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LITE BUDGET & CHILL IN JAPAN 
6 DAYS 4 NIGHTS [TG]  
15 - 20 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)  - 
จงัหวดัชิซึโอกะ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เมืองคาเกะงะวะ – สวนนก
และสวนพฤกษชาต ิ “คาเคะกาวา่ คะโจเอ็น” – อิสระชอ้ปปิง้เอส พลัส ์ ดรีม
พลาซ่า - นมุะสึ 

- 01 02 
SHIZUOKA 
NUMAZU 

RIVERSIDE 

03 
นมุะส ึ– ตลาดปลานมุะส ึ -  ศาลเจา้มชิิมะไทฉะ - โกเท็มบะ – อิสระชอ้ปปิง้ 
พรีเม่ียมเอา้ทเ์ลต็ - ทะเลาสาบยามานาคาโกะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

03 04 05 

YAMANAKAKO 
FUJI 

MATSUZONO 

 

04 

ทะเลสาบยามานาคาโกะ - บอ่น า้ศกัดิส์ทิธิ ์ โอะชิโนะฮคัไค - เมืองโยโกฮามา่ 
–  พพิธิภณัฑร์าเมง็ ชินโยโกฮามา่ - กระเชา้ลอยฟา้โยโกฮามา่ (กระเชา้ลอย
ฟา้แห่งแรกของโยโกฮามา่) – มหานครกรุงโตเกียว – อิ่มอรอ่ยกบับฟุเฟ่ตช์าบุ
ชาบหูมเูนือ้ พรอ้มเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ก ์ไมอ่ัน้ 

06 
07 

CASH 
BACK 

08 

 
 

TOKYO 
RYOGOKU 

DAIICHI 

05 
โตเกียว - อิสระชอ้ปปิง้เตม็วนัจใุจ หรือ ซือ้ทวัรเ์สรมิ 1 วนั เช่น “ดสินียแ์ลนด”์ 
หรือ “ดสินีย ์ซี พารค์” 

09 X X 
TOKYO 

RYOGOKU 
DAIICHI 

06 
นารติะ - วดันารติะซงัชินโชจิ (จงัหวดัชิบะ) - อิสระชอ้ปปิง้หา้งอิออนมอลล ์  - 
ท่าอากาศยานนานาชาตสินามบนินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบนิสวุรรณ
ภมู ิ(กรุงเทพมหานคร) เท่ียวบนิท่ี TG 677 

10 X X - 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

⭐สมัผสัประสบการณน์ั่งกระเชา้ลอยฟา้ในเมืองแบบถาวรแหง่แรกของญ่ีปุ่ น มองเห็นเมืองไดแ้บบ 360 องศา 
⭐เท่ียวหมู่บา้นโอะชิโนะฮคัไค หมู่บา้นน า้ใสแหง่ภเูขาไฟฟูจิ 

⭐ชม สวนคะโจเอ็น สวนดอกไม ้สวนนกมากกวา่ 30 ชนิด และสตัวน์า่รกัๆ อีกมากมาย 

⭐พิพิธภณัฑร์าเมงชินโยโกฮาม่า แหลง่รวมราเมงรสเลศิของญ่ีปุ่ น 

⭐อิสระวนัฟรเีพลดิเพลินกบัการชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียวในสไตลค์ณุ 
⭐เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
⭐สกัการะศาลเจา้มิชิมะไทฉะ ศาลเจา้โบราณท่ีมีความศกัด์ิสทิธ์ิและสวยงาม 
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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 สนามบินนานาชาตชูิบเุซ็นแทร บนเกาะฮอนชู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมืองเรยีบรอ้ย และท าการตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

    

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

15 มี.ค. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาตสุิวรรณภูมิ 
(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 ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีถมทะเล ชานเมืองนาโกย่า จังหวดัไอจิ ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น นับเป็นท่าอากาศยานแห่งใหม่ท่ีสรา้งขึน้เพื่อรองรบังานเอกซโ์ป  ในปี ค.ศ. 2005 
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 าทา่นเดินทางสูจ่ังหวดั “ชิซึโอะกะ” ซึ่งตัง้อยูบ่รเิวณภมิูภาคชูบุของประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดัท่ีถูก
ปิดลอ้มดว้ยภูเขา มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ไดร้บัความนิยม
จากบรรดากลุม่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ และนกัท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นเอง…แวะพกัรถท่ี “ทะเลสาบปลาไหล
ฮามานะ” ซึ่งเป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ท่ีสดุของภาคกลางเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่
ท่ีสดุ ชาวญ่ีปุ่ นนิยมทานเนือ้ปลาไหลยา่งเป็นอยา่งมาก นอกจากเป็นจุดแวะของนกัเดินทางไกล และ
ยงัคงเป็นอู่ขา้วอู่น  า้ ท่ีมีความส าคญัในการผลติปลาไหลออกสูต่ลาดทั่วประเทศญ่ีปุ่ นแหลง่ใหญ่ 

    
 น าทา่นเดินทางสู ่สวนนกและสวนพฤกษชาติ “คาเคะกาวา่ คะโจเอ็น” (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) เชิญ

ทา่นด่ืมด ่าไปกับบรรยากาศอันแสนโรแมนติกและต่ืนตาไปกบัความอลงัการของดอกไมน้านาชนิดท่ี
แขง่กนัเบง่บานอวดสสีนัอนัแสนงดงาม ภายในอาคารแบง่ออกเป็นโซนตา่งๆ ไม่วา่จะเป็นโซนดอกไม ้
อาทิ ดอกโคมญ่ีปุ่ นจาก 700 สายพนัธุท์ั่วโลกท่ีแขง่กันอวดโฉมสายตานกัทอ่งเท่ียว นอกจากนัน้ยงัมี
นกฮูก สายพนัธุ์หายากทัง้จากญ่ีปุ่ นและทั่วโลกใหส้มัผสักันอย่างใกลชิ้ด รวมถึงชมโชวข์องนกฮูก
และเหยี่ยวแสนรูซ้ึ่งทางสวนไดจ้ดัเตรียมไว ้(เวลาโชวอ์าจจะเปลี่ยนแปลงขึน้อยู่กบัฤดูกาล) ซึ่งท่าน
สามารถใหน้กเกาะไหลเ่พื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึได ้

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 
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บา่ย น าทา่นเดินทางสู ่“เอส พลัส ์ดรมีพลาซา่” ซึ่งเป็นแหลง่รวมรา้นคา้ท่ีทา่เรือชิมิซุ  ทา่นจะไดท้ัง้ชอ้ปป้ิง 

ดหูนงัหรอืเขา้รว่มงานกิจกรรม และนั่งชิงชา้สวรรคเ์พื่อชมทิวทศันแ์บบพาโนราม่าของภเูขาไฟฟูจิ สิ่ง
ท่ีน่าสนใจในเอส พัลส ์ดรีมพลาซ่าส  าหรบัผู้คลั่งไคลอ้าหาร คือ ศูนย์อาหารท่ีช่ือว่า ชิมิ ซุ ซูชิ 
โยะโคะโจ หรอื ตรอกซูชิ ซึ่งมีรา้นซูชิถึงแปดรา้นท่ีเสริฟ์อาหารท่ีท าจากวตัถุดิบชัน้ยอดท่ีจบัไดจ้ากใน
ทอ้งถ่ิน เช่น ปลาทูน่า กุ้งเชอรร์ี่ และปลาเงิน เป็นหลกั หากท่านอยากทราบความเป็นมาของซูชิ 
สามารถหาค าตอบไดใ้นพิพิธภัณฑชิ์มิซุซูชิ หากท่านพาเด็กๆ มาดว้ย ขอแนะน าใหส้  ารวจสถานท่ี
ขนาดเทา่ของจรงิสดุเซอรเ์รยีลในเอส พลัส ์ดรมีพลาซา ท่ีสรา้งขึน้เพื่อตวัละครอนิเมะยอดนิยมตลอด
กาลอย่างหนูนอ้ยจอมซ่า มารุโกะจัง ฉากทัง้หมดของอนิเมะชุดนีถู้กจ าลองไวท่ี้น่ี นอกจากนัน้ยงัมี
เกมและกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การท าภาพเพน้ทท์ราย ใหไ้ดเ้พลดิเพลนิดว้ย  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั NUMAZU RIVERSIDE HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าท่านเดินทางสู่ “ท่าเรือนุมะส”ึ ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ ทิศเหนือคือภูเขาไฟฟูจิ  

ทิศใตคื้ออ่าวซุรุงะ จงัหวดัชิซุโอกะ อ่าวสรุึงะลกึกวา่ 2,500 เมตร นบัวา่เป็นอ่าวท่ีลกึท่ีสดุในญ่ีปุ่ น จึง

เป็นแหลง่จับปลามากมายกว่า 1,000 ชนิดรวมถึงซาบะ, อิวาชิ, อาจิ และปลาโอหรือคตัสโึอะ ดว้ย 

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

ป้ิงพรีเม่ียมเอา้ทเ์ล็ต - ทะเลสาบยามานากะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น 
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แต่ท่ีขอแนะน าว่าถา้มาท่ีท่าเรอืนมุะสแึลว้ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดเลยก็คือปลาแหง้ซึ่งเรียกไดว้่ามี

ปรมิาณการผลิตสงูสดุในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว ดว้ยความชืน้ต ่า ปริมาณน า้ฝนนอ้ย และลมแรงจากทิศ

ตะวันตกซึ่งลว้นเป็นสภาพดินฟ้าอากาศท่ีเหมาะท่ีสุดส  าหรบัการท าอาหารทะเลตากแหง้ ท าให้

อาหารทะเลตากแห้งของนุมะสึมีรสชาติอร่อยเป็นเลิศ… น าท่านชม “ตลาดปลานุมะสึ อิโนะ” 

บรเิวณทางเดินชมตลาดบนชัน้ 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมลูปลาของบรรดาผูค้า้สง่บรเิวณ

ชัน้ 1 ท่ีแสนคึกคกัเต็มไปดว้ยชีวิตชีวาไดอ้ยา่งใกลชิ้ดอีกดว้ย เรยีกวา่เป็นสถานท่ีท่ีไม่อยากใหพ้ลาด

เลยจรงิๆ… น าทา่นขอพร “ศาลเจา้มิชิมะไทฉะ” เป็นศาลเจา้ชินโตท่ีมีช่ือเสยีงขึน้มาจากการท่ีผูก้่อตัง้

รฐับาลโชกนุคามาครุะ มินาโมโตะ โนะ โยรโิทโมะ เคยมาสกัการะขอพรใหเ้ทพเจา้ทัง้หลายช่วยเหลือ

เรื่องการฟ้ืนฟูตระกูลมินาโมโตะ ดว้ยเหตุนีศ้าลเจ้ามิชิมะไทฉะจึงกลายเป็นท่ีเคารพนับถือของ

รฐับาลโชกุนคามาคุระ ซึ่งเป็นรฐับาลทหารกลุ่มแรกของญ่ีปุ่ น ตัง้แต่นัน้มาผูค้นมากมายจึงพากัน

เดินทางมาสกัการะขอพรท่ีศาลเจา้มิชิมะไทฉะ ศาลาของศาลเจา้ท่ีสวยงามแห่งนีไ้ดร้บัการบูรณะใน

ปี 1866 โดยใช้ไม้เซลโควาท่ีมีพืน้ผิวละเอียด แม้จะมีการซ่อมแซมเป็นบางส่วนเน่ืองจากเหตุ

แผ่นดินไหว อาคารต่างๆ ไดร้บัการอนุรกัษ์ไวใ้ห้อยู่ในลักษณะเดิมเป็นเวลาร่วม 150 ปีมาแลว้ 

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

ชาเด็นเป็นอาคารท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ นท่ีความสงูกวา่ 16 เมตร สว่นต่างๆ ของอาคารไดร้บัการตกแต่ง

อย่างเช่ียวชาญ และปกคลุมดว้ยงานแกะสลกัท่ีละเอียดสวยงามทัง้หมด ศาลาต่างๆ ไดร้บัการ

แตง่ตัง้ใหเ้ป็นสมบติัทางวฒันธรรมที่ส  าคญัโดยรฐับาลในแงค่ณุคา่ทางวฒันธรรมและศิลปะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

    
บา่ย น าท่านเดินทางสูเ่มือง “โกะเท็มบะ” มีพืน้ท่ี 194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้

ของภูเขาไฟฟูจิ เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟูจิ และสามารถเดินทางสู่มหานครโตเกียว
สะดวกโดยใชบ้รกิารทางรถไฟและรถยนตไ์ดด้ว้ย 

 ไดอิ้สระชอ้ปป้ิง “โกะเท็มบะ พรีเม่ียม เอา้ทเ์ล็ต” ศูนยร์วมแฟชั่นทนัสมัยท่ีราคาถูกจนคุณแปลกใจ
แหลง่รวมพลของแบรนดเ์นมช่ือดงัทั่วโลก ทัง้แฟชั่นน าสมัยของคนทุกวยั หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุก
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ค่ายท่ีพรอ้มใจกันมาลดราคากันตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 
PUPPIES, ADIDAS และสนิคา้แเบรนดเ์นมท่ีมีช่ือเสยีงมากมาย ทัง้แบรนดข์องญ่ีปุ่ นและตา่งชาติ 

 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั YAMANAKAKO MATSUZONO หรอืเทียบเทา่ 
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแหง่นีท้า่นจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผอ่นจากการท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือย

กบัการเดินทางหรอืท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอยา่งชา้นานตัง้แตอ่ดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดตอ่มากนัเป็น
อยา่งดี ท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัอยา่งแพรห่ลายในนานาประเทศ และเช่ือในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางเยี่ยมชม “บ่อน า้ศกัด์ิสิทธ์ิโอะชิโนะฮัคไค” สระน า้ท่ีเกิดจากธรรมชาติมีอายุเก่าแก่
กวา่ 1,200 ปี ซึ่งเกิดมาจากการละลายของน า้แข็งบนภเูขาไฟฟูจิ และไดเ้กิดการสะสมอยูใ่นชัน้ผิวใต้
ดินป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน า้เหลา่นีไ้ดแ้ทรกซมึไปยงัทางน า้ไหลผดุขึน้มาในบรเิวณเดียวกัน
ถึง 8 บ่อ เม่ือมองท่ีผิวน า้จะเห็นน า้ท่ีใสสวยงามชวนคน้หาสิ่งมหศัจรรยท่ี์อยู่เบือ้งลา่งยิ่งนกั… น า
ท่านเดินทางสู่เมือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลกัของจังหวัดคานากา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวโตเกียวใน 
ภูมิภาคคันโต เป็นเมืองท่าท่ีส  าคัญของญ่ีปุ่ นและเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากกว่า 3 ลา้นคนซึ่งมี
จ านวนมากเป็นอันดบัท่ี 2 รองจาก กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่ น นอกจากนีเ้มืองโยโก
ฮาม่าเป็นเมืองท่ีมีความทันสมัยและเป็นศูนยก์ลางในดา้นการคา้กับชาติอ่ืนๆ มีชาวต่างชาติมา
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากทัง้ชาวจีนและชาวตะวนัตก... 

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

– พิพิธภณัฑร์าเม็ง ชินโยโกฮาม่า - กระเชา้ลอยฟ้าโยโกฮาม่า (กระเชา้ลอย

ฟ้าแห่งแรกของโยโกฮาม่า) – มหานครกรุงโตเกียว - อิม่อร่อยกับบุฟเฟ่ตช์า

บูชาบูพรอ้มเครื่องด่ืมซอฟทด์ริ้ งกไ์ม่อั้น 
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น าท่านเดินทางสู ่“พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า” เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานากาว่า ประเทศ
ญ่ีปุ่ น พิพิธภัณฑเ์ก่ียวกับอาหารโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของญ่ีปุ่ นนี ้ก่อตัง้ขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1994 
เพื่อน าเสนอเรื่องราวของราเมง เอาไวแ้บบครบถ้วนความอรอ่ย ทัง้เนือ้หา และรสชาติ ผ่านพืน้ท่ีท่ี
แบ่งออกเป็น 3 ชั้น สองโซนหลกั เริ่มจากชัน้ 1 พืน้ท่ีแสดงประวัติน่าสนใจต่าง ๆ ของราเมง อาทิ 
คอลเลกชั่นราเมง ไม่ว่าจะเป็นเสน้ราเมง ถว้ยราเมง ชอ้นทานราเมง ท่ีแสดงถึงวิวฒันาการ คลัเจอร ์
และวฒันธรรมการกินราเมงในแต่ละพืน้ท่ีไดอ้ย่างน่าสนุก ก่อนไปละลายทรพัยก์ันท่ีรา้นขายของท่ี
ระลึกราเมง ขณะท่ีส่วนไฮไลตข์องพิพิธภัณฑ์ต้องยกให้ ย่านราเมง ในพืน้ท่ีชั้นใต้ดินทัง้สองชั้น 
(B1/B2) ของตวัพิพิธภณัฑ ์ท่ีสถาปัตยกรรมทกุอย่างภายใน 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…  

เท่ียง รบัเงินคืนจากมคัคเุทศกท์า่นละ 2000 เยน เพื่อใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานราเมงรสเลศิจากทั่วทกุมุม
ของญ่ีปุ่ น โดยทา่นสามารถเลอืกรา้นท่ีตอ้งการไดต้ามอธัยาศยั 
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บา่ย น าท่านนั่ง “กระเชา้ลอยฟ้าโยโกฮาม่า (Yokohama Air Cabin)” กระเชา้ลอยฟ้าใจกลางเมืองโยโก

ฮาม่าแห่งแรกของญ่ีปุ่ น เรียกได้ว่าสามารถชมเมืองแบบมุมสูงมุมปังๆ ไดอ้ย่างจัดเต็ม เพราะตัว
กระเชา้กรุกระจกรอบทิศทาง เรียกไดว้่าเห็นวิวทิวทัศนข์องเมืองแบบ 360 องศาเลยทีเดียว ความ
พิเศษท่ีส  าคญัท่ีสดุของ "YOKOHAMA AIR CABIN" คือคุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเลน่บน
ฟ้าได้อย่างสบาย ๆ โดยการลอยบนฟ้าผ่านใจกลางของย่านมินาโตะมิไรในโยโกฮาม่าในเวลา
ประมาณ 5 นาที น่ีเป็นกระเชา้ลอยฟา้แห่งแรกในญ่ีปุ่ นท่ีวิ่งลอดผา่นระหวา่งอาคารตา่งๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ตอนอยู่ใกล ้ๆ อาคารสถานีก็จะลอยอยู่ใกลก้ับพืน้ดิน และท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
ทศันียภาพจากหอ้งโดยสารท่ีทอดผ่านเหนือถนนและทางเดินเล่นไดโ้ดยตรงราวกับเดินเลน่เหนือ
ถนนเหลา่นัน้ ท่ีจุดสงูสดุบนเสน้ทาง ทา่นก็สามารถมองเห็นทิวทศันข์องมินาโตะมิไรจากบนฟ้าไดท่ี้
ความสงูประมาณ 40 เมตร ความยาวรวมทัง้หมด 630 เมตร 

 
น าท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” มหานครโตเกียวเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญ่ีปุ่ น 
นบัเป็นศูนยร์วมวิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอันล  า้สมัย ซึ่งมีระบบการปกครองแบบ
พิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกัน ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขต
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะใน
ตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็น
เมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุแหง่หนึ่งของโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั RYOGOKU DAIICHI HOTEL หรอืเทียบเทา่       
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั RYOGOKU DAIICHI HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

   

 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

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

แลนด”์ หรือ “ดิสนีย ์ซี พารค์” 
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หมวดสนิคา้ชัน้ละหมวด สว่นหา้ง LOFT แบรนดนี์เ้ป็นท่ีรูจ้กัดี เพราะมีตัง้อยูห่ลายแหง่ในเมืองไทย 
และเป็นแบรนดค์ูแ่ขง่โดยตรงของ TOKYU HANDS ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั หา้งท่ีนกัชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัดี 
คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แตอ่อกจากรถไฟฟา้ ภายในขายสนิคา้พวกเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 
“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 

     
 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรมเชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

20 มี.ค. 66 มหานครกรุงโตเกียว - นาริตะ - วดันาริตะซงัชินโชจ ิ(จงัหวัดชิบะ) - อิสระช้

อปป้ิงหา้งอิออนมอลล ์  - ท่าอากาศยานนานาชาตสินามบินนาริตะ - ประเทศ

ไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) เท่ียวบินท่ี TG 677 
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น าทา่นเยี่ยมสกัการะ “วดันารติะซงัชินโชจิ” ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 940 เป็นวดัพทุธนิกายชินงอน วดั
ขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กวา่พนัปีซึ่งตัง้อยูใ่นเมืองนารติะ จงัหวดัชิบะ มีช่ือเสยีงมากในแถบ
ภมิูภาคคนัโต และเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมส าหรบันกัทอ่งเท่ียว อุโบสถหลกั
จ าลองลกัษณะของภเูขานารติะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1963 วดันารติะซงัมีวิหารตัง้เรยีงรายมากมาย ซึ่ง
แตล่ะแหง่เช่ือวา่จะชว่ยใหค้  าขอพรท่ีแตกต่างกนัแตล่ะประการเป็นจรงิ ไดแ้ก ่ วิหารโคเมียวจะช่วย
เรื่องความรกั, วิหารพระพทุธเจา้จะช่วยเรือ่งสะเดาะเคราะหเ์สรมิดวง ศาลชุซเซะอินารจิะช่วยให้
ประสบความส าเรจ็(ชุซเซะ)และการคา้รุง่เรอืง นอกจากนีย้งัชว่ยใหค้วามปรารถนาอ่ืนไดเ้ป็นจรงิดว้ย 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

   
บา่ย น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงท่ี   “นารติะ อิออน มอลล”์ หา้งท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบนารติะ ใหอิ้สระกบัทกุทา่น

ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่ใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลอืกมากมาย ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส  าอาง และท่ีขาดเสยีมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ท่ีทกุทา่นสามารถซือ้หาของใชดี้ ๆ
และของฝากไดอ้ยา่งจุใจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งทา่นสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหม่ีกึ่งส  าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรอืน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพิ่ม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (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 (อายไุม่ถงึ 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบรกิารอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคานี ้คดิตามอตัราภาษีน า้มนั อพัเดท ณ วนัที ่1 ธันวาคม 2565** 
หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR ในกรณีท่ีรบัวคัซีนยงัไมค่รบ 3 เขม็** 

 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำมัดจ ำและค่ำทัวร์
ทั้งหมดกับทำงบริษัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  

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

 คา่ตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 1 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  

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…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (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 
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 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 
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-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว
เครื่องบินสว่นเพิ่มเติมท่ีผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไมส่ามารถใชไ้มลใ์นการเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนั่งจากชั้นประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองท่ีนั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเด่ียวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แตไ่มส่ามารถเขา้ไป 
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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) 
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) 

 
 

 

 


