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วนัพฤหสับดี ท ี  มิถนุายน  ( ) กรุงเทพฯ - สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว 

19:00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารขาออกชนั 4 เคาน์เตอร์ R ณ เคาน์เตอร์

สายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกบริเวณเคาน์เตอร์สาย

การบิน 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเครืองออกอย่างน้อย  นาที หลงัผู้ โดยสารได้รับบัตรขึนเครืองแล้ว กรุณาทําการ

ตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึนเครืองกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึนเครืองอีกครัง เนืองจากประตูขึนเครืองอาจ

เปลียนแปลงได้เนืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน เรียนเชิญผู้ โดยสารพร้อมกัน ณ ห้อง

ผู้ โดยสารประตขูึนเครืองกอ่นเวลาเครืองออกอย่างน้อย  นาที 

22:05 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภูม ิโดยเทียวบินที JL 034 

 วนัศกุร์ ที  มิถนุายน  ( ) กรุงโตเกียว - นิกโก้ - คินุกาว่าออนเซ็น 

06:10 น. ถึง สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ กรุงโตเกียว (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย  ช.ม.) หลังผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย 

  
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) เมืองทีมีชือเสียงมากในด้านแหล่งพักผ่อน

หย่อนใจทีสวยงามและแสนสงบ ทําให้ผู้ทีมาเยือนได้รับกลินไอของวัฒนธรรมในแบบดงัเดิมตลอดจนอากาศที

บริสุทธิจากธรรมชาติทีอุดมสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “เมืองแห่งมรดกโลก” ทีควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ 

ระหว่างทางเชญิทา่นนเพลินตากบัทศันียภาพอนังดงามตามธรรมชาติสลบักบัวิถีชวีิตความเป็นอยู่ในแบบฉบบัของ

ชาวบ้าน นําท่านชม “ศาลเจ้าโทโชก”ุ เป็นศาลเจ้าประจําตระกลูโทกงุาวะทโีด่งดงัในอดีตและยงัเป็นสสุานของ “โท

ไฮไลท์ 

⭐ชม ดอกไฮเดรนเยีย 100 สายพนัธุ์ บานสะพรังสวยงามกว่า 16,000 ช่อ 

⭐ขอพร พระใหญ่อุชิคุไดบุสส ึพระพทุธรูปปางยืนทสีงูทีสดุของญีปุ่ น และได้รับบนัทกึสถิติโลกกินเนสบุ๊ค 

⭐ขอพรด้านความรัก ศาลเจ้าฮิคาวะ ศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตของญีปุ่ น 
⭐ศาลเจ้าโทโชกุ นบัเป็นศาลเจ้าทีเปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสําคญัของเมืองนิกโก้ 

⭐ศาลเจ้าโออาไรอโิซซาคิ ศาลเจ้าเก่าแกข้่ามศตวรรษ ขอพรให้สขุภาพแข็งแรงและหายจากโรคภยั 

⭐นมสัการเจ้าแม่กวนอิมศกัดสิิทธิ วัดอาซากุสะ วดัเก่าแก่และมีโคมแดงยกัษ์ใหญ่ 
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กุงาวะ อิเอะยะส”ุ โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญีปุ่ น พร้อมสกัการะเทพเจ้าคุ้มครอง และปกป้องลกูหลานของ

ตระกลูและบรรดาผู้ เลือมใส ชมเจดีย์ 5 ชนั สถานทีรวบรวมพระธรรมคําสอน บทสวดมนต์ และสิงของมีค่า แล้วชม

งานแกะสลกั อนัเป็นโบราณวัตถุลําค่าทมีีมากกว่า 5,000 ชิน ตืนตากับซุ้มประตูโยเมย์มง อนัเป็นสถาปัตยกรรมที

มคีวามสําคญัในแง่ประวตัิศาสตร์ศิลป์ของญีปุ่ น และยงัเป็นศิลปะชินเอกและมีชอืเสียงของประทศญีปุ่ นอย่างยิง 

นอกจากนยีงัมีประติมากรรมทีเต็มเปียมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มงักร 100 หวั ซุ้มประตู

แมวนอนหลบั เพดานมงักรหวัเราะ เป็นต้น ให้ทา่นได้เลือกมมุประทบัใจในการบนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

   
บ่าย เดินทางสู่ “นําตกเคง่อน” นําตกทีมีความสงูร่วม 100 เมตร เดินทางสู่จุดชมวิวโดยการลงลิฟต์โดยสารสู่เบืองล่าง 

ท่านสามารถดืมดํากับภาพของนําตกแห่งนีได้อย่างใกล้ชิด พร้อมสมัผัสกับสายนําทีเย็นชืนฉําใจ อิสระให้ท่านได้

เลือกหามมุความงามทถีกูใจเพอืบนัทึกภาพตามอธัยาศยั หรือจะเลือกชมและซอืสินค้าพืนเมืองทขีึนชือในเขตนีได้ 
ตามอธัยาศยั จากนนันําท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบชเูซ็นจ”ิ ตงัอยูเ่ชิงภเูขานนัไต เกิดจากทะเลสาบทีก่อตวัจากการ

ระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซงึเป็นทะลสาบทีอยู่สูงทีสุดในญีปุ่ น เหนือระดับนําทะเล 1,270 

เมตร ทําให้อากาศทีนเีย็นตลอดปี ระหว่างทางท่านสามารถเพลิดเพลินกบัการนงัชมวิวบนรถบสัทีขึนเขาสงูชนั ซึง

ระหว่างเส้นทางจะใช้เส้นทาง “อิโระฮะซากะ” เป็นทางโค้งหกัศอกทมีีถึง 48 โค้ง ทําให้ท่านสามารถชมทศันียภาพที

สวยงามของขุนเขาและแมกไม้ทแีตกต่างตามแต่ละฤดกูาล โค้งเหล่านีนบัเป็นความมหศัจรรย์ในการสร้างทางโดย

แต่ละโค้งจะมีชือเรียกตามตัวอักษรญีปุ่ น และในปัจจุบันเป็นทีตงัของสถานทีพักผ่อนและรีสอร์ทมากมาย แล้ว

เดินทางเข้าสู่ เมืองคินกูาว่าอนเซ็น เมืองทมีีชอืเสียงด้านการอาบนําแร่ และเมืองยอดนิยมในช่วงฤดใูบไม้ผลิ ตงัอยู่

ในจงัหวดัโทชิกิและไม่ไกลจากเมืองนิกโก้มากนัก ทีนถืีอเป็นเมืองทีเป็นศูนย์กลางของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งทีมี

นาํพุร้อนแร่ธรรมชาติคณุภาพสงู ทําให้ทีนถีกูรายล้อมด้วยออนเซ็นและเรียวกงัมากมายทีตงัอยู่ริมฝังแม่นาํ โดยคินู

กาว่าถือเป็นเมอืงทีได้รับการพฒันาอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว รองรับนกัท่องเทียวทมีาเยือนอย่างสมําเสมอและ

มากมายทกุปี ซงึนอกจากเรียวกังขนาดใหญ่อนัทนัสมยัแล้ว ทีนยีงัมีสวนสนกุและโรงอาบนาํให้บริการอีกด้วย 

  นําท่านเข้าสู่ทีพัก KINUGAWA ITOEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํา รับประทานอาหารคาํภายในโรงแรม...  

พิเศษ โรงแรมแห่งนีท่านจะได้สมัผสักับการอาบนําแร่ญีปุ่ น เพือเป็นการพกัผ่อนจากการทีได้เหน็ดเหนือยกับการเดินทาง

หรือทํากิจกรรมมาตลอดทงัวนั การแช่นําแร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดังเดิมของญีปุ่ นมาอย่างช้านานตงัแต่อดีต

จนกระทงัถึงปัจจบุัน และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี ทําให้เป็นทีรู้จกัอย่างแพร่หลายใน

นานาประเทศ และเชือในเรืองการบํารุงการไหลเวียนโลหิต 
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วนัเสาร์ ที  มิถนุายน  ( ) คินกุาว่าออนเซ็น - โออาไร - ตลาดปลานาคามินาโตะ - อชุิค ุ- กรุงโตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
นําท่านเดินทางสู ่เมืองโออาไร (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ  ช.ม.) เป็นเมืองท่าขนาดเล็กทีตงัอยูใ่จกลางจงัหวดัอิบา

รากิ ติดชายฝังมหาสมทุรแปซิฟิก ผู้คนรู้จกัเมืองนใีนฐานะทเีป็นจดุเชอืมต่อด้วยเรือข้ามฟากเพอืไปยงัเมืองโทมาโค

ไมบนเกาะฮอกไกโด โออาไรเองก็ขนึชือในเรืองการจบัปลาและสตัว์ทะเลสดๆ หลายชนิด เช่น ปลาอันโค ปลาชิราส ึ

รวมถึงหอยตลบั ฯลฯ หากได้ลองชิมอาหารทะเลของทนี ีก็จะสมัผสัได้ถึงความสดใหม่แบบเพงิขึนจากทะเลหมาดๆ 

เลยทีเดียว นําท่านขอพร “ศาลเจ้าโออาไรอิโซซาคิ” สร้างขึนเมือปี ค.ศ. 856 เป็นทีประดิษฐานของเทพเจ้าโอนามจิุ

โนะมิโกโตะและเทพเจ้าสคุุนาฮิโคนะโนะมิโกโตะ ว่ากันว่าเทพเจ้าทงัสองเป็นผู้นําความอดุมสมบรูณ์และความมงั

คงัมาให้ประเทศญีปุ่ น ผู้คนทีแวะเวียนมายงัศาลเจ้าแห่งนีมกัจะขอพรให้สุขภาพแข็งแรงและหายจากโรคภยัมาก

ทสีดุ หรือไม่ก็ขอให้มีความสขุในการดําเนินชีวิต สมหวงัในเรืองการแต่งงาน มีคุณธรรมและปัญญา ขอพรแก้ปีชง 

นอกจากนียงัมีการจดัเทศกาลต่างๆ ตลอดปี รวมถึงจดังานแต่งงาน งานสวดสง่วิญญาณ ฯลฯ จุดเด่นของศาลเจ้า

คือ ตงัอยู่ท่ามกลางป่าบนเนินเขา มองเห็นวิวมหาสมทุรแปซิฟิก อีกทงัโทริอทิอียู่บนโขดหินนอกเขตวดัยงัเป็นจดุชม

พระอาทิตย์ตกดินทีสวยทีสดุในเมืองโออาไรอีกด้วย 

  
  นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานาคามินาโตะ” ซึงตงัอยู่ในเมืองฮิตาชินากะในจังหวัดอิบารากิ เป็นหนึงในตลาด

นกัท่องเทียวทใีหญ่ทีสดุของจงัหวดั ทีมีอาหารทะเลทีจบัมาสดๆ จากท่าเรือนาคามินาโตะทีอยู่ใกล้กัน เพลิดเพลิน

กบัการชิมและจบัจ่ายทีตลาดแห่งนี ทีซึงทกุอย่างสดใหม่และราคาเป็นกันเอง อีกทงัยงัดงึดูดนกัท่องเทียวกว่าหนึง

ล้านคนต่อปี 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย นําท่าน “นมสัการหลวงพ่อโตอชิุค”ุ ประทบัในอิริยาบถยืน ซงึใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก ใช้ระยะเวลาในการสร้าง

ยาวนานถึง  ปี สร้างขึนเมือปีค.ศ.  พระพุทธรูปปางยืนสูงใหญ่ทีหล่อขึนด้วยทองสัมฤทธิทีสูงทีสุดของ

ประเทศญีปุ่ น และเคยเป็นรูปปันทีสงูทีสดุในโลกทีได้รับการบนัทึกลงใน “กินเนสบุ๊ค เวิล์ด ออฟ เร็คคอร์ด” เมือปี 

ค.ศ.  จากความสูงถึง  เมตร (ความสูงจากฐาน  เมตร ความสูงของรูปปัน  เมตร) และสูงเป็น

อนัดบัสามของโลก ภายในพระพทุธรูปสามารถเข้าชมได้ทงัหมด  ชนั โดยแต่ละชนัจะมีการจดัแสดงทีแตกต่างกัน

ออกไป เช่น การนงัเขียนบทสวดมนต์ นิทรรศการจดัแสดงการสร้างพระพทุธรูปไดบทุส ึมีส่วนจดัแสดงนิวหวัแม่มือ

จําลองของพระพุทธรูปไดบุทสึ และบริเวณชนั  จะมีการขายของทีระลึกทีเกียวกับพระพุทธรูป ภายนอกบริเวณ

รอบพระพุทธรูปนนัมี สวนดอกไม้ ทกีว้างถึง ,  ตารางเมตร มีสวนสตัว์ขนาดเล็กให้ท่านสามารถเพลิดเพลิน

กบัการให้อาหารสตัว์ เช่น กระรอก กระต่าย และมีร้านขายของบริเวณทางเข้าวัด  ให้ท่านได้เลือกซือของฝากตาม

อธัยาศยั จากนนันําท่านเดินทางสู่  “มหานครโตเกียว” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ .  ช.ม.) มหานครโตเกียวเป็น

เมืองหลวงปัจจุบันของประเทศญีปุ่ น นับเป็นศูนย์รวมวิวฒันาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอนัลําสมัย ซึงมี

ระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั ทงันีเขตมหานครโตเกียวจดัว่า

เป็นเขตเมืองทีใหญ่ทีสุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35 ล้านคน แต่เฉพาะในตัว

เมืองโตเกียว  แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองทีมีประชากร

มากทสีดุแหง่หนงึของโลก 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO KICHIJOJI HOTEL หรอืเทียบเท่า  

วนัอาทิตย์ ที  มิถนุายน  ( ) กรุงโตเกียว – สวนกอนเก็นโดะ (จ.ไซตามะ) - ศาลเจ้าฮิคาวะ - คาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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นําท่านเดินทางสู่ จงัหวดัไซตามะ เพือชมความงามของดอกไฮเดรนเยีย ณ “สวนกอนเก็นโดะ” (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ .  ช.ม.) เป็นสถานทียอดนิยมของชาวญีปุ่ นและนกัท่องเทยีว ให้ท่านสมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก 

ท่านจะได้ชมดอกไฮเดรนเยีย 100 สายพันธุ์ บานสะพรังสวยงามกว่า 16,000 ช่อ ต่างเบ่งบานสลับสีสนัสวยงาม 

(อตัราการบานของดอกไม้ ขึนอยู่กบัสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาลเป็นสําคญั)  

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฮิคาวะ” ศาลเจ้าเก่าแก่ในนิกายชินโตทีมีชือเสียงอีกทีในประเทศญีปุ่ น ศาลเจ้าแห่งนี

สร้างขึนเมือปี ค.ศ.1400 และเป็นการสร้างขึนเพือเป็นการสักการะเทพเจ้าทีเป็นครอบครัว พ่อ แม่ และลกู 3 องค์ 

เราจึงเรียกว่า เทพเจ้าทงั 5 คนญีปุ่ นมกันิยมมาขอพรในเรืองของความรัก ภายในศาลเจ้ามสิีงทีน่าสนใจหลายอยา่ง

นอกเหนือไปจากสิงคุ้นเคยทัวๆ ไปของศาลเจ้าญีปุ่ น เช่น เซียมซีรูปปลา ทีทํานายเรืองความรักโดยเฉพาะ ซุ้ม

แขวนไม้อธิฐาน, ลําธารศักสิทธิสําหรับขจดัสิงไม่ดี, ซุ้มกระดิงลมสําหรับฤดูร้อน, ต้นไม้ศกัดิสิทธิทีคู่รักนิยมมาเดิน

วนเป็นเลข 8 เพือให้ความรักยืนยาว, เสาโทริอิหินอายุหลายร้อยปี และเสาโทริอิไม้สีแดงอนัใหญ่ยักษ์ทีเคยใหญ่

ทีสุดในญีปุ่ นมาแล้ว จากนันเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เดินเทียว “ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ” เป็นย่านทีมี

บ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนียังเคยมีโกดงัเก็บของอยู่หลายแห่งตังแต่สมยัก่อน 

โดยคําว่า Kura แปลว่า โกดงั จึงเป็นทีมาของชอื “ถนนคุระซุคริุ” ซงึเป็นเส้นทีคนนิยมเดินเทียวชมตกึรามบ้านช่อง

และสถาปัตยกรรมของเมืองนี ในสมัยก่อนเนืองจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายเป็นอย่าง

มากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงรํารวยและมีการสร้างอาคารต่างๆ ขึนเรือยๆ บาง

อาคารก็มีอายุเก่าแก่และยงัคงความดงัเดิมมาจนถึงปัจจบุนัก็ม ีได้เวลาสมควรเดินทางกลบัสู่ กรุงโตเกียว (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ .  ช.ม.)  
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (รับเงนิคืนจากมัคคุเทศก์ท่านละ 3,000 เยน) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO KICHIJOJI HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัจนัทร์ ที  มิถนุายน  ( ) กรุงโตเกียว – วดัอาซากสุะ - ชินจูกุ - คิซาราส ึมิตซุย เอ้าท์เลท - สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
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นําท่านนมสัการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วดัอาซากสุะ” วดัทไีด้ชือว่า เป็นวดัทีมีความศกัดิสิทธิและได้รับความเคารพนบั

ถือมากทีสดุแห่งหนึงในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทศีกัดิสิทธิ ซงึมกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพร

เพอืความเป็นสิริมงคลตลอดทงัปี และภายในวดัยงัเป็นทีตงัของโคมไฟยกัษ์ทีมีขนาดใหญ่ทสีดุในโลกด้วยความสงู 

4.5 เมตร ซงึแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าทีอยู่ด้านหน้าสดุของวดัทมีีชือว่า “ประตฟู้าคํารณ” และถนนจากประตู

เข้าสู่ตวัวิหารทีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม มีชือว่า ถนนนากามิเซะ ซึงเป็นทีตงัของร้านค้าขายของทีระลึกพืนเมือง

มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจทีระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซือเป็นของฝากของที

ระลกึ 

    
จากนันให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซือสินค้า ช้อปปิงย่านทีคนไทยคุ้ นเคยและรู้จักเป็นอย่างดี “ย่านชินจูกุ” 
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายสินค้านานาชนิดของนกัท่องเทียวทกุเพศทกุวยั สามารถหาซือสินค้าหลากชนิดได้จากทีนี

ไม่ว่าร้านซานริโอะ ร้านเกม ร้านจกัรยาน ร้านขายเครืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครืองสําอาง 

แผนกเครืองกีฬา และอนื ๆ ให้ท่านได้สนุกกบัการซือสินค้าอย่างจุใจ 
เทยีง  อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 

   
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิซาราสึ ตงัอยู่ในจงัหวดัชิบะ อิสระช้อปปิงที “คิซาราส ึมิตซุย เอาท์เล็ต” (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  นาที) ศูนย์รวมแฟชนัทนัสมยัทีราคาถูกจนคุณแปลกใจ แหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชอืดงัทวั

โลก ทงัแฟชนันําสมยัของคนทุกวยั แฟชนักีฬาจากทวัทุกค่ายทีพร้อมใจกันมาลดราคากันอย่างสดุ อาทิ COACH, 

TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS สินค้าแเบรนด์เนมต่าง ๆ นับเป็นเอ้าท์เล็ตทีมีขนาด

ใหญ่ถึง 215,000 ตารางเมตร เปิดให้บริการเมือวนัที 13 เมษายน ค.ศ. 2012 

คํา อิสระอาหารคําตามอัธยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

19:30 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  นาที) 
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วนัองัคาร ที  มิถนุายน  ( )  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมิู - กรุงเทพฯ 

00:45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที JL033   

05:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

(ตารางบินอาจเปลียนแปลงได้ตามฤดูกาล ทงันีเป็นไปตามประกาศล่าสดุของสายการบิน) 

 

************************************************************* 
 

ตาราง 

การเดินทาง 

2566 

ผู้ เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พกัเดียวเพมิ (บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพมิ

แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

รวมภาษีมลูค่าเพมิแล้ว 

 (ไม่รวมตวัเครืองบิน) 

 
ราคาตวัเครืองบิน 

ระหว่างประเทศ 

ชนัประหยดั 

รวมภาษีเชอืเพลิงแล้ว 

01 – 06 ม.ิย. 

ผู้ใหญ่  59,900 33,200 26,700 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 59,900 33,200 26,700 

เด็กไมม่เีตียง (02-05 ปี) 50,900 24,200 26,700 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มเีตียงนอน ไม่มบีริการอาหารทกุมอื ไม่มทีีนงับนรถโค้ช โปรดสอบถาม 

**ราคาน ีคิดตามอตัราภาษีนํามัน อัพเดท ณ วันท ี  ธันวาคม ** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีทรัีบวคัซนียงัไม่ครบ 3 เขม็** 
 

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เมือท่านตกลงชําระเงนิค่ามัดจําและค่าทัวร์ทังหมดกับทาง

บริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขและข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  

อัตรานีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินโดยสารระหว่างประเทศชนัประหยดั (ไป-กลบั)  

 บริการนาํดืมวนัละ  ขวด (ประเทศญีปุ่ น) 

 ค่าบริการมคัคเุทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงอืนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

 ค่าทพีกั (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทกํีาหนด 

(โรงแรมในประเทศญีปุ่ นส่วนใหญ่ห้องพกัมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดียวใน 1 ห้อง Western Style 

หรือ Japanese Style) ให้กับทวัร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพกัต่างชนิดต้องแจ้งคําขอเป็นกรณีไป เช่น การขอห้องคู่ชนิด DBL 

(1 เตียงขนาด 5 ฟุต จะทราบชนิดของห้องพกัเมืออยู่หน้างาน) และหากท่านมีความประสงค์จะพัก 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+

เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพนืทอีนัจํากัดของห้องพกั และกรณีโรงแรมไม่มห้ีองพกัทีเสริมเตียงได้ โรงแรมจะจดัห้องพกัให้

ทา่น 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดียว ซงึมีค่าพกัเดียวเพมิจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ เดินทาง โปรดรับทราบเงือนไขก่อนการเดินทาง  

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าทําหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายทเีป็นส่วนตวัทไีม่ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่โทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกําลงัใจในการทํางานได้ 
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 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีทีได้รับวคัซนีไม่ครบ 3 เขม็) 
 ภาษีมลูค่าเพิม 7%  

 ค่าธรรมเนยีมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น  
การชําระเงนิ 

 บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจํา 30,000 บาท สําหรับการจองต่อหนึงทีนงั ภายหลงัจากการทําการจอง 3 วนั 

 ส่วนทีเหลือทงัหมดชําระก่อนการเดินทาง 30 วนั หรือตามเงอืนไขพิเศษทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บ

ส่วนทีเหลือทงัหมดก่อน 30 วนั อนัเนืองมาจากคณะทีเดินทางนนัถูกจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจําเป็นต้องออกตวัเครืองบิน 

เพือเลียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชือเพลิง และค่าภาษีสนามบินทีทางสายการบินมีการเปลียนแปลงโดยไม่

จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

การยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมคัคุเทศก์) 

 กรณียกเลิกการเดินทางไมน้่อยกว่า 30 วนั บริษัทสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์ทงัหมด 

 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจาํนวนตามราคาทัวร์ทงัหมด 

สำคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรณุาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 

 บริษัท คอมแพ็คเวิลด์ จํากดั เปิดดําเนินการเพือเป็นตวัแทนในการนําเทียว ทุกเส้นทางทกุสถานทีท่องเทียวทีนําเสนอในรายการ

ทวัร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติทีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ทีผ่านมา และข้อมลู

จากองค์การส่งเสริมการท่องเทียวประเทศญีปุ่ นมาอ้างองิ แต่ไม่สามารถชีวดัได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมี

การเปลียนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึนในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ 

และไม้ผล เป็นต้น ทงันีบริษัทฯ พยายามนําเสนอสิงใหม่ ๆ หมนุเวยีนสลบักันไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิเปลียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดินทาง

จริง โดยจะคํานึงถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้ โดยสารตามจํานวนขนัตําทีระบใุนรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือน หรือยกเลิกการ

เดินทางหากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางตํากว่าทีระบไุว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  วนักอ่นเดินทาง 

 ในกรณีทีลกูค้าต้องการจองและซือตวัโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอืน เพือร่วมทวัร์ใน

ประเทศญีปุ่ น ไมว่่าจะเป็นการเดินทางกอ่นหรือหลงัจากคณะทวัร์นนั ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ทกุครัง (กรณี

ทที่านออกตวัโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบค่าใช้จ่ายทเีกิดขึนไมว่่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทงัในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไมค่ืนค่าทวัร์

ในทกุกรณี 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดินทางได้ เนืองมาจากผู้

เดินทางอาจมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย ภยัธรรมชาติ การประท้วง การก่อ

จลาจล ความล่าช้าการเลือนหรือยกเลิกเทียวบิน และอบุตัิเหตทุเีกิดจากความประมาทของนกัท่องเทยีวเอง 

 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสิน 

 

 



 

- 10 - 

 

ขอ้กำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จําเป็นต้องแจ้งข้อจํากดัเรืองอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า  วนั) 

1. รายการอาหารทีระบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

2. ข้อกําหนดสําหรับท่านทไีมท่านเนือปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนอืสตัว์นํา

อนืใดได้ทงัหมด ไมว่่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ ง หรืออย่างอืนอย่างใดก็ตาม ซึงอาหารทีทางภตัตาคารจะเปลียนให้ส่วนใหญ่

จะเป็นเมนทูเีป็นผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีทมีีแจ้งเกียวกบัข้อจํากดัเรืองของอาหาร เช่น ไมท่านเนือสตัว์ (เนอืววั, เนือหม,ู เนือไก ่หรืออนืๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซู

ชิทีเป็นของดิบ ท่านใดทีไม่มีการแจ้งเกียวกับข้อจํากัดเรืองอาหาร(ล่วงหน้า) เมอืเดินทางถึงประเทศญีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถ

ขอเปลียนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือสตัว์ ภัตตาคารท้องถินบางแห่งอาจ

เปลียนเมนูให้ท่านได้เพยีงผกั หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ททีําจากหวับกุเท่านนั 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 

1. ตวัโดยสารหมูค่ณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตวัชนัประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเท่านนั 

1.2 ค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคํานวณตามอตัราทีทางสาย

การบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลียนแปลงอตัราค่าธรรมเนยีมใด ๆ เพมิขึนในภายหลงั 

ถือเป็นค่าตวัเครืองบินส่วนเพิมเติมทีผู้ เดินทางต้องเป็นผู้ชําระ 

1.3 ตวัเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลียนระดบัชนัทีนงัจากชนัประหยดัเป็นชนัธรุกจิได้ และไม่สามารถจองที

นงั Long Leg  ได้  (ในกรณีทต้ีองการจองทนีงั Long Leg ต้องจองตวัเดียวเท่านนั) 

1.4 ทีนังบนเครืองบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษัทฯ แจ้งคําขอได้ตามขันตอน แต่ไม่

สามารถเข้าไป 

แทรกแซงจดัการแทนได้  

1.5 กรณีทีทวัร์ออกตวัเครืองบินไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลียนชือตวัผู้ เดนิทางทุก

กรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษทัฯ ออกตวัเครืองบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงนิได้ในทกุกรณี (เนอืงจากเป็น

เงอืนของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีทีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตวัให้ในทุกกรณี  (ในกรณีทีบินโดยสายการบินเจแปน

แอร์ไลน์ สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนค่าตวัเครืองบินให้ได้ แต่ต้องนําผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบินทราบ) 

ทงันีขึนอยูก่บั 

ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผู้ กําหนด 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตงัแต่เริมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูทีทางบริษัทฯ ส่งให้เพือสิทธิประโยชน์สูงสุด

ของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึนเครืองทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมือท่านเดินทางถึง

เมอืงไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทงั

กบับริษัททวัร์และสายการบินได้ 
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2. สายการบิน 

2.1 สําหรับผู้ เดินทางซงึตงัครรภ์ สตรีตงัครรภ์ทกุอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม ่

(โปรดแจ้งพนกังานทนัทีเมอืทําการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไมอ่าจรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอ

สงวนสิทธิไมรั่บผู้ ร่วมเดินทางทีมอีายคุรรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ทเีคยมีประวตัิครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ทเีคยมีประวตัิ

การคลอดก่อนกําหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะทีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดสําคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ 

ต้องทําการยืนยัน,ชําระมัดจําค่าตัวหรือชําระเต็มจํานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 

FLIGHT ไม่มกีารคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทงัสิน 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 

o นําหนกักระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผู้โดยสารในชนัประหยดั) หากกรณีทสีมัภาระมีนําหนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิได้ 
o กระเป๋าทีสายการบินอนุญาตให้สามารถนําขึนเครืองได้ จะต้องมีนําหนักไม่เกิน  กิโลกรัม และจําต้องมีสดัส่วน 

ดงันี  
(กว้าง x ยาว x สงู) cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวร์ทีต้องใช้สายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนี

ขึนอยูก่บัข้อกําหนดของแต่ละสายการบนิ 

3. มาตรการโควิด 

3.1   ในกรณีทีลกูค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จ่ายทเีกิดขึนทงัหมดตามจริง) 

3.2   ในกรณีทีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าทีของบริษัทจะทําการประสานงานให้เพือเข้าสู่กระบวนการรักษาที

เป็นไปตามมาตรการของประเทศญีปุ่ น  และในกรณีทมีีค่าใช้จ่ายเกิดขึน) ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทงัหมด) 

 

 

*****************************************************************  

 

 

 

 


