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SAKURA TULIP FESTA 
5 DAYS 4 NIGHTS [JL]  
11 – 15 APRIL 2023 
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วนัที่ เปรียบเทียบรายการกับที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ JL708 
– ประเทศญ่ีปุ่ น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาตินาริตะ (มหานครโตเกียว) 
–  นั่งรถชตัเตอรบ์สัสู่โรงแรม 

- - 
01 

 

NARITA 
HILLTON 

02 
นา ริตะ  – เมื อ งซา กุ ระ  – เท ศกาลทิ ว ลิป  2023 Sakura Tulip Festa -  
เมืองโยโกฮาม่า –  พิพิธภัณฑ์ราเม็ ง ชินโยโกฮาม่า – สวนซันเคเอ็น  -  
เมืองอาตาม ิ- อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

02 03 04 

ATAMI  
KAMENOI 

 

03 

อาตาม ิ– วดัซูเซนจ ิ – ทางเดินป่าไผ่ซูเซนจ ิ – เดินขา้มสะพานแห่งความรกั - 
อิซุโนะคุนิ – อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พารค์ – ตลาดปลานุมะสึ - เมืองโกเท็มบะ 
– อิสระชอ้ปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอา้ทเ์ล็ต – มหานครโตเกียว - อพัเกรดเมนู
ปิ้งย่างแนะน าจากรายการทีวีแชมป์เปี้ยน 

05 06 
07 

 

TOKYO 
NEW OTANI 

04 
โตเกียว – อิสระชอ้ปปิ้งเต็มวนัจุใจ หรือ ซือ้ทวัรเ์สริม 1 วนั เช่น “ดิสนียแ์ลนด”์ 
หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์” 

08 X X 
TOKYO 

NEW OTANI 

05 

โตเกียว – ชมบา้นยามาโมโตะเทอิ – ด่ืมชาเขียวและขนมหวานแบบดั้งเดิม - 
นาริตะ – อิสระช้อปปิ้งอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบิน 
นาริตะ – ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ 
JL707 

09 X X – 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 เดนิทางไฟลท์เชา้ ไม่เหนื่อย มเีวลาพกัผ่อนก่อนเที่ยว 

 เทศกาลชมดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa ชมทุ่งทิวลปิมากกว่า 100 สายพนัธุร์วมกนักว่า 800,000 ตน้ 

 พิพิธภณัฑร์าเมงชินโยโกฮาม่า แหล่งรวมราเมงรสเลิศของญ่ีปุ่ น 
 เพลิดเพลนิกบัการดืม่ชาเขยีวมทัฉะและขนมญ่ีปุ่น พรอ้มกบัชมสวนญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิมไปดว้ย 

 พกัโรงแรมหรู New Otani 2 คืน ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรม 
 นั่งกระเชา้ไฟฟ้าอิซุโนะคนุิ พาโนรามา พารค์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และอ่าวซุรุงะที่สวยงามมาก 
 พิเศษ!! “Rokkasen” บุฟเฟ่ตปิ์้งย่าง (อพัเกรด) ทานไมอ่ัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น 
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ก ำห  

 
 

05:00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์P เคานเ์ตอรโ์ดย
สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ประตทูางเขา้หมายเลข 7-8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากที่ผูโ้ดยสารทุกท่านไดร้บั
บตัรขึน้เครื่องแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตขูึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   
สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่านพรอ้มกัน ณ ประตูขึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 
อย่างนอ้ย 30 นาที 

08:05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแห่งชาติสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เทีย่วบินที่ JL 708 
(เวลาทอ้งถิน่ประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

16:20 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่น ณ สนามบนินานาชาตินาริตะอินเตอรเ์นชั่นแนล บนเกาะฮอนชู เกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่น ภายหลงัจากการผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และผ่านด่าน
ศลุกากรแลว้ น าท่านรบักระเป๋า หลงัจากตรวจเช็กสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางโดยรถ   
ชตัเตอรบ์สั 

 ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
เขา้สู่ที่พกั NARITA HILLTON HOTEL  

   

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

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

12 เม.ย. 66 นาริตะ – เมืองซากุระ – เทศกาลทิวลิป 2023 Sakura Tulip Festa - เมืองโย

โกฮาม่า – พิพิธภัณฑร์าเม็ง ชินโยโกฮาม่า - สวนซันเคเอ็น - เมืองอาตามิ - 

อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
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น าท่านชม “เทศกาลดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa” ณ เมืองซากุระ ในจงัหวดัชิบะ จัดขึน้เป็นครัง้
ที่ 35 โดยเป็นสวนมีขนาดใหญ่ที่สดุในภูมิภาคคนัโต ที่นี่มีทิวลิปมากถึง 100 ชนิด รวมกว่า 670,000 
ตน้ ภาพของทุ่งดอกทิวลิปสีแดง เหลือง ชมพ ูและอีกสารพัดสีซึ่งทอดยาวไปสดุขอบฟ้าโดยมีกังหัน
ลมเนเธอรแ์ลนดเ์ป็นฉากหลงั เป็นสถานที่วิเศษสดุส าหรบัการใชเ้วลาพกัผ่อนกบัครอบครวัและเพื่อน
ฝูง นอกจากทุ่งดอกทิวลิปแล้ว อีกสิ่งที่น่าสนใจก็คือ กังหันลม De Liefde ที่ท าขึ ้นในประเทศ
เนเธอรแ์ลนด ์และไดน้ ามาประกอบเองที่เมืองซากุระในปี ค.ศ.1994 เพื่อเป็นสญัลกัษณข์อง Sakura 
Furusato Square และแสดงถึงมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและเนเธอรแ์ลนด์ที่มีมา
อย่างยาวนาน โดย De Liefde เป็นกังหันลมตัวแรกในประเทศญ่ีปุ่ นที่ใชส้บูน า้ไดจ้ริง มีความสงูถึง 
15.6 เมตร ท าขึน้จากอิฐและเสาคอนกรีตเ สริมเหล็ก นกัท่องเที่ยวสามารถเขา้ไปชมภายในกงัหนัลม
ไดด้ว้ย… (ปริมาณพนัธุไ์มด้อกขึน้อยู่กบัตามสภาพอากาศเป็นปัจจยัหลกั)  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลกัของจังหวัดคานากา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวโตเกียวใน 

ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองท่าที่ส  าคัญของญ่ีปุ่ นและเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 3 ล้านคนซึ่งมี
จ านวนมากเป็นอันดับที่ 2 รองจาก กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น นอกจากนีเ้มืองโยโก
ฮาม่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางในดา้นการค้ากับชาติอ่ืนๆ มีชาวต่างชาติมา
อาศยัอยู่เป็นจ านวนมากทัง้ชาวจีนและชาวตะวนัตก... 
น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า” เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า ประเทศ
ญ่ีปุ่ น พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของญ่ีปุ่ นนี ้ก่อตั้งขึน้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 
เพื่อน าเสนอเรื่องราวของราเมง เอาไวแ้บบครบถ้วนความอร่อย ทั้งเนือ้หา และรสชาติ ผ่านพืน้ที่ที่
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น สองโซนหลัก เริ่มจากชั้น 1 พืน้ที่แสดงประวัติน่าสนใจต่าง ๆ ของราเมง อาทิ 
คอลเลกชั่นราเมง ไม่ว่าจะเป็นเสน้ราเมง ถ้วยราเมง ชอ้นทานราเมง ที่แสดงถึงวิวัฒนาการ คลัเจอร ์
และวฒันธรรมการกินราเมงในแต่ละพืน้ที่ไดอ้ย่างน่าสนุก ก่อนไปละลายทรพัยก์ันที่รา้นขายของที่
ระลึกราเมง ขณะที่ส่วนไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์ต้องยกให้ ย่านราเมง ในพืน้ที่ชั้นใต้ดินทั้งสองชั้น 
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(B1/B2) ของตวัพิพิธภัณฑ ์ที่สถาปัตยกรรมทุกอย่างภายใน ไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ ดวงไฟ พืน้ทางเดิน 
โต๊ะ เก้าอี ้ฯลฯ ลว้นถูกดีไซนใ์หอ้ยู่ในบรรยากาศของเมืองชิตามาชิ ช่วงปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นยุคจุด
ก าเนิดของราเมงนั่นเอง แถมเพิ่มขีดความสขุของคนรกัในการทานราเมง ดว้ยการน ารา้นราเมงชื่อดัง
จากทั่วทุกสารทิศของประเทศญ่ีปุ่ น มาเปิดขายภายในยา่นราเมงแหง่นี ้แบบหมนุเวียนรา้นใหม่ ๆ  ไป
เรื่อย ๆ ตลอดทัง้ปีไปเลย…  

   
น าท่านชม “สวนซันเคเอ็น” ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองโยโกฮาม่า นับว่าเป็นสวนสวยสไตลญ่ี์ปุ่ นแบบ
ดั้งเดิมแท้ๆที่ให้กลิ่นอายชนบทญ่ีปุ่ นเบาๆ เรียกได้ว่าสวนแห่งนี ้เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่
ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งจะท าใหค้ณุรูส้ึกเหมือนอยู่ในเกียวโตมากกว่าโยโกฮาม่า สวนซนัเคเอ็นแห่ง
นีน้ั้นถูกสรา้งขึน้โดย Hara Sankei และไดท้ าการเปิดใหน้ักท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อประมาณปี 1904 
อาคารเก่าแก่ที่อยู่ในสวนแห่งนีก้็ยังคงอนุรกัษ์ไว ้ภายในสวนนี่เรียกไดว่้าจัดแต่งแบบองคป์ระกอบ
ดัง้เดิมเนน้ๆมีทัง้สระน า้ ล าธารสายเล็กๆ และสวนดอกไมต้ามฤดกูาล ที่แมไ้ม่ไดย้ิ่งใหญ่อลงัการ แต่
บอกเลยว่าเป็นความสวยที่ลงตวัมากๆแห่งหนึ่งเลย… 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั ATAMI KAMENOI HOTEL 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้า่นจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นเพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนือ่ย

กับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
เก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทั่ งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากัน        
เป็นอย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “วดัซูเซนจิ” เป็นวดัพทุธนิกายเซน็ ก่อตัง้ในปี ค.ศ.807 โดยพระสงฆท์ี่มนีามว่า “โค
โบไดชิ” ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ที่นีน่อกจากจะเป็นวดัเก่าแกแ่ลว้ ยงัเป็นทีท่ี่เกิดเหตกุารณท์ี่ส  าคญัทาง
ประวตัิศาสตรข์องญ่ีปุ่นดว้ย เพราะที่นีเ่ป็นที่รูก้นัว่าเป็นทีก่กัขงัและลอบสงัหารมินาโมะโตะ โนะ โย
ริอิเอะ โชกุนคนที่สองของรฐับาลคามาครุะนั่นเอง… 

  
 น าท่านเดินชม “จิคุรินโนะโคมิจิ เสน้ทางป่าไผ่” เป็นทางเดินเลียบไปกับแม่น า้คัตสึระ ที่ไหลผ่านใจ

กลางเมืองชูเซ็นจิ ออนเซ็น ทางเดินปูด้วยกระเบื ้องหิน สองฝ่ังริมทางเดินมีต้นไผ่ขึ ้นเรียงราย
ระยะทางยาว 300 เมตร ระหว่างทางมีมา้นั่งทรงกลมท าดว้ยไมไ้ผ่ใหไ้ดน้ั่งพกัผ่อน และแวะถ่ายภาพ 
แต่เก๋ไก๋ที่สุดตรงลานตรงกลางของป่าไม ้มีแครก่ลมขนาดใหญ่ ความพิเศษของแคร่อันนีน้อกจาก
เป็นที่นั่งพกัขาแลว้ ถา้คณุเอนกายลงนอนคณุจะไดเ้ห็นแนวไผ่สีเขียวขจีตดักบัทอ้งฟ้าสีครามเป็นมมุ
ที่สวยงามและแปลกตามากทีเดียวท่ามกลางแสงอาทิตยอ่์อนๆ ที่ทอดล าแสงลงมา ลมพดัเย็นเอ่ือยๆ 
บรรยากาศชวนให้ท่านรูสึ้กผ่อนคลายและสบายใจ… น าท่านเดินข้าม “สะพานแห่งความรกั” 
อธิษฐานขอพรใหโ้ชคดีเรื่องความรกั ระหว่างทางตลอดสายของแม่น า้คัตสึระจะมีสะพานสีแดง 4 
สะพาน และสะพานหินอีกหนึ่งสะพาน รวมเป็น 5 สะพาน ซึ่งทั้งหมดเป็นสะพานที่เชื่อกันว่าน าโชค
ในเรื่องของความรกั 
- สะพานแรกอยู่ทางซา้ยมือของวดัชเูซนจิ เป็นสะพานน าโชคใหไ้ดพ้บเจอคนดีๆ 
- สะพานที่สอง เป็นสะพานที่น าโชคใหไ้ดเ้ป็นคู่รกักนั 
- สะพานที่สาม น าโชคเรื่องลกู อธิษฐานขอลกู หรือใหค้ลอดลกูอย่างปลอดภยั ส าหรบัคนทอ้ง 
- สะพานที่สี่ น าโชคใหไ้ดแ้ตง่งาน 

13 เม.ย. 66 อาตามิ – วัดซูเซนจิ – ทางเดินป่าไผ่ซูเซนจิ – เดินขา้มสะพานแห่งความรัก 

อิซุโนะคุนิ – อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค – ตลาดปลานุมะสึ - เมืองโก

เท็มบะ – อิสระช้อปป้ิงโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอา้ท์เล็ต – มหานครโตเกียว - 

อพัเกรดเมนูป้ิงย่างแนะน าจากรายการทีวีแชมป์เป้ียน 
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- สะพานที่หา้ ไม่ไดเ้ป็นสีแดง แตเ่ป็นสะพานสีเทา ที่บ่งบอกว่าขอใหร้กักนัยืดยาวจนแก่เฒ่า  

-   
น าท่านเดินทางสู่ “อิซุโนะคนุิ พาโนรามา พารค์” เป็นสถานที่พกัผ่อนตัง้อยู่บนภูเขาคาซึรากิ ที่มีความ 
สงู 452 เมตร มีองคป์ระกอบที่เรยีก “แอรพ์ารค์” โดยใชเ้วลาแค่ 7 นาทีส าหรบันั่งไปบนยอดเนินเขา 
ดว้ย “กระเชา้ไฟฟ้า” การเดนิทาง 1,791 เมตรผ่านระดบัความสงู 411 เมตรที่ต่างระดบักนั ภายใน 
พืน้ทีเ่ป็นที่ตัง้ของ “ระเบยีงชมวิวภูเขาไฟฟูจิ” ทีจ่ดัเตรียมไวเ้พื่อชมวิวภูเขาฟจูิโดยเฉพาะ เราจึงจะได ้
เพลิดเพลินกบัวิวภูเขาไฟฟูจิและอ่าวซุรุกะกนัแบบ 360 องศาเลยทีเดยีว แถมยงัมบีริการแชเ่ทา้ใน 
ออนเซ็นไปพรอ้มกบัการชมวิว นอกจากนีด้า้นบนยงัมีศาลเจา้และพระพทุธรูปหนิจิโซขนาดเล็ก 100  
องค ์ที่นกัท่องเทีย่วนิยมแวะขึน้มาสกัการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเรือ่งโชคลาภ รวมถึงเนือ้ 
คู่ กนัอีกดว้ย… 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                 น าชม “ตลาดปลานุมะสึ” บริเวณทางเดินชมตลาดบนชัน้ 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมลูปลา 

ของบรรดาผูค้า้ส่งบริเวณชัน้ 1 ที่แสนคึกคกัเต็มไปดว้ยชีวิตชีวาไดอ้ย่างใกลช้ิดอีกดว้ย เรียกว่าเป็น 
สถานที่ที่ไม่อยากใหพ้ลาดเลยจริงๆ… 

   
  น าท่านเดินทางสู่เมือง “โกเท็มบะ” เพื่อใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปปิ้ง “โกะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต” ศนูย์

รวมแฟชั่นทนัสมยัที่ราคาถูกจนคณุแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนดเ์นมชื่อดงัทั่วโลก ทัง้แฟชั่นน า
สมยัของคนทุกวยั หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายที่พรอ้มใจกันมาลดราคากนัตลอดปี อาทิ COACH, 
TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินคา้แเบรนดเ์นมอ่ืน ๆ มากมาย



 
 

- 8 - 

 

น าท่านเดินทางสู่   “มหานครโตเกียว” ซึ่งเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศูนย์รวม
วิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอันล า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไวด้ว้ยกัน ทั้งนีเ้ขตมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตัวเมือง
โตเกียวมี 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญ่ีปุ่ น ในโตเกียวยังเป็น
ที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิองคปั์จจุบนัอีกดว้ย...  

  
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตปิ์้งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) แนะน าโดย

รายการทีวีแชมป์เปี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเนื ้อววัอย่างดี เนื ้อหมูคัดพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้งตัวใหญ่ 
หมึกสด ปลาปักเป้า หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO NEW OTANI HOTEL ขนาดหอ้ง Twin 27 ตรม. 

 

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

น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO NEW OTANI HOTEL ขนาดหอ้ง Twin 27 ตรม. 

14 เม.ย. 66 โตเกียว – อิสระช้อปป้ิงเต็มวันจุใจ หรือ ซ้ือทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์

แลนด”์ หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์” 
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 เชิญท่านอิสระเดินทางไปยังย่านชอ้ปปิ้งหรูหราและโด่งดังมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น 
ย่านอิเคะบุคโุระ ย่านชินจูกุ ย่านชิบูย่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูก ุย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และ
สถานที่อ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่จ ากดัเวลา ท่านจะไดต้ื่นเตน้กบัการนั่งรถไฟที่โตเกียวไม่ยากอย่างที่คิด 

“ย่านอิเคะบุคโุระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทุกเพศทุกวยั ท่าน
สามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชื่อเสียงมากมาย อาทิ 
หา้งสรรพสินคา้เซบุอิเคะบุคุโระ ปารโ์ก้ หรือโตคิว แฮนด ์เป็นต้น รา้นร้อยเยน ที่สินค้าส่วนใหญ่
ภายในรา้นลว้นมีราคารอ้ยเยน รา้นซานริโอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล รา้น
นาฬิกา รา้นเครื่องส าอาง และสินคา้อ่ืน ๆ ใหท้่านไดส้นุกกบัการเลือกซือ้สินคา้ และของที่ระลึก  

“ย่านชินจูกุ” ย่านชอ้ปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยและรูจ้ักกันเป็นอย่างดี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินไปกับการ
จบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนดิของนกัท่องเทีย่วทุกเพศทุกวยั ท่านสามารถหาซือ้สินคา้นานาชนิดไดจ้าก
ที่นี่  ไม่ ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส าอาง ร้าน  MUJI ร้านค้าร้อยเยน  ร้าน UNIQLO ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง 
รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้่านไดส้นุกและเพลิดเพลินกบัการซือ้สินคา้ 

 “ย่านชิบุย่า” มีส่ิงน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหล่งธุรกิจ และบนัเทิง จุดเด่น
ของชิบุย่า คือ หา้แยกขา้มถนน ที่มีคนเดินขา้มไปมากนัคึกคกั ใครไดผ้่านมาตอ้งลองเดินผ่านแยกนี้
ดซูักครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ีหา้งสรรพสินคา้มากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือ้ผา้แฟชั่นที่มี
คนบอกไวว่้าเทรนดใ์นญ่ีปุ่ นต่างว่ิงตามย่านนี ้มีรา้นคา้เล็ก ๆ มากมาย รา้นอาหารเปิดจนดึกจนดื่น 
ย่าน KOEN DORI ถนนสายชอ้ปปิ้งที่มีหา้งรา้นเต็มสองขา้งทาง หา้ง TOKYU HANDS มีของพวก 
D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินคา้ไอเดียน่ารกั ๆ ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมใหไ้ด ้ซึ่งในหา้งจะแบ่ง
หมวดสินคา้ชัน้ละหมวด ส่วนหา้ง LOFT แบรนดน์ีเ้ป็นที่รูจ้กัดี เพราะมีตั้งอยู่หลายแห่งในเมืองไทย 
และเป็นแบรนดค์ู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตั้งไม่ไกลกนัมากนัก หา้งที่นักชอ้ปปิ้งรูจ้กักนัดี 
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินคา้พวกเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 
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ทวัรเ์สริม เลอืกซือ้ทวัรเ์สริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วนั ตามรายละเอียด ดงันี ้
  ***หากท่านมคีวามประสงคจ์ะซือ้ทวัรเ์สริมทุกโปรแกรม กรุณาสั่งซือ้ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง*** 
 ทวัรเ์สริมสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือโตเกียวดิสนียซ์ีพารค์ น าท่านร่วมเปิดประสบการณใ์หม่

ดว้ยการสัมผัสการนั่งรถไฟแบบทอ้งถิ่น โดยมัคคุเทศก์ให้ค  าอธิบายวิธีการซือ้ตั๋วรถไฟ(ไม่รวมใน
ค่าบริการ) มีบรกิารส่งถึงหนา้สวนสนุก หากท่านประสงคแ์ยกไปโตเกียวดิสนียซ์ีพารค์ ท่านตอ้งนั่ง
รถไฟโมโนเรลไปยงัดิสนียซ์ีพารค์ดว้ยตวัของทา่นเอง โดยค่ารถไฟช าระตามจริงที่เคานเ์ตอรจ์ าหน่าย
ตั๋วรถไฟไดโ้ดยตวัท่านเอง บตัรผ่านประต ูสวนสนุกโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือโตเกียวดิสนียซ์ีพารค์  

   
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าท่านเดินทางชม “บา้นยามาโมโตะเทอิ” ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นทรพัยส์ินทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้โดยเขตคัตสึชิกะผสมผสานสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยแบบญ่ีปุ่ น โชอินซุคุริเข้ากับ
สถาปัตยกรรมยุโรป ใหท้่านไดช้มทิวทศันอ์นังดงามของสวนสไตลโ์ชอิน พรอ้มเพลิดเพลินไปกับการ
ดื่มชาเขียวมทัฉะและรบัประทานขนมหวานแบบดัง้เดิมวากาชิ (ขนมหวานตามฤดกูาล)  

15 เม.ย. 66 โตเกียว – ชมบา้นยามาโมโตะเทอิ – ด่ืมชาเขียวและขนมหวานแบบดั้งเดิม - 

นาริตะ – อิสระช้อปป้ิงอิออนมอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบิน 

นาริตะ – ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ 
JL707 
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 น าท่านอิสระชอ้ปปิ้งที่   “นาริตะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนาริตะ ใหอิ้สระกบัทุกท่าน

ไดช้อ้ปปิ้งในแหล่งชอ้ปปิ้งแหง่ใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสยีมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทกุท่านสามารถซือ้หาของใชด้ีๆ
และของฝากไดอ้ย่างจุใจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
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 

18:25 น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL707    
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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ตาราง 
การเดินทาง 

2566 
ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพิ่ม 

(บาท) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

11 – 15 
เม.ย. 

ผูใ้หญ่  79,900 51,000 28,900 

13,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 79,900 51,000 28,900 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 69,900 41,000 28,900 

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 หรือ 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  

SAKURA TULIP FESTA 
5 DAYS 4 NIGHTS [JL]  
11 – 15 APRIL 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดนิทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 
 

อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นส่วนตวัที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ 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 ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 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 และค่าภาษีสนามบิน จะถูกค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ว
เคร่ืองบินส่วนเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

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

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แตไ่ม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจัดการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเคร่ืองบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

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

 
 

 

 


