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LITE BUDGET & CHILL IN JAPAN 
6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  
15 - 20 MARCH 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 644 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู – สนามบินนานาชาตชิบูเุซ็นแทร (นาโกย่า)  - 
จงัหวดัชซิโึอกะ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เมืองคาเกะงะวะ – สวนนก
และสวนพฤกษชาติ “คาเคะกาวา่ คะโจเอ็น” – อิสระชอ้ปป้ิงเอส พลัส ์ ดรีม
พลาซ่า - นมุะส ึ

- 01 02 
SHIZUOKA 
NUMAZU 

RIVERSIDE 

03 
นมุะส ึ– ตลาดปลานมุะส ึ -  ศาลเจา้มชิิมะไทฉะ - โกเท็มบะ – อิสระชอ้ปป้ิง 
พรีเมี่ยมเอา้ทเ์ล็ต - ทะเลาสาบยามานาคาโกะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

03 04 05 

YAMANAKAKO 
FUJI 

MATSUZONO 

 

04 

ทะเลสาบยามานาคาโกะ - บ่อน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ โอะชิโนะฮคัไค - เมอืงโยโกฮาม่า 
–  พิพิธภณัฑร์าเม็ง ชินโยโกฮาม่า - กระเชา้ลอยฟา้โยโกฮามา่ (กระเชา้ลอย
ฟ้าแห่งแรกของโยโกฮามา่) – มหานครกรุงโตเกียว – อิ่มอรอ่ยกบับฟุเฟ่ตช์า
บชูาบหูมเูนือ้ พรอ้มเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ก ์ไม่อัน้ 

06 
07 

CASH 
BACK 

08 

 
 

TOKYO 
RYOGOKU 

DAIICHI 

05 
โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงเตม็วนัจใุจ หรือ ซือ้ทวัรเ์สรมิ 1 วนั เช่น “ดิสนียแ์ลนด”์ 
หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์” 

09 X X 
TOKYO 

RYOGOKU 
DAIICHI 

06 
นารติะ - วดันารติะซงัชินโชจิ (จงัหวดัชิบะ) - อิสระชอ้ปป้ิงหา้งอิออนมอลล ์  - 
ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบนินารติะ - ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณ
ภมูิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ TG 677 

10 X X - 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 สมัผสัประสบการณน์ั่งกระเชา้ลอยฟ้าในเมืองแบบถาวรแห่งแรกของญ่ีปุ่ น มองเห็นเมืองไดแ้บบ 360 องศา 
 เที่ยวหมู่บา้นโอะชิโนะฮคัไค หมู่บา้นน า้ใสแห่งภเูขาไฟฟจูิ 
 ชม สวนคะโจเอ็น สวนดอกไม ้สวนนกมากกว่า 30 ชนิด และสตัวน์่ารกัๆ อีกมากมาย 

 พิพิธภณัฑร์าเมงชินโยโกฮาม่า แหลง่รวมราเมงรสเลิศของญ่ีปุ่ น 

 อิสระวนัฟรีเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงย่านการคา้ใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียวในสไตลค์ณุ 
 เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
 สกัการะศาลเจา้มิชิมะไทฉะ ศาลเจา้โบราณท่ีมีความศกัดิส์ิทธิ์และสวยงาม 



 
 

- 3 - 

 

ก ำห 

 
 

21: 30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C เคานเ์ตอรโ์ดย
สายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2-3 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์

   
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

 

 

00:05 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG644 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

07:30 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่ น ณ สนามบินนานาชาตชิูบเุซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย และท าการตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ย  

    

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

15 มี.ค. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพฯ   

16 มี.ค. 66 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า) - 

จงัหวัดชิซึโอกะ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เมืองคาเกะงะวะ – สวนนก

และสวนพฤกษชาติ “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” – อิสระชอ้ปป้ิงเอส พัลส ์ดรีม

พลาซ่า - นุมะสึ 
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สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรนาโกย่า ตัง้อยู่ในพืน้ที่ถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ที่สรา้งขึน้เพื่อรองรบังานเอกซโ์ป ในปี ค.ศ. 2005 
เนื่องจากสภาพที่ตัง้ทางภูมิศาสตรท์ี่อยู่กึ่งกลางของประเทศญ่ีปุ่ น จึงท าใหส้ามารถเป็นศูนยก์ลาง
การเดินทางทางอากาศของประเทศที่ส  าคัญ ลักษณะพิเศษ คือ มีพืน้ที่พาณิชยกรรมแยกอยู่บน
ชัน้หนึ่งของอาคารผูโ้ดยสาร เรียกว่า แอรซ์ิตี ้ (AIRCITY) ประกอบดว้ยพืน้ที่ขายของแบบตะวันตก 
แบบญ่ีปุ่ น และพืน้ที่พักผ่อน เช่น โรงอาบน า้แร่ ท าใหน้อกจากเป็นท่าอากาศยานแลว้ ยงัเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดไอจิและพืน้ที่ใกลเ้คียง สามารถเดินทางระหว่างตัวเมืองนาโกย่า
ได…้ น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซึ่งตัง้อยู่บริเวณภูมิภาคชูบขุองประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดัที่ถูก
ปิดลอ้มดว้ยภูเขา มีสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัความนิยม
จากบรรดากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวญ่ีปุ่ นเอง…แวะพักรถที่ “ทะเลสาบปลาไหล
ฮามานะ” ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่สดุของภาคกลางเป็นแหล่งเพาะพันธุป์ลาไหลที่ใหญ่
ที่สดุ ชาวญ่ีปุ่ นนิยมทานเนือ้ปลาไหลย่างเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นจดุแวะของนกัเดินทางไกล และ
ยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่น า้ ที่มีความส าคญัในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทั่วประเทศญ่ีปุ่ นแหลง่ใหญ่ 

    
 น าท่านเดินทางสู่ สวนนกและสวนพฤกษชาติ “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) เชิญ

ท่านด่ืมด ่าไปกบับรรยากาศอนัแสนโรแมนติกและต่ืนตาไปกบัความอลงัการของดอกไมน้านาชนิดที่
แข่งกนัเบ่งบานอวดสีสนัอนัแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม ้
อาทิ ดอกโคมญ่ีปุ่ นจาก 700 สายพนัธุท์ั่วโลกที่แข่งกนัอวดโฉมสายตานกัท่องเที่ยว นอกจากนัน้ยงัมี
นกฮูก สายพันธุ์หายากทั้งจากญ่ีปุ่ นและทั่วโลกใหส้มัผัสกันอย่างใกลช้ิด รวมถึงชมโชวข์องนกฮูก
และเหยี่ยวแสนรูซ้ึ่งทางสวนไดจ้ัดเตรียมไว ้(เวลาโชวอ์าจจะเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฤดูกาล) ซึ่งท่าน
สามารถใหน้กเกาะไหลเ่พื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลกึได ้

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 
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บ่าย น าท่านเดินทางสู่ “เอส พลัส ์ดรีมพลาซ่า” ซึ่งเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ที่ท่าเรือชิมิซุ  ท่านจะไดท้ัง้ชอ้ปป้ิง 

ดหูนงัหรือเขา้ร่วมงานกิจกรรม และนั่งชิงชา้สวรรคเ์พื่อชมทิวทศันแ์บบพาโนราม่าของภเูขาไฟฟจูิ สิ่ง
ที่น่าสนใจในเอส พัลส์ ดรีมพลาซ่าส าหรับผู้คลั่ งไคล้อาหาร คือ ศูนย์อาหารที่ชื่อว่า ชิมิซุ ซูชิ 
โยะโคะโจ หรือ ตรอกซูชิ ซึ่งมีรา้นซูชิถึงแปดรา้นที่เสิรฟ์อาหารที่ท าจากวตัถดิุบชั้นยอดที่จบัไดจ้ากใน
ทอ้งถิ่น เช่น ปลาทูน่า กุ้งเชอรร์ี่ และปลาเงิน เป็นหลัก หากท่านอยากทราบความเป็นมาของซูชิ 
สามารถหาค าตอบไดใ้นพิพิธภัณฑช์ิมิซุซูชิ หากท่านพาเด็กๆ มาดว้ย ขอแนะน าใหส้  ารวจสถานที่
ขนาดเท่าของจรงิสดุเซอรเ์รียลในเอส พลัส ์ดรีมพลาซา ที่สรา้งขึน้เพื่อตวัละครอนิเมะยอดนิยมตลอด
กาลอย่างหนูนอ้ยจอมซ่า มารุโกะจัง ฉากทัง้หมดของอนิเมะชุดนีถู้กจ าลองไวท้ี่นี่ นอกจากนัน้ยังมี
เกมและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าภาพเพน้ทท์ราย ใหไ้ดเ้พลิดเพลินดว้ย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ที่พกั NUMAZU RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือนุมะสึ” ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทิศเหนือคือภูเขาไฟฟูจิ  

ทิศใตคื้ออ่าวซุรุงะ จงัหวดัชิซุโอกะ อ่าวสรุึงะลึกกว่า 2,500 เมตร นบัว่าเป็นอ่าวที่ลึกที่สดุในญ่ีปุ่ น จึง

17 มี.ค. 66 นุมะสึ – ตลาดปลานุมะสึ - ศาลเจา้มิชิมะไทฉะ - โกเท็มบะ – อิสระชอ้ป

ป้ิงพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต - ทะเลสาบยามานากะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น 
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เป็นแหล่งจับปลามากมายกว่า 1,000 ชนิดรวมถึงซาบะ, อิวาชิ, อาจิ และปลาโอหรือคัตสึโอะ ดว้ย 

แต่ที่ขอแนะน าว่าถา้มาที่ท่าเรือนุมะสึแลว้ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเลยก็คือปลาแหง้ซึ่งเรียกไดว้่ามี

ปริมาณการผลิตสูงสุดในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว ดว้ยความชืน้ต ่า ปริมาณน า้ฝนนอ้ย และลมแรงจากทิศ

ตะวันตกซึ่งล้วนเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะที่สุดส าหรบัการท าอาหารทะเลตากแห้ง ท าให้

อาหารทะเลตากแห้งของนุมะสึมีรสชาติอร่อยเป็นเลิศ… น าท่านชม “ตลาดปลานุมะสึ อิโนะ” 

บรเิวณทางเดินชมตลาดบนชัน้ 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมลูปลาของบรรดาผูค้า้สง่บรเิวณ

ชัน้ 1 ที่แสนคึกคกัเต็มไปดว้ยชีวิตชีวาไดอ้ย่างใกลช้ิดอีกดว้ย เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ไม่อยากใหพ้ลาด

เลยจรงิๆ… น าท่านขอพร “ศาลเจา้มิชิมะไทฉะ” เป็นศาลเจา้ชินโตที่มีชื่อเสียงขึน้มาจากการที่ผูก้่อตัง้

รฐับาลโชกนุคามาครุะ มินาโมโตะ โนะ โยรโิทโมะ เคยมาสกัการะขอพรใหเ้ทพเจา้ทัง้หลายช่วยเหลือ

เรื่องการฟ้ืนฟูตระกูลมินาโมโตะ ด้วยเหตุนี ้ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะจึงกลายเป็นที่เคารพนับถือของ

รฐับาลโชกุนคามาคุระ ซึ่งเป็นรฐับาลทหารกลุ่มแรกของญ่ีปุ่ น ตัง้แต่นัน้มาผูค้นมากมายจึงพากัน

เดินทางมาสกัการะขอพรที่ศาลเจา้มิชิมะไทฉะ ศาลาของศาลเจา้ที่สวยงามแห่งนีไ้ดร้บัการบูรณะใน

ปี 1866 โดยใช้ไม้เซลโควาที่มีพื ้นผิวละเอียด แม้จะมีการซ่อมแซมเป็นบางส่วนเนื่องจากเหตุ

แผ่นดินไหว อาคารต่างๆ ได้รับการอนุรกัษ์ไว้ให้อยู่ในลักษณะเดิมเป็นเวลาร่วม 150 ปีมาแล้ว 

อาคาร 3 หลงัชาเด็น (โถงหลกั) เฮเด็น (โถงบูชา) และไฮเด็น (โถงสกัการะ) ตัง้อยู่ใกลเ้คียงกนัโดยมี

ชาเด็นเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ นที่ความสงูกว่า 16 เมตร ส่วนต่างๆ ของอาคารไดร้บัการตกแต่ง

อย่างเชี่ยวชาญ และปกคลุมด้วยงานแกะสลักที่ละเอียดสวยงามทั้งหมด ศาลาต่างๆ ได้รบัการ

แต่งตัง้ใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ส  าคญัโดยรฐับาลในแง่คณุค่าทางวฒันธรรมและศิลปะ 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกะเท็มบะ” มีพืน้ที่ 194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ของภูเขาไฟฟูจิ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิ และสามารถเดินทางสู่มหานครโตเกียว
สะดวกโดยใชบ้รกิารทางรถไฟและรถยนตไ์ดด้ว้ย 
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 ไดอิ้สระชอ้ปป้ิง “โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต” ศูนยร์วมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูกจนคุณแปลกใจ
แหล่งรวมพลของแบรนดเ์นมชื่อดงัทั่วโลก ทัง้แฟชั่นน าสมยัของคนทุกวยั หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุก
ค่ายที่พรอ้มใจกันมาลดราคากันตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 
PUPPIES, ADIDAS และสินคา้แเบรนดเ์นมที่มีชื่อเสียงมากมาย ทัง้แบรนดข์องญ่ีปุ่ นและต่างชาติ 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั YAMANAKAKO MATSUZONO หรือเทียบเท่า 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

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

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางเยี่ยมชม “บ่อน า้ศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค” สระน า้ที่เกิดจากธรรมชาติมีอายุเก่าแก่
กว่า 1,200 ปี ซึ่งเกิดมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาไฟฟจูิ และไดเ้กิดการสะสมอยู่ในชัน้ผิวใต้
ดินป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน า้เหล่านีไ้ดแ้ทรกซึมไปยงัทางน า้ไหลผุดขึน้มาในบริเวณเดียวกนั
ถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน า้จะเห็นน า้ที่ใสสวยงามชวนคน้หาสิ่งมหัศจรรยท์ี่อยู่เบือ้งล่างยิ่งนัก… น า
ท่านเดินทางสู่เมือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลักของจังหวัดคานากา  ตั้งอยู่ติดกับอ่าวโตเกียวใน 
ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองท่าที่ส  าคัญของญ่ีปุ่ นและเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคนซึ่งมี
จ านวนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น นอกจากนีเ้มืองโยโก

18 มี.ค. 66 ทะเลสาบยามานากะโกะ - บ่อน ้าศกัดิ์สิทธ์ิ โอะชิโนะฮคัไค - เมืองโยโกฮาม่า 

– พิพิธภัณฑร์าเม็ง ชินโยโกฮาม่า - กระเชา้ลอยฟ้าโยโกฮาม่า (กระเชา้ลอย

ฟ้าแห่งแรกของโยโกฮาม่า) – มหานครกรุงโตเกียว - อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ตช์า

บูชาบูพรอ้มเครื่องดื่มซอฟทด์ร้ิงกไ์ม่อั้น 
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ฮาม่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางในด้านการค้ากับชาติอ่ืนๆ มีชาวต่างชาติมา
อาศยัอยู่เป็นจ านวนมากทัง้ชาวจีนและชาวตะวนัตก... 

 
น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า” เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า ประเทศ
ญ่ีปุ่ น พิพิธภัณฑเ์ก่ียวกับอาหารโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของญ่ีปุ่ นนี ้ก่อตั้งขึน้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 
เพื่อน าเสนอเรื่องราวของราเมง เอาไวแ้บบครบถ้วนความอร่อย ทัง้เนือ้หา และรสชาติ ผ่านพืน้ที่ที่
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น สองโซนหลัก เริ่มจากชั้น 1 พืน้ที่แสดงประวัติน่าสนใจต่าง ๆ ของราเมง อาทิ 
คอลเลกชั่นราเมง ไม่ว่าจะเป็นเสน้ราเมง ถว้ยราเมง ชอ้นทานราเมง ที่แสดงถึงวิวฒันาการ คัลเจอร ์
และวฒันธรรมการกินราเมงในแต่ละพืน้ที่ไดอ้ย่างน่าสนุก ก่อนไปละลายทรพัยก์ันที่รา้นขายของที่
ระลึกราเมง ขณะที่ส่วนไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์ต้องยกให้ ย่านราเมง ในพื ้นที่ชั้นใต้ดินทั้งสองชั้น 
(B1/B2) ของตวัพิพิธภณัฑ ์ที่สถาปัตยกรรมทุกอย่างภายใน ไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ ดวงไฟ พืน้ทางเดิน 
โต๊ะ เกา้อี ้ฯลฯ ลว้นถูกดีไซนใ์หอ้ยู่ในบรรยากาศของเมืองชิตามาชิ ช่วงปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นยุคจุด
ก าเนิดของราเมงนั่นเอง แถมเพิ่มขีดความสขุของคนรกัในการทานราเมง ดว้ยการน ารา้นราเมงชื่อดงั
จากทั่วทุกสารทิศของประเทศญ่ีปุ่ น มาเปิดขายภายในย่านราเมงแห่งนี ้แบบหมนุเวียนรา้นใหม่ ๆ ไป
เรื่อย ๆ ตลอดทัง้ปีไปเลย…  

เที่ยง รบัเงินคืนจากมคัคเุทศกท์่านละ 2000 เยน เพื่อใหท้่านไดเ้ลือกรบัประทานราเมงรสเลิศจากทั่วทุกมมุ
ของญ่ีปุ่ น โดยท่านสามารถเลือกรา้นที่ตอ้งการไดต้ามอธัยาศยั 
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บ่าย น าท่านนั่ง “กระเชา้ลอยฟ้าโยโกฮาม่า (Yokohama Air Cabin)” กระเชา้ลอยฟ้าใจกลางเมืองโยโก

ฮาม่าแห่งแรกของญ่ีปุ่ น เรียกได้ว่าสามารถชมเมืองแบบมุมสูงมุมปังๆ ไดอ้ย่างจัดเต็ม เพราะตัว
กระเชา้กรุกระจกรอบทิศทาง เรียกไดว้่าเห็นวิวทิวทัศนข์องเมืองแบบ 360 องศาเลยทีเดียว ความ
พิเศษที่ส  าคัญที่สุดของ "YOKOHAMA AIR CABIN" คือคุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นบน
ฟ้าได้อย่างสบาย ๆ โดยการลอยบนฟ้าผ่านใจกลางของย่านมินาโตะมิไรในโยโกฮาม่าในเวลา
ประมาณ 5 นาที นี่เป็นกระเชา้ลอยฟ้าแห่งแรกในญ่ีปุ่ นที่วิ่งลอดผ่านระหว่างอาคารต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ตอนอยู่ใกล้ ๆ อาคารสถานีก็จะลอยอยู่ใกล้กับพืน้ดิน และท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพจากหอ้งโดยสารที่ทอดผ่านเหนือถนนและทางเดินเล่นไดโ้ดยตรงราวกับเดินเล่นเหนือ
ถนนเหล่านัน้ ที่จุดสงูสุดบนเสน้ทาง ท่านก็สามารถมองเห็นทิวทัศนข์องมินาโตะมิไรจากบนฟ้าไดท้ี่
ความสงูประมาณ 40 เมตร ความยาวรวมทัง้หมด 630 เมตร 

 
น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น 
นบัเป็นศูนยร์วมวิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบ
พิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไวด้ว้ยกัน ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขต
เมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะใน
ตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็น
เมืองที่มีประชากรมากที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั RYOGOKU DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า       
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั RYOGOKU DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า 

   

 เชิญท่านอิสระเดินทางไปยงัย่านชอ้ปป้ิงหรูหราและโด่งดงัมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น 
ย่านอิเคะบุคโุระ ย่านชินจูก ุย่านชิบูย่า ย่านกนิซ่า ย่านฮาราจกู ุยา่นอากฮิาบารา่ ย่านรปปงหง ิและ
สถานที่อ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่จ ากดัเวลา ท่านจะไดต่ื้นเตน้กบัการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด 

“ย่านอิเคะบุคโุระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทกุวยั ท่าน
สามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้ากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสินคา้มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 
หา้งสรรพสินคา้เซบอิุเคะบุคโุระ ปารโ์ก ้ หรือโตคิว แฮนด ์ เป็นตน้ รา้นรอ้ยเยน ที่สินคา้สว่นใหญ่
ภายในรา้นลว้นมีราคารอ้ยเยน รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล รา้น
นาฬิกา รา้นเครื่องส าอาง และสินคา้อ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นกุกบัการเลือกซือ้สินคา้ และของที่ระลกึ  

“ย่านชินจกู”ุ ย่านชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยและรูจ้กักนัเป็นอย่างดี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการ
จบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้าก
ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นรา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬกิา 
เครื่องส าอาง รา้น M U J I  รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น U N I Q L O รา้นขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสอง 
รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกบัการซือ้สินคา้ 

 “ย่านชิบุย่า” มีสิ่งน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหลง่ธุรกิจ และบนัเทงิ จดุเดน่
ของชิบยุ่า คือ หา้แยกขา้มถนน ที่มีคนเดินขา้มไปมากนัคกึคกั ใครไดผ้่านมาตอ้งลองเดินผ่านแยกนี ้
ดซูกัครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือ้ผา้แฟชั่นที่มี
คนบอกไวว้่าเทรนดใ์นญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี ้ มีรา้นคา้เล็ก ๆ มากมาย รา้นอาหารเปิดจนดกึจนด่ืน 
ย่าน KOEN DORI ถนนสายชอ้ปป้ิงที่มีหา้งรา้นเต็มสองขา้งทาง หา้ง TOKYU HANDS มีของพวก 

19 มี.ค. 66 โตเกียว - อิสระช้อปป้ิงเต็มวันจุใจ หรือ ซ้ือทัวรเ์สริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์

แลนด”์ หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์” 
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D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินคา้ไอเดียน่ารกั ๆ ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมใหไ้ด ้ ซึ่งในหา้งจะแบ่ง
หมวดสินคา้ชัน้ละหมวด สว่นหา้ง LOFT แบรนดน์ีเ้ป็นที่รูจ้กัดี เพราะมีตัง้อยู่หลายแห่งในเมืองไทย 
และเป็นแบรนดค์ู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั หา้งที่นกัชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัดี 
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินคา้พวกเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 
“ย่านกินซ่า” ย่านยอดฮิตส าหรบัการชอ้ปป้ิงและกินด่ืมของคนโตเกียว บรเิวณนีจ้ะมีหา้งสรรพสินคา้
มากมาย รา้นคา้เก๋ ๆ รา้นอาหาร ผบั บาร ์ และคาเฟ่น่านั่งเยอะมาก ย่านกินซ่าเป็นเรียกไดว้่าเป็น
หน่ึงในที่ดินราคาแพงที่สดุในญ่ีปุ่ นก็ว่าได ้พืน้ที่ขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมลูค่าสงูถึง 10 ลา้น
เยน จึงท าใหร้า้นคา้รา้นอาหารแถวนีร้าคาแพงสดุ ๆ กาแฟราคาแกว้ละ 900 เยนก็สามารถหาไดท้ี่นี่ 
นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้แบรนดเ์นม เครื่องส าอางสดุหรู และสินคา้แฟชั่นแบรนดช์ัน้น ามารวมอยู่ย่านนี ้

ทวัรเ์สรมิ เลือกซือ้ทวัรเ์สรมิหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วนั ตามรายละเอียด ดงันี ้
  ***หากทา่นมีความประสงคจ์ะซือ้ทวัรเ์สรมิทกุโปรแกรม 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 าระตามจรงิที่เคานเ์ตอรจ์ าหน่าย
ตั๋วรถไฟไดโ้ดยตวัท่านเอง 
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เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านเยี่ยมสกัการะ “วดันารติะซงัชินโชจิ” ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 940 เป็นวดัพทุธนิกายชินงอน วดั
ขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพนัปีซึ่งตัง้อยู่ในเมืองนารติะ จงัหวดัชิบะ มีชื่อเสียงมากในแถบ
ภมูิภาคคนัโต และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวท่ีไดร้บัความนิยมส าหรบันกัท่องเที่ยว อโุบสถหลกั
จ าลองลกัษณะของภเูขานาริตะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1963 วดันาริตะซงัมีวิหารตัง้เรียงรายมากมาย ซึ่ง
แต่ละแห่งเชื่อว่าจะช่วยใหค้ าขอพรที่แตกต่างกนัแต่ละประการเป็นจรงิ ไดแ้ก่ วิหารโคเมียวจะช่วย
เรื่องความรกั, วิหารพระพทุธเจา้จะช่วยเรื่องสะเดาะเคราะหเ์สรมิดวง ศาลชซุเซะอินารจิะช่วยให้
ประสบความส าเรจ็(ชซุเซะ)และการคา้รุง่เรือง นอกจากนีย้งัช่วยใหค้วามปรารถนาอ่ืนไดเ้ป็นจรงิดว้ย 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

 
บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่   “นารติะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนารติะ ใหอิ้สระกบัทกุท่าน

ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทกุท่านสามารถซือ้หาของใชดี้ ๆ

20 มี.ค. 66 มหานครกรุงโตเกียว - นาริตะ - วัดนาริตะซังชินโชจิ (จงัหวัดชิบะ) – อิสระ 

ช้อปป้ิงห้างอิออนมอลล์   - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - 

ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ TG 677 
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และของฝากไดอ้ย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

14:00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจังหวัดชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ
ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

17:25 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677    

   
21:55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

15-20 มี.ค. 

ผูใ้หญ่  59,900 36,400 23,500 

5,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 55,900 36,400 19,500 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 48,900 29,400 19,500 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี ้คิดตามอตัราภาษีน ้ามนั อัพเดท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565** 
หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เขม็** 

 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำมัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 
อัตรำนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 1 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 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 

LITE BUDGET & CHILL IN JAPAN 
6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  
15 - 20 MARCH 2023 

 



 
 

- 15 - 

 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  
กำรช ำระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ 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) 
 

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 (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 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 มกีารปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไมจ่ 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 

 
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 ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ 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 ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์ูงสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 
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2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มอีายคุรรภเ์กินกว่า 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 ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

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

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

 

3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


