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DELUXE UNSEEN WINTER KAWAZU SAKURA 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  

28 FEBRUARY - 06 MARCH 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอ่ืนไดท่ี้น่ี 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เท่ียง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดนิทางโดยสายการบนิแห่งชาตกิารบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 644 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู – สนามบนินานาชาตชิบูุเซ็นแทร (นาโกย่า)  - 
เมืองโอกาซากิ – ศาลเจา้โอกาซากิ - เมืองคาเกะงะวะ – สวนนกและสวน
พฤกษชาต ิ“คาเคะกาวา่ คะโจเอ็น” - ชิมซิุ 

- 01 
02 

 

SHIZUOKA 
TSURUGA 

GRAND HILLS 
[26 Sqm.] 

03 
ชิมซิุ – ขึน้กระเชา้ไฟฟา้นิฮงไดระ – ศาลเจา้คโุนซงัโทโชก ู – ท่าเรือนมุะส ึ – 
ตลาดปลานมุะส ึ-  เมืองชิโมะดะ 

03 04 05 

SHIZUOKA 
SHIMODA 
PRINCE 

[35 Sqm.]  

04 

ชิโมดะ - เมืองคาวาซึ  - เทศกาลคาวาซึซากรุะฤดหูนาว ครัง้ท่ี 33 – เมืองโอ
ดาวาระ - พพิธิภณัฑช์ซุุฮิโระ คามาโบโกะ - เปิดประสบการณใ์หมท่ าคามาโบ
โกะ (ลกูชิน้ปลาญ่ีปุ่ น) – เมืองโยโกฮามา่ – กระเชา้ลอยฟา้โยโกฮาม่า 
(กระเชา้ลอยฟา้แห่งแรกของโยโกฮามา่)  

06 07 
08 

 

KANAGAWA 
YOKOHAMA 

ROYAL PARK 
[37 Sqm.] 

05 
โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์คพันู้ดเดิล้ โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโก
ฮาม่า - มหานครโตเกียว – อสิระชอ้ปปิ้งย่านชินจกู ุ– อิ่มอรอ่ยสดุพเิศษเมนู
อพัเกรดอาหารประเภทปิง้ย่างแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน (ไมอ่ัน้) 

09 10 
11 

 

TOKYO 
SUNSHINE CITY 

[30 Sqm.] 

06 
โตเกียว - อิสระชอ้ปปิง้เตม็วนัจใุจ หรือ ซือ้ทวัรเ์สรมิ 1 วนั เช่น “ดสินียแ์ลนด”์ 

หรือ “ดสินีย ์ซี พารค์” 
12 X X 

TOKYO 
SUNSHINE CITY 

[30 Sqm.] 

07 
โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ - อิสระชอ้ปปิง้ชิซุย พรีเม่ียม เอาทเ์ลท็ - ท่าอากาศ
ยานนานาชาตสินามบนินารติะ - ประเทศไทย - สนามบนิสวุรรณภมูิ 
(กรุงเทพมหานคร) เท่ียวบินท่ี TG 677 

13 X X - 

 

ไฮไลท ์

⭐เพลดิเพลินกบัมนตเ์สนห่ค์วามงามของดอกซากรุะพนัธุค์าวาซุ ซึ่งบานเรว็กวา่พนัธุอ่ื์นๆ 

⭐สมัผสัประสบการณน์ั่งกระเชา้ลอยฟา้ในเมืองแบบถาวรแหง่แรกของญ่ีปุ่ น มองเห็นเมืองไดแ้บบ 360 องศา 
⭐ชม สวนคะโจเอ็น สวนดอกไม ้สวนนกมากกวา่ 30 ชนิด และสตัวน์า่รกัๆ อีกมากมาย 

⭐นั่งกระเชา้ไฟฟา้นิฮงไดระ ชมทิวทศันอ์นังดงามตระการตาของหบุเขาเบียวบุและหบุเขาจิโกกตุลอดทาง 

⭐ 
⭐ อพัเกรดสดุพิเศษมือ้ค ่าเมนอูาหารประเภทป้ิงยา่งแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน สนกุสนานกบัการท า 
คามาโบะโกะ (ลกูชิน้ญ่ีปุ่ น) สตูรตน้ต ารบัแบบฉบบัคนญ่ีปุ่ น(Rokkasen) 
⭐เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
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ก ำห 

 
 

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

   
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเครื่องออกอยา่งนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้น่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรยีนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอยา่งนอ้ย 30 นาที 

 

 

00:05 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมิู โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG644 
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อนดัหมาย) 

07:30 น. เดินทางถึงประเทศญีป่ ุ่ น ณ สนามบินนานาชาตชูิบุเซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ
ของประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย และท าการตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

    
สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรนาโกย่า ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวดัไอจิ ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ท่ีสรา้งขึน้เพื่อรองรบังานเอกซโ์ป  ในปี ค.ศ. 2005 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

28 ก.พ. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ 
(กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพฯ   

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

เมืองโอกาซากิ – ศาลเจา้โอกาซากิ - เมืองคาเกะงะวะ – สวนนกและสวน

พฤกษชาต ิ“คาเคะกาว่า คะโจเอ็น”- ชิมิซุ 
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เน่ืองจากสภาพท่ีตัง้ทางภูมิศาสตรท่ี์อยู่กึ่งกลางของประเทศญ่ีปุ่ น จึงท าใหส้ามารถเป็นศูนยก์ลาง
การเดินทางทางอากาศของประเทศท่ีส  าคัญ ลกัษณะพิเศษ คือ มีพืน้ท่ีพาณิชยกรรมแยกอยู่บน
ชัน้หนึ่งของอาคารผูโ้ดยสาร เรียกว่า แอรซ์ิตี ้ (AIRCITY) ประกอบดว้ยพืน้ท่ีขายของแบบตะวนัตก 
แบบญ่ีปุ่ น และพืน้ท่ีพกัผ่อน เช่น โรงอาบน า้แร ่ท าใหน้อกจากเป็นท่าอากาศยานแลว้ ยงัเป็นแหลง่
ท่องเท่ียวของประชาชนในจังหวดัไอจิและพืน้ท่ีใกลเ้คียง สามารถเดินทางระหว่างตวัเมืองนาโกย่า
ได…้  

   
น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “โอกาซากิ” ท่ีน่ีคือเมืองบา้นเกิดของโชกนุคนแรกของญ่ีปุ่ นอย่างโทคงุาวะ อิ
เอยาสึ เม่ือถึงฤดูใบไม้ผลิ ซากุระจะบานสะพรั่ งรอบปราสาทโอกาซากิท่ีเป็นเหมือนสัญลกัษณ์
ประจ าเมือง สวยจนไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น “1 ใน 100 จุดชมซากรุะท่ีสวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น” สว่นในฤดรูอ้นมี
การแสดงดอกไมไ้ฟคูก่บัปราสาทเป็นฉากหลงั หรอืถา้ออกจากโซนเมืองสกัหนอ่ยก็จะไดส้นกุกับการ
เก็บผลไมท้า่มกลางธรรมชาติ ครบทกุรสทัง้ดอกไมส้วยๆ ประวติัศาสตรเ์ก่าแก่ และกิจกรรมสนกุๆ... 
น าท่านเยี่ยมชม “ปราสาทโอกาซากิ” เป็นปราสาทเก่าแก่และเป็นสถานท่ีเกิดของอิเอยาสึ แม้ตัว
ปราสาทสวยงามท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนัจะเป็นเพียงการบูรณะสรา้งขึน้มาใหม่เพื่อเปิดเป็นพิพิธภณัฑจ์ดั
แสดงวตัถุโบราณเหมือนกบัปราสาทอ่ืนๆ ในญ่ีปุ่ น แต่ยงัคงบรรยากาศและกลิ่นอายสดุขลงัสะท้อน
ความรุง่เรืองของโอกาซากิในอดีต ดว้ยเหตท่ีุอิเอยาสเึป็นหนึ่งในบุคคลท่ีส  าคญัท่ีสดุในประวติัศาสตร์
ญ่ีปุ่ น ปราสาทท่ีเปรียบเสมือนบา้นของเขาจึงเป็นท่ีเคารพรกัของชาวเมืองโอกาซากิและชาวญ่ีปุ่ น 
จากจุดชมวิวชัน้บนสดุของปราสาทจะเห็นทิวทศันข์องเมืองโอกาซากิแบบพาโนรามา มองพลางๆ ก็
จินตนาการว่าตัวเองเป็นอิเอยาสึท่ีก าลังทอดสายตามองบ้านเมืองในอดีต ได้อารมณ์เหมือน
ยอ้นกลบัไปในสมยัเซงโกกจุรงิๆ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 
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บา่ย น าท่านเดินทางสู่ สวนนกและสวนพฤกษชาติ “คาเคะกาว่า คะโจเอ็น” (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
เชิญท่านด่ืมด ่าไปกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและต่ืนตาไปกับความอลงัการของดอกไม้นานา
ชนิดท่ีแข่งกนัเบง่บานอวดสีสนัอันแสนงดงาม ภายในอาคารแบ่งออกเป็นโซนตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นโซน
ดอกไม้ อาทิ ดอกโคมญ่ีปุ่ นจาก 700 สายพันธุ์ทั่ วโลกท่ีแข่งกันอวดโฉมสายตานักท่องเท่ียว 
นอกจากนัน้ยงัมีนกฮูก สายพนัธุ์หายากทัง้จากญ่ีปุ่ นและทั่วโลกใหส้มัผสักนัอย่างใกลชิ้ด รวมถึงชม
โชวข์องนกฮูกและเหยี่ยวแสนรูซ้ึ่งทางสวนไดจ้ัดเตรียมไว ้(เวลาโชวอ์าจจะเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กับ
ฤดกูาล) ซึ่งทา่นสามารถใหน้กเกาะไหลเ่พื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึได ้

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าณ ภตัตาคาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั TSURUGA GRAND HILLS HOTEL   
ขนาดหอ้งพกัคู ่ 2 เตียง(Twin) 26 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรอื หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเลก็กวา่หอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนท่ีคอ่นขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบรษิัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

น าทา่นนั่ง “กระเชา้ไฟฟา้นิฮงไดระ” ทา่นจะไดช้มทิวทศันอ์นังดงามตระการตาของหบุเขาเบียวบุและ

หบุเขาจิโกกตุลอดทางท่ีนั่งกระเชา้ไฟฟ้า น าท่านสกัการะ “ศาลเจา้คโุนซงัโทโชกู” ศาลเจา้แห่งแรกท่ี

อุทิศใหก้ับโชกุนโทกุกะวะ อิเอะยะส ุผูท่ี้เติบโตในปราสาทซุนปุ ท่ีตัง้อยู่ไม่ไกล โชกุนโทกกุะวะไดร้บั

การนบัถือเสมือนเทพองคห์นึ่ง และเช่ือกันวา่ท่านคอยป้องกันภยัอันตรายและอวยพรใหมี้สขุภาพดี 

อายยุืนยาว และประสบความส าเรจ็ในการเรยีน สสุานของท่านตัง้อยูท่ี่น่ี และพิพิธภณัฑใ์นศาลเจา้

แหง่นีไ้ดจ้ดัแสดงดาบ เกราะ และสมบติัตา่ง ๆ ของชายผูท้  าใหญ่ี้ปุ่ นรวมเป็นหนึ่งเดียวนี.้..  

02 มี.ค. 66 ชิมิซุ – ข้ึนกระเชา้ไฟฟ้านิฮงไดระ - ศาลเจา้คุโนซังโทโชกู – ท่าเรือนุมะสึ – 

ตลาดปลานุมะสึ - เมืองชิโมะดะ 
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น าท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือนุมะส”ึ ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ทิศเหนือคือภูเขาไฟฟูจิ  

ทิศใตคื้ออ่าวซุรุงะ จงัหวดัชิซุโอกะ อ่าวสรุึงะลกึกวา่ 2,500 เมตร นบัวา่เป็นอ่าวท่ีลกึท่ีสดุในญ่ีปุ่ น จึง

เป็นแหลง่จับปลามากมายกว่า 1,000 ชนิดรวมถึงซาบะ, อิวาชิ, อาจิ และปลาโอหรือคตัสโึอะ ดว้ย 

แต่ท่ีขอแนะน าว่าถา้มาท่ีท่าเรอืนมุะสแึลว้ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเลยก็คือปลาแหง้ซึ่งเรียกไดว้่ามี

ปรมิาณการผลิตสงูสดุในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว ดว้ยความชืน้ต ่า ปริมาณน า้ฝนนอ้ย และลมแรงจากทิศ

ตะวันตกซึ่งลว้นเป็นสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเหมาะท่ีสุดส  าหรบัการท าอาหารทะเลตากแหง้ ท าให้

อาหารทะเลตากแห้งของนุมะสึมีรสชาติอร่อยเป็นเลิศ… น าท่านชม “ตลาดปลานุมะสึ อิโนะ” 

บรเิวณทางเดินชมตลาดบนชัน้ 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมลูปลาของบรรดาผูค้า้สง่บรเิวณ

ชัน้ 1 ท่ีแสนคกึคกัเต็มไปดว้ยชีวิตชีวาไดอ้ยา่งใกลชิ้ดอีกดว้ย เรยีกวา่เป็นสถานท่ีท่ีไม่อยากใหพ้ลาด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 
บา่ย  น าท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโมะดะ” ตั้งอยู่ทิศใต้ของคาบสมุทรอิซึ เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทาง

ประวติัศาสตรแ์ห่งหนึ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์การแยกเมืองของญ่ีปุ่ นในปี 1854 และจุดเริ่มตน้
ความสมัพนัธท์างการทูตระหวา่งสหรฐัอเมรกิากับญ่ีปุ่ น นอกจากนีชิ้โมดะยงัเป็นเมืองชายหาดและ
น า้พรุอ้นอีกดว้ย เมืองชิโมะดะยงัมีความส าคญัในอดีตสมยัท่ีประเทศทางฝ่ังตะวนัตกบุกมาทางเรือ
และบังคับให้ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีปิดประเทศไปแลว้ 200 ปี ให้ท  าการเปิดประเทศขึน้มาใหม่ เพราะ
ตอ้งการคา้ขายและตอ้งการผลประโยชนจ์ากประเทศญ่ีปุ่ น 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั PRINCE HOTEL SHIMODA  

ขนาดหอ้งพกัคู ่ 2 เตียง(Twin) 35 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรอื หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเลก็กวา่หอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนท่ีคอ่นขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบรษิัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม เซ็ทอาหารญ่ีปุ่ น + สไตลฝ์รั่ง 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าท่านเดินสูเ่มือง “คาวาซ”ึ เพื่อน าท่านชม “เทศกาลประจ าปีคาวาซึซากุระฤดหูนาว ครัง้ท่ี 33” ซึ่ง
นบัเป็นเทศกาลท่ีจดักนัมาอยา่งต่อเน่ืองตลอดทกุปี เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเต็ม (ตน้เดือน
กุมภาพันธ์ - ตน้เดือนมีนาคม) ซึ่งดอกซากุระท่ีเมืองนีจ้ะเริ่มผลิบานก่อนเมืองอ่ืน ๆ ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ท าใหเ้ป็นเทศกาลดอกไมท่ี้มีช่ือเสยีงแห่งหนึ่งในการท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น จุดเดน่ของเมืองนีท้า่นจะ
สามารถชมตน้ซากุระขนาดใหญ่ท่ีมีอายุมากกว่า 60 ปี และมีตน้ซากุระเรียงรายเป็นทิวแถวยาว
ตลอดริมแม่น า้คาวาซึ ระยะทางรว่ม 2 กิโลเมตร ใหท้่านไดบ้ันทึกภาพความประทับใจท่ามกลาง
สสีนัของดอกซากุระสวยงาม บรรยากาศท่ีหนาวเย็นสดุแสนโรแมนติค สถานท่ีทอ่งเท่ียวนีน้บัเป็นอีก
หนึ่งสถานท่ีท่ีหาชมยากในโลกท่ีหา้มพลาดอีกดว้ย (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี) 
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โอดาวาระ” เป็นเมืองหนา้ปราสาทซึ่งเคยรุง่เรอืงในฐานะเมืองท่ีเป็นจุดแวะ
พกัระหวา่งเดินทาง 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 
บา่ย น าท่านเดินทางเขา้ชม “พิพิธภัณฑ์ชุซุฮิโระ คามาโบโกะ” เมืองโอดาวาระ จังหวัดคานากาว่า มี

ผลิตภณัฑท่ี์ขึน้ช่ือประจ าทอ้งถ่ินคือคามาโบโกะ ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก ท่านจะ
ไดเ้รยีนรูเ้ก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของคามาโบโกะ ความลกึลบั วสัด ุและคณุค่าทางโภชนาการ 

03 มี.ค. 66 ชิโมดะ - เมืองคาวาซึ - เทศกาลคาวาซึซากุระฤดูหนาว ครั้งท่ี 33 – เมืองโอ

ดาวาระ - พิพิธภณัฑชุ์ซุฮิโระ คามาโบโกะ - เปิดประสบการณใ์หม่ท าคามาโบ

โกะ (ลูกช้ินปลาญี่ ปุ่น) – เมืองโยโกฮาม่า – กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า 

(กระเชา้ลอยฟ้าแห่งแรกของโยโกฮาม่า) 
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ใหท้่านไดเ้ปิดประสบการณ์ใหม่ สนุกนสนาไปกับการท าคามาโบโกะ และลิม้รสคามาโบโกะฝีมือ
ตวัเองท่ีเพิ่งท าเสรจ็ใหม่ๆ ไดอี้กดว้ย 

เกร็ดความรู:้ คามาโบโกะ คือ ลูกชิ ้นปลาญ่ีปุ่ น ท่ีน าเอาเนือ้ปลามาบดนวดกับเกลือ ป้ันจนเป็น
รูปทรงท่ีตอ้งการ จากนัน้แลว้จึงน าไปนึ่งหรอืยา่ง 

  

น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลกัของจังหวดัคานากา ตัง้อยู่ติดกับอ่าวโตเกียวใน 
ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองท่าท่ีส  าคัญของญ่ีปุ่ นและเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากกว่า 3 ลา้นคนซึ่งมี
จ านวนมากเป็นอันดบัท่ี 2 รองจาก กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น นอกจากนีเ้มืองโยโก
ฮาม่าเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยและเป็นศูนยก์ลางในดา้นการคา้กับชาติอ่ืนๆ มีชาวต่างชาติมา
อาศัยอยู่เป็นจ านวนมากทั้งชาวจีนและชาวตะวันตก... น าท่านนั่ ง “กระเช้าลอยฟ้าโยโกฮาม่า 
(Yokohama Air Cabin)” กระเชา้ลอยฟา้ใจกลางเมืองโยโกฮาม่าแหง่แรกของญ่ีปุ่ น เรยีกไดว้า่สามารถ
ชมเมืองแบบมมุสงูมุมปังๆ ไดอ้ย่างจดัเต็ม เพราะตวักระเชา้กรุกระจกรอบทิศทาง เรยีกไดว้า่เห็นวิว
ทิวทศันข์องเมืองแบบ 360 องศาเลยทีเดียว ความพิเศษท่ีส  าคญัท่ีสดุของ "YOKOHAMA AIR CABIN" 

คือคุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเลน่บนฟ้าไดอ้ย่างสบาย ๆ โดยการลอยบนฟ้าผ่านใจกลาง
ของยา่นมินาโตะมิไรในโยโกฮาม่าในเวลาประมาณ 5 นาที น่ีเป็นกระเชา้ลอยฟา้แห่งแรกในญ่ีปุ่ นท่ี
วิ่งลอดผา่นระหว่างอาคารตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ตอนอยู่ใกล ้ๆ อาคารสถานีก็จะลอยอยู่ใกลก้ับ
พืน้ดิน และทา่นสามารถเพลดิเพลินกบัทศันียภาพจากหอ้งโดยสารท่ีทอดผา่นเหนือถนนและทางเดิน
เล่นไดโ้ดยตรงราวกับเดินเล่นเหนือถนนเหล่านัน้ ท่ีจุดสูงสุดบนเสน้ทาง ท่านก็สามารถมองเห็น
ทิวทศันข์องมินาโตะมิไรจากบนฟา้ไดท่ี้ความสงูประมาณ 40 เมตร ความยาวรวมทัง้หมด 630 เมตร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
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น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั ROYAL PARK HOTEL YOKOHAMA  

ขนาดหอ้งพกัคู ่ 2 เตียง(Twin) 37 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรอื หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเลก็กวา่หอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนท่ีคอ่นขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบรษิัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     

  น าท่านเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑค์ัพนูด้เดิล้ โยโกฮาม่า” เป็นทัง้พิพิธภณัฑแ์ละโรงงานของคัพนูด้เดิล้ 
หรอืบะหม่ีถว้ยเพื่อนยากยามหิวของเรา บรเิวณสว่นพิพิธภณัฑมี์การจดัแสดงเรื่องราวจุดเริ่มตน้ของ
บะหม่ีกึ่งส  าเร็จรูปจนกลายมาเป็นคพันูด้เดิล้ และยงัสามารถท าบะหม่ีถว้ย ออกแบบลวดลายของ
ถว้ย พรอ้มเครื่องแบบพิเศษท่ีเราเลอืกเองไดด้ว้ย จะท าไปเป็นท่ีระลกึหรอืเอาไปเป็นของฝากก็ได.้..  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า” เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น พิพิธภณัฑเ์ก่ียวกับอาหารโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของญ่ีปุ่ นนี ้ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 
1994 เพื่อน าเสนอเรื่องราวของราเมง เอาไวแ้บบครบถ้วนความอรอ่ย ทัง้เนือ้หา และรสชาติ ผ่าน
พืน้ท่ีท่ีแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ สองโซนหลกั เริ่มจากชั้น 1 พืน้ท่ีแสดงประวัติน่าสนใจต่าง ๆ ของราเมง 
อาทิ คอลเลกชั่นราเมง ไม่วา่จะเป็นเสน้ราเมง ถว้ยราเมง ชอ้นทานราเมง ท่ีแสดงถึงวิวฒันาการ คลั
เจอร ์และวฒันธรรมการกินราเมงในแต่ละพืน้ท่ีไดอ้ย่างน่าสนุก ก่อนไปละลายทรพัยก์ันท่ีรา้นขาย
ของท่ีระลกึราเมง ขณะท่ีสว่นไฮไลตข์องพิพิธภณัฑต์อ้งยกให ้ย่านราเมง ในพืน้ท่ีชัน้ใตดิ้นทัง้สองชัน้ 
(B1/B2) ของตวัพิพิธภณัฑ ์ท่ีสถาปัตยกรรมทุกอย่างภายใน ไม่ว่าจะเป็นรา้นคา้ ดวงไฟ พืน้ทางเดิน 
โต๊ะ เกา้อี ้ฯลฯ ลว้นถูกดีไซนใ์หอ้ยู่ในบรรยากาศของเมืองชิตามาชิ ช่วงปี ค.ศ. 1958 ซึ่งเป็นยุคจุด
ก าเนิดของราเมงนั่นเอง แถมเพิ่มขีดความสขุของคนรกัในการทานราเมง ดว้ยการน ารา้นราเมงช่ือดงั
จากทั่วทกุสารทิศของประเทศญ่ีปุ่ น มาเปิดขายภายในยา่นราเมงแหง่นี ้แบบหมนุเวียนรา้นใหม่ ๆ ไป
เรื่อย ๆ ตลอดทัง้ปีไปเลย… น าท่านเดินทางสู ่ “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวง

04 มี.ค. 66 โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑค์ัพนูด้เด้ิล โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑร์าเม็ง ชินโยโก

ฮาม่า - มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ – อิ่มอร่อยสุดพิเศษเมนู

อพัเกรดอาหารประเภทป้ิงย่างแนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน (ไม่อั้น) 
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ปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็นศนูยร์วมวิวฒันาการแหง่ความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล  า้สมยั ซึ่ง
มีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกัน ทัง้นีเ้ขตมหา
นครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศัยอยูร่าว 
35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมือง
ประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร.... 

    
บา่ย ใหท้า่นไดอิ้สระกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ ชอ้ปป้ิงยา่นท่ีคนไทยคุน้เคยและรูจ้กัเป็นอยา่งดี “ยา่นชินจูก”ุ 

เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้นานาชนิดของนกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั สามารถหาซือ้สนิคา้หลาก
ชนิดไดจ้ากท่ีน่ีไม่วา่รา้นซานรโิอะ รา้นเกมส ์รา้นจกัรยาน รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส  าอาง แผนกเครื่องกีฬา และอ่ืน ๆ ใหท้า่น ไดส้นกุกบัการซือ้สนิคา้อยา่งจุใจ 

     
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อัพเกรด) ทานไม่อั้น

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่วา่จะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุง้
ตวัใหญ่ หมึกสด ปลาปักเปา้ หอยเชลลพ์ิเศษ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครมี 
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  
ขนาดหอ้งพกัคู ่ 2 เตียง(Twin A) 30 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรอื หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเลก็กวา่หอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนท่ีคอ่นขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบรษิัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 
 

 

05 มี.ค. 66 โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวันจุใจ หรือ ซ้ือทัวรเ์สริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์

แลนด”์ หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์” 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั SHIBUYA STREAM EXCEL HOTEL [30 Sqm.] 

   

 เชิญทา่นอิสระเดินทางไปยงัยา่นชอ้ปป้ิงหรูหราและโดง่ดงัมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น 
ยา่นอิเคะบุคโุระ ยา่นชินจูก ุยา่นชิบูยา่ ยา่นกินซา่ ยา่นฮาราจูก ุยา่นอากิฮาบารา่ ยา่นรปปงหง ิและ
สถานท่ีอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไม่จ  ากดัเวลา ทา่นจะไดต่ื้นเตน้กบัการนั่งรถไฟท่ีโตเกียวไม่ยากอยา่งท่ีคิด 

“ยา่นอิเคะบุคโุระ” เพลดิเพลนิ กบัการจบัจา่ยซือ้สนิคา้นานาชนิดของนกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั ทา่น
สามารถหาซือ้สนิคา้นานาชนิดไดจ้ากท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็นหา้งสรรพสนิคา้มีช่ือเสยีงมากมาย อาทิ 
หา้งสรรพสนิคา้เซบุอิเคะบุคโุระ ปารโ์ก ้ หรอืโตคิว แฮนด ์ เป็นตน้ รา้นรอ้ยเยน ท่ีสนิคา้สว่นใหญ่
ภายในรา้นลว้นมีราคารอ้ยเยน รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล รา้น
นาฬิกา รา้นเครื่องส  าอาง และสนิคา้อ่ืน ๆ ใหท้า่นไดส้นกุกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ และของท่ีระลกึ  

“ยา่นชินจูก”ุ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยคุน้เคยและรูจ้กักนัเป็นอยา่งดี ทา่นจะไดเ้พลดิเพลินไปกบัการ
จบัจ่ายซือ้สนิคา้นานาชนิดของนกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้นานาชนิดไดจ้าก
ท่ีน่ี ไม่วา่จะเป็นรา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เครื่องส  าอาง รา้น M U J I  รา้นคา้รอ้ยเยน รา้น U N I Q L O รา้นขายสนิคา้แบรนดเ์นมมือสอง 
รา้นอาหารมากมาย ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นรองเทา้ ใหท้า่นไดส้นกุและเพลดิเพลนิกบัการซือ้สนิคา้ 

 “ยา่นชิบุยา่” มีสิ่งนา่สนใจมากมายไม่วา่จะเป็นรา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหลง่ธุรกิจ และบนัเทิง จดุเดน่
ของชิบุยา่ คือ หา้แยกขา้มถนน ท่ีมีคนเดินขา้มไปมากนัคกึคกั ใครไดผ้า่นมาตอ้งลองเดินผา่นแยกนี้
ดซูกัครัง้ในชีวิต ยา่นนีมี้หา้งสรรพสนิคา้มากมาย เช่น CENTER GAI เป็นยา่นขายเสือ้ผา้แฟชั่นท่ีมี
คนบอกไวว้า่เทรนดใ์นญ่ีปุ่ นตา่งวิ่งตามยา่นนี ้ มีรา้นคา้เลก็ ๆ มากมาย รา้นอาหารเปิดจนดกึจนด่ืน 
ยา่น KOEN DORI ถนนสายชอ้ปป้ิงท่ีมีหา้งรา้นเต็มสองขา้งทาง หา้ง TOKYU HANDS มีของพวก 
D.I.Y เยอะมาก ทา่นท่ีชอบสนิคา้ไอเดียนา่รกั ๆ ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมใหไ้ด ้ ซึ่งในหา้งจะแบง่
หมวดสนิคา้ชัน้ละหมวด สว่นหา้ง LOFT แบรนดนี์เ้ป็นท่ีรูจ้กัดี เพราะมีตัง้อยูห่ลายแหง่ในเมืองไทย 
และเป็นแบรนดค์ูแ่ขง่โดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั หา้งท่ีนกัชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัดี 
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แตอ่อกจากรถไฟฟา้ ภายในขายสนิคา้พวกเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 



 
 

- 12 - 
 

“ยา่นกินซา่” ยา่นยอดฮิตส าหรบัการชอ้ปป้ิงและกินด่ืมของคนโตเกียว บรเิวณนีจ้ะมีหา้งสรรพสนิคา้
มากมาย รา้นคา้เก๋ ๆ รา้นอาหาร ผบั บาร ์ และคาเฟ่นา่นั่งเยอะมาก ยา่นกินซา่เป็นเรยีกไดว้า่เป็น
หนึ่งในท่ีดินราคาแพงท่ีสดุในญ่ีปุ่ นก็วา่ได ้พืน้ท่ีขนาดประมาณ 1 ตารางเมตร มีมลูคา่สงูถึง 10 ลา้น
เยน จึงท าใหร้า้นคา้รา้นอาหารแถวนีร้าคาแพงสดุ ๆ กาแฟราคาแกว้ละ 900 เยนก็สามารถหาไดท่ี้น่ี 
นอกจากนีย้งัมีรา้นคา้แบรนดเ์นม เครื่องส  าอางสดุหรู และสนิคา้แฟชั่นแบรนดช์ัน้น ามารวมอยูย่า่นนี ้

ทวัรเ์สรมิ เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิหรอืแพ็คเก็จอิสระ 1 วนั ตามรายละเอียด ดงันี ้

  ***หากทา่นมีความประสงคจ์ะซือ้ทวัรเ์สรมิทกุโปรแกรม กรุณาสั่งซือ้ลว่งหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง*** 
ทวัรเ์สรมิและแพ็คเก็จเสรมิทกุประเภท ด าเนินงานจดัการโดยบรษิัททวัรท์อ้งถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ น 
ก าหนดวนัท าการเป็นไปตามปฏิทินงานของบรษิัทนัน้ ๆ มคัคเุทศกแ์ละทีมงานใชภ้าษาองักฤษและ
ญ่ีปุ่ นเป็นหลกัไม่มีมคัคเุทศกภ์าษาไทย เราเป็นตวัแทนขายเทา่นัน้...โปรดสอบถามพนกังานเพิ่มเติม 

 ทวัรเ์สริมสวนสนกุโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือโตเกียวดิสนียซ์ีพารค์ น าท่านรว่มเปิดประสบการณใ์หม่
ดว้ยการสมัผัสการนั่งรถไฟแบบทอ้งถ่ิน โดยมัคคุเทศก์ใหค้  าอธิบายวิธีการซือ้ตั๋วรถไฟ(ไม่รวมใน
ค่าบรกิาร) มีบริการสง่ถึงหนา้สวนสนุก หากท่านประสงคแ์ยกไปโตเกียวดิสนียซ์ีพารค์ ท่านตอ้งนั่ง
รถไฟโมโนเรลไปยงัดิสนียซ์ีพารค์ดว้ยตวัของทา่นเอง โดยคา่รถไฟช าระตามจรงิท่ีเคานเ์ตอรจ์  าหนา่ย
ตั๋วรถไฟไดโ้ดยตวัทา่นเอง 

     
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  
ขนาดหอ้งพกัคู ่ 2 เตียง(Twin A) 30 ตรม. / ในกรณีหอ้งพกัเป็น (Double room) หรอื หอ้ง Single 
Room หอ้งจะมีขนาดเลก็กวา่หอ้ง Twin **โดยปกติ หอ้ง Double จะมีจ านวนท่ีคอ่นขา้งนอ้ย ดงันัน้
หอ้ง Double เต็ม ทางบรษิัทขอเปลี่ยนเป็นหอ้ง Twin แทน** 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06 มี.ค. 66 โตเกียว -  ตลาดปลาซึกิจิ – อิสระชอ้ปป้ิงชิซุย พรีเม่ียม เอาท์เล็ท - ท่า

อากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ 

(กรุงเทพมหานคร) เท่ียวบินท่ี TG 677 
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น าทา่นชม “ตลาดปลาซึกิจิ” ตลาดปลาใจกลางกรุงโตเกียว ใหท้า่นไดเ้ดินชมตลาดปลา ท่ีมีของขาย
มากมายอาทิ ของดอง ของตากแหง้ ปลาสด ผัก ผลไม้ มีดแร่ซูชิ รวมไปถึงรา้นอาหารทะเลสดๆ 
รา้นซูชิ รา้นปลาดิบ ท่ีอรอ่ยและราคาไม่แพง 

 
น าท่านสนุกสนานกับการชอ้ปป้ิง “ชิซุย พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท” เป็นเอาทเ์ล็ทท่ีเพิ่งเปิดเม่ือปี 2013 อยู่
ใกลก้ับสนามบินนารติะ เป็นบริษัทเดียวกับ Gotemba Premium Outlet ภายในมีรา้นคา้ท่ีเป็นแบรนด์
ทัง้จากญ่ีปุ่ นและจากต่างประเทศ มีรา้นคา้อยู่ประมาณ 180 รา้นคา้ ใหท้า่นสามารถสนกุสนานกับ
การจบัจ่ายสนิคา้ท่ีมีใหเ้ลอืก มากมายในราคาลดสดุพิเศษ… 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

14:00 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจังหวดัชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ
ยานนานาชาตินารติะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงานทา่อากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัท่ีใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศท่ีเดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินท่ีรองรบัเท่ียวบินส  าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินท่ีรองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

 
 
17:25 น. เหินฟา้สูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแหง่ชาติสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677    
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21:55 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสนามบินสวุรรณภมิูประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพิ่ม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม

แลว้ 

รวม 

+ 

 

ราคาทวัร ์
(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 

ราคาตั๋วเครื่องบิน 

ระหว่างประเทศ 

ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

28 ก.พ.  
–  

06 มี.ค. 

ผูใ้หญ่  75,900 49,900 26,000 

12,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 69,900 49,900 20,000 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 59,900 39,900 20,000 

ทารก (อายไุม่ถงึ 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบรกิารอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ในกรณีท่ีรบัวคัซีนยงัไมค่รบ 3 เขม็** 
 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำมัดจ ำและค่ำทัวร์
ทั้งหมดกับทำงบริษัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 
อัตรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 คา่ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 คา่ท่ีพกั (หอ้งละ 2 ทา่น) คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง และคา่ใชจ้่ายท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี นา่รกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 คา่ตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีท่ีไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น  

DELUXE UNSEEN WINTER KAWAZU SAKURA 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  

28 FEBRUARY - 06 MARCH 2023 
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กำรช ำระเงิน 

 บรษิัทฯ เรยีกเก็บคา่มดัจ า 30,000 บาท ส  าหรบัการจองตอ่หนึ่งท่ีนั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเล่ียงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลกิการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั บรษิัทสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวรท์ั้งหมด 
 กรณียกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรท์ั้งหมด 

 
ส าคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากดั เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผา่นมา และขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ัดไดว้่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแตล่ะภูมิภาคสง่ผลโดยตรงตอ่ธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอส่ิงใหม ่ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทุกรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือรว่มทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไมว่่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทัวรน์ัน้ ๆ กรุณาติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบลว่งหนา้ ทางบริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไมว่่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และตา่งประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไมค่ืนคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 

 บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดินทางอาจมี
ส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤติสอ่ไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความลา่ชา้การ
เล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บริการคืน ไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบุไว ้อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไมท่านเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไมส่ามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อ่ืนใดได้
ทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปล่ียนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากดัเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไมมี่การแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไมส่ามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไมท่านเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถ่ินบางแห่งอาจเปล่ียนเมนูใหท้่านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับุกเท่านัน้ 

 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสารหมูค่ณะ 
1.1 การเดินทางเป็นหมูค่ณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเทา่นัน้ 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้
ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินสว่นเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมูค่ณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองท่ีนั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเด่ียวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แตไ่มส่ามารถเขา้ไป 

แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือตวัผูเ้ดินทางทุกกรณี 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการใด ๆ   
1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไมส่ามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเง่ือนของ

สายการบิน)   
1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไมคื่นเงินคา่ตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์

สายการบินแจง้ว่าสามารถคืนคา่ตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แตต่อ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 

ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แตเ่ริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ สง่ใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไมส่ามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยูใ่นดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบตอ่เหตกุารณไ์มค่าดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไมร่บั
ผูร้ว่มเดินทางท่ีมีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคนืเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไมมี่การคืนเงิน
มดัจ าหรือคา่ทวัร ์ไมว่่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
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o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารใน
ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัสว่น ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน 

 

3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พื่อเขา้สูก่ระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


