แห่ง รวมถึงแหล่ง
องเซ็นขึน้ชื่อสี่แห่ง ไดแ้ก่ คสุะทสึ อิคาโฮะ มินาคามิ และชิมะ จงัหวดันีไ้ม่ใช่แค่มีองเซ็นชัน้แนวหนา้
มากมายจนไดร้บัฉายาว่า "เมืองแหง่องเซ็น" เท่านัน้ ยงัมคีวามหลากหลายในดา้นต่าง ๆ ขององเซน็ 
เช่น คณุภาพ ปริมาณน า้องเซ็นที่พุ่งออกมา ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม ฯลฯ รวมทัง้มีองเซ็นที่ปริมาณ
น า้องเซน็พุ่งออกมาโดยธรรมชาติมากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่น องเซน็ที่นีย่งัไดร้บัเลือกเป็น
อนัดบัหนึง่ของการจดัอนัดบัองเซ็น 100 แห่งในประเทศญ่ีปุ่ น องเซ็นแรกที่ไดร้บัการเลือกแต่งตัง้เป็น
องเซ็นพกัฟ้ืนของประชาชน และเป็นหนึ่งในสามองเซ็นทีม่ีคณุสมบตัใินการประทินผิวใหง้ามอีกดว้ย 



 
 

- 5 - 

 

  
น าท่านสกัการะเจา้แม่กวนอิมจีวรสีขาวองคย์ืน “เบียคคอิุ ไดคนันง จิเก็นอิน” มีความสงูขนาด 41.80 
เมตร น ้าหนัก 5,985 ตัน ที่สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1936 มีอายุกว่า 83 ปี ส าหรบัองค์เจ้าแม่กวนอิม
สามารถเขา้ไปชมในตัวองคท์่านได ้โดยขึน้บันได 146 ขัน้ดา้นในองคพ์ระ เพื่อไปสักการะและชมวิว
เมืองได ้ซึ่งจะแบ่งเป็น 9 ชั้น ภายในองคเ์จา้แม่กวนอิม จะมีรูปวาดตอนก่อสรา้งองคเ์จา้แม่ และรูป
ป้ันเทพเจา้ต่าง ๆ ในแต่ละชัน้ นอกจากนีย้ังสามารถมองเห็นวิวของเมืองทากาซากิไดจ้ากมุมสูงอีก
ด้วย ส าหรับการสักการะที่ได้รับความนิยมก็คือ การจุดเทียนถวาย โดยเทียนแต่ละเล่มก็จะมี
ตวัอกัษรภาษาญ่ีปุ่ นเขียนไวด้ว้ย ซึ่งแต่ละเล่มก็จะเขียนไม่เหมือนกัน ใครจะขอพรอะไรก็เลือกเทียน
ตามความหมายที่ตอ้งการ ปัจจุบนัเป็นเสมือนสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งของเมือง   ทาคาซากิ (จงัหวดักุ
นมะ) ซึ่งชาวเมืองใหค้วามเคารพนบัถือเป็นอย่างมาก.... 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั MINAKAMI JURAKU HOTEL  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากจิกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

03 เม.ย. 66 มินำคำมิ – อุโมงค์ซำกุระ “อำคำงิ นัมเม็ง เซ็มบง ซำกุระ” – จุดชมวิวซำกุระ  
“นำกำโทโร่” (จังหวัดไซตำมะ) – เมืองคุมำกำยะ – อำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ นธรรมชำติ 
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น าท่านเดินทางสู่ “อโุมงคซ์ากุระ อาคาง ินมัเมง็ เซ็มบง ซากุระ” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดอนัดบั 1 ใน 100 
แห่งในการชมซากุระในจังหวัดกุนมะ ซึ่งมีเสน้ทางเป็นอุโมงคส์วยงามที่ถูกสรา้งสรรคข์ึน้โดยดอก
ซากุระสีชมพสูวยงามเป็นสิ่งที่ลืมไม่ลงเลยทีเดียว ดว้ยจ านวนมากถึง 1,400 ตน้ ระยะทางประมาณ 
2 กิโลเมตร ใหท้่านไดอิ้สระเดินเล่นชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งงดงาม (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและ
ฤดกูาลในแต่ละปี) ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ประเทศญ่ีปุ่ นจะเป็นที่รูจ้กักนัดีว่าเป็นช่วงของดอกซากุระ ซึ่ง
ซากุระถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส  าคัญอย่างมากในญ่ีปุ่ น ซากุระถูกน าไปใชใ้นการต์ูนภาพยนตรอ์ะนิ
เมชั่นและงานศิลปะ ซึ่งจะถูกใชเ้ป็นตวัแทนส่วนหนึ่งในเรื่องราวต่าง ๆ และมีการ “เทศกาลฮานามิ” 
หมายถึง เทศกาลชมดอกซากุระซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยนารา (ปี ค.ศ. 710-794) ครัง้แรกจัดขึน้เฉพาะ
ภายในราชส านกัเท่านัน้ ต่อมาเทศกาลฮานามิไดม้ีการแพร่กระจายไปยงัชนชัน้ซามไูรในสมยัเอะโดะ 
แลว้จึงมีการกระจายไปยังประชาชนเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดเทศกาลฮานามิมากขึ ้น โยชิมเุนะ ทาคุงาวะ 
ไดก้ าหนดใหป้ลกูตน้ซากุระเพิ่ม ปัจจุบนัเทศกาลฮานามิมกัมีการฉลองไปกบัดอกซากุระอีกดว้ย... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวซากุระเมืองนากาโทโระ” เมืองนากาโทโร่ ตัง้อยู่ในจงัหวดั “ไซตามะ” เป็น

อีกหนึ่งเมืองที่ไดร้บัการคัดเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 สถานที่ที่ชมดอกซากุระยอดนิยมของญ่ีปุ่ น ใน
เมืองนากาโทโร่จะมีดอกซากุระอยู่หลากหลายสายพันธุ์ และท่านสามารถชมไดป้ระมาณ 1 เดือน 
เริ่มตัง้แต่ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่ละปี) 

 น าท่านเดินทางสู่เมือง “คมุางายะ” เมืองเล็กตัง้อยู่ในจงัหวดัไซตามะ พืน้ที่ 159.88 ตารางกิโลเมตร 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOTEL HERITAGE KUMAGAYA  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้ัมผัสกับการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากันเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่าน “จุดชมวิวซากุระ คมุากายะ ซากุระ ซึซึมิ” มีตน้ซากุระกว่า 500 ตน้ เรียงรายตลอดระยะทาง 
2 กิโลเมตร คุมากายะ ซากุระ ซึซึมิ เป็นที่รูจ้ักกันตั้งแต่สมัยเอะโดะหรือเมื่อประมาณ 400 ปีก่อน 
และในปี 1990 ได้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่มีชื่อเสียงเรื่องการชมซากุระติดอันดับ 1 ใน 100 แห่ง  
จุดชมวิวซากุระ “คมุากายะ ซากุระ ซึซึมิ” อยู่ภายในสวน “คุมากายะ อะราคาวะ เรียวคุจิ” เป็นสวน
ริมแม่น า้ยาวเป็นอโุมงคต์น้ซากุระถึง 2 กิโลเมตร ในจงัหวดัไซตามะ เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามและ
มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งของญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้ังติดอนัดับ 1 ใน 100 สถานที่ที่ชมซากุระที่มีชื่อเสียง
ของญ่ีปุ่ นดว้ย อีกหนึ่งไฮไลทส์ าคัญในการชมสวนแห่งนี ้คือ ในแต่ละปีท่านอาจจะไดส้ัมผสักับชม
ดอกนาโนะฮานะที่มีสีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุง่พรอ้มกนักบัดอกซากุระ ท าใหม้ีสีเหลืองตดักบัสี
ชมพขูองดอกซากุระสวยงามยิ่งใหญ่อลงัการมากขึน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาลในแต่ละปี) 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

04 เม.ย. 66 เมืองคุมำกำยะ – จุดชมวิวซำกุระ “คุมำกำยะ ซำกุระ ซึซึมิ” - มหำนครโตเกียว 
– อิสระช้อปป้ิงในย่ำนชินจูกุ  - บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟ่ต์ป้ิงย่ำงมื้อพิเศษ 
(อัพเกรด) ทำนไม่อั้นแนะน ำโดยรำยกำรทีวีแชมป์เป้ียน 
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 น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) มหานคร

โตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็นศูนยร์วมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและ
เทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวัดและเมือง
ไวด้ว้ยกัน ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้
มีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มี
ประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

  
 อิสระช้อปปิ้งใน “ย่านชินจูกุ” ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดี ท่านจะได้

เพลิดเพลินไปกบัการจับจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ท่านสามารถหาซือ้
สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นรา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง รา้น MUJI รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น UNIQLO รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นม
มือสอง รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกับการซือ้
สินคา้ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์้งย่างมือ้พิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้น
แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้ง
ตวัใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศกรีม 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO BAY HILTON HOTEL  
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     
 น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกระดบัโลก (โดยรถไฟ) “โตเกียว ดิสนีย ์แลนด”์ ซึ่งเป็นดิสนียแ์ห่งแรกของ

เอเชีย ชมทัศนียภาพอนัน่ารื่นรมยท์ี่ถูกจดัแต่งจ าลองขึน้มาบนแผ่นดิน โดยเกิดมาจากการถมทะเล
บริเวณปากอ่าวโตเกียว ภายในเป็นที่รวบรวมของเครื่องเล่นต่าง ๆ  ที่จดัแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ใหท้่านได้
เลือกชมและเล่นเครื่องเล่นไดอ้ย่างสนุกสนาน ตื่นเตน้และตื่นตาตื่นใจในโซนของ TOMORROW 
LAND ส ารวจดวงดาวต่าง ๆ ในอวกาศ กับ STAR TOUR หวาดเสียว ตื่นเต้น เร้าใจ และสนุก 
สดุเหว่ียง กบั SPACE MOUNTAIN ไปกบัยานความเร็วสงู แล่นไปในอวกาศอนัมืดมิด มีแต่แสงของ
ดวงดาวนับพันดวงระยิบระยับเป็นฉากหลัง เลือกอิสระชมและเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นอ่ืนได้
อย่างสนุกสนาน 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

    

05 เม.ย. 66 มหำนครโตเกียว – น่ังรถไฟ มุ่งหน้ำสู่ สวนสนุกระดับโลก “โตเกียว ดิสนีย ์
แลนด”์ - ชมสุดยอดควำม อลังกำรโชวแ์สงสีเสียง “ขบวนอิเล็คทริค พำเหรด” 
(ขึน้อยู่กับสภำพภูมิอำกำศ) 
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บ่าย ตื่นเตน้ เรา้ใจ และสนุกสดุเหว่ียงกบั SPACE MOUNTAIN ไปกบัยานความเร็วสงูที่พาทุกท่าน แล่น
ไปในอวกาศอันมืดมิดมีแต่แสงของดวงดาวนับพันดวงเป็นฉากหลงั สนุกกับเครื่องเล่นภายในสวน
สนุกตามอัธยาศัย ชมภาพยนตร ์3 มิติภายในโรงภาพยนตร ์MICRO ADVENTURE เหมือนเขา้ไป  
ร่วมอยู่ในเหตุการณจ์ริง  และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด MONSTER INC ผจญภัยกบัเหล่าวายรา้ย หรือ
จะเป็น BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS ใหทุ้กท่านไดต้่อสูก้บัสตัวป์ระหลาดโดยใชปื้น
เลเซอร ์BIG THUNDER MOUNTAIN ที่จะพาทุกท่านแล่นผ่านทะลุภูเขาในโลกของ  WESTERN 
LAND  ท่านจะพบกับหมาป่าแดนตะวันตกที่ก าลังหิวโหย และแกะที่ชาวบา้นเลีย้งไว ้หวาดผวาไป
กบัการหลอกหลอนของภูตผีต่าง ๆ ภายในบา้นผีสิง  สนุกสดุกับเครื่องเล่น  SPLASH MOUNTAIN  
ที่พาทุกท่านนั่งเรือล่องชมความน่ารกัของหมู่บา้นสัตว ์แต่จบดว้ยการล่องเรือตกลงมาจากหนา้ผา
ของน า้ตกที่สงูชนั ชมโลกของโจรสลดัที่จ าลองหมู่บา้น ฉากเรือโจรสลดัที่ตื่นเตน้ ระบบเสียงสดุล า้ 

    
พิเศษชมขบวน “อิเล็คทริคพาเหรด” ซึ่งจะจดัเป็นริว้ขบวนเพื่อแสดงใหน้กัท่องเที่ยวไดช้มอย่างสวยงาม และอลงัการ

ดว้ยเครื่องแต่งกายของนกัแสดงรวมทัง้ตวัการต์นูต่าง ๆ ของดิสนียท์ี่ออกมาเตน้และเดินขบวนนัน้จะ
ประดบัประดาตกแต่งไปดว้ยดวงไฟนบัลา้นดวง ทัง้ยงัสามารถเปลี่ยนสีของไฟไปมาตามท่วงท านอง
เพลงที่เปิดประกอบการเดิน และไดช้ื่อว่าเป็นไฮไลทข์องวนัเลยทีเดียว กบัการใชด้วงไฟมาใชใ้นการ
ตกแต่งตัวละครและยานพาหนะต่าง ๆ ที่มาร่วมในขบวนพาเหรด เหมือนอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย  

ขบวนพาเหรดยามค ่าคืนที่เต็มไปดว้ยความฝัน เหล่าดาวเด่นของดิสนียท์ี่เปล่งประกายเจิดจรสัถูก
หอ้มลอ้มไปดว้ยแสงไฟและเสียงเพลง อาทิ ตัวละครจากภาพยนตรเ์รื่อง “อะลาดิน” “ทอย สตอรี่” 
และอีกมากมาย จะมาปรากฏตวับนขบวนรถพาเหรดสีสันสดใสแต่งแตม้สวนสนุกยามค ่าคืนอย่าง
น่าอศัจรรย…์ 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการทวัร)์ 
19:00 น. น าท่านเดินทางโดยรถไฟกลบัเขา้สู่ทีพ่กั TOKYO BAY HILTON HOTEL 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
11.00 น. น าท่านอิสระชอ้ปปิ้ง “ไดเวอรซ์ิตีโ้ตเกียว”(DiverCity Tokyo Plaza) หา้งสรรพสินคา้ที่เปรียบเสมือน

แลนดม์ารก์ของย่านโอไดบะ ในเมืองโตเกียว โดยหา้งสรรพสินคา้ไดเวอรซ์ิตีโ้ตเกียวไดเ้ปิดใหบ้ริการ
เมื่อปี 2012 ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทิง สิ่งที่ท าให้หา้งนี ้ดังสุดๆ ต้องยกให้เจ้า
หุ่นยนตก์นัดั้มขนาดใหญ่ยักษ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ดา้นหนา้ ในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่อง
หุ่นยนต ์เสยีงประกอบ และขยบัหวัได ้น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมาก... 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

   
14:00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว 
แห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู ้โดยสารระหว่างประเทศ    
ที่เดินทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและ
อเมริกา เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบิน
นานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนส่งทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 
ของโลก 

18:10 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL707    
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

06 เม.ย. 66 โตเกียว -  ช้อปป้ิงไดเวอร์ซิตี้ - สนำมบินนำนำชำตินำริตะ - ประเทศไทย - 
สนำมบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
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 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 

 
 

ตาราง 
การเดินทาง 

2566 
ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพิ่ม 

(บาท) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

1-6 เม.ย. 

ผูใ้หญ่  76,900 48,100 28,800 

14,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 76,900 48,100 28,800 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 67,900 39,100 28,800 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทุกมือ้ ไม่มีท่ีน่ังบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี้ คิดตามอัตราภาษีน ้ามัน อัพเดท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565** 

หมายเหตุ  **ราคาทัวร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวัคซีนยงัไมค่รบ 3 เข็ม** 
 

หมำยเหตุ  กรุณำศกึษำรำยละเอียดท้ังหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินค่ำมดัจ ำและค่ำทัวร์
ท้ังหมดกบัทำงบริษัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตำ่งๆ ท้ังหมด  
อัตรำน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บริการน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

(โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญห่อ้งพกัมีขนาดเลก็ โรงแรมจะบล็อคเฉพาะหอ้งคู่ (2 เตียงเดีย่วใน 1 หอ้ง 
Western Style หรอื Japanese Style) ใหก้บัทวัรแ์บบหมู่คณะ ส่วนหอ้งพกัต่างชนิดตอ้งแจง้ค าขอเป็นกรณี
ไป เชน่ การขอหอ้งคูช่นิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของหอ้งพกัเมื่ออยูห่นา้งาน) และหากท่าน
มีความประสงคจ์ะพกั 3 ท่านต่อหอ้ง (หอ้งคู่+เสริมเตียง) ท่านตอ้งยอมรบัในพืน้ที่อนัจ ากดัของหอ้งพกั และ
กรณีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัที่เสริมเตียงได ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท้่าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเดีย่ว  

NEW HIDDEN BEAUTIFUL SAKURA 
6 DAYS 4 NIGHTS [JL]  
01 – 06 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดนิทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
 

 
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขับรถ หากบริการด ีน่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไมค่รบ 3 เขม็) 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น  

 
กำรช ำระเงิน 

 บริษัทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 สว่นท่ีเหลือท้ังหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเง่ือนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนท่ีเหลือท้ังหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะท่ีเดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเลี่ยงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินท่ีทำงสำยกำรบินมีกำรเปลีย่นแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ) 
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การยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บริษัทสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณยีกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวรท้ั์งหมด 
 กรณียกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บริษัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรท้ั์งหมด 

 

ส าคัญ…เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวลิด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใช้ขอ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และข้อมลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญี่ปุ่ นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทั้งนีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวยีนสลบักันไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคล้องกับสถานการณ ์ขอ้จ ากัดดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้ส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทัวรนั์น้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตัเิหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรือ่งอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรับท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญี่ปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเกี่ยวกับขอ้จ ากัดเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สัตว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับข้อจ ากัดเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภัตตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านได้เพียงผัก 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับุกเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกันเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนยีมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบนิ จะถูกค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองท่ีน่ัง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองที่น่ัง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วให้ในทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนค่าตั๋วเคร่ืองบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีขึ้น้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจ้งเบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แตเ่ร่ิมจองทัวร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์ูงสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กับบริษัททวัรแ์ละสายการบนิได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรับผูเ้ดินทางซึ่งตั้งครรภ ์สตรีตัง้ครรภ์ทุกอายุครรภ์ตอ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนักงานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบตอ่เหตุการณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผูร่้วมเดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมัดจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

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

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนักเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร่ืองได ้จะตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 
3. มาตรการโควิด 
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3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเข้าสู่กระบวนการรักษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญี่ปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


