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SAKURA TULIP FESTA 

5 DAYS 4 NIGHTS [JL]  

11 – 15 APRIL 2023 
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กําวันอังคารที  เมษายน  ( ) กรุงเทพฯ - นาริตะ 
05:00 น. พร้อมกันที สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชนั 4 เคาน์เตอร์ P เคาน์เตอร์โดยสายการบิน

เจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 7-8 เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เชค็อินปิดบริการก่อนเวลาเครืองออกอย่างน้อย  นาที หลงัจากทีผู้ โดยสารทุกท่านได้รับบตัรขึนเครือง

แล้ว กรุณาทําการตรวจสอบประตขูึนเครืองกบัหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึนเครืองอกีครัง เนอืงจากประตูขึนเครืองอาจ

มีการเปลียนแปลงได้อนัเนอืงมาจากเหตุผลของทางสนามบินและ   สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทุกท่าน

พร้อมกนั ณ ประตขูึนเครืองก่อนเวลาเครืองออก อย่างน้อย  นาที 

08:05 น. ออกเดินทางสู่ นาริตะ โดยเทยีวบินท ีJL 708 

(เวลาท้องถนิประเทศญีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถินเพือนดัหมาย) 

16:20 น. ถึง สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถนิเร็วกว่าไทย  ช.ม.) ผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมือง และผ่านด่านศลุกากรแล้ว 

นําท่านรับกระเป๋า หลงัจากตรวจเช็กสมัภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางโดยรถชตัเตอร์บสัสู่โรงแรมทพีกั 

 คาํ รับประทานอาหารคําภายในโรงแรม 
เข้าสู่ทีพกั NARITA HILLTON HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วันพุธท ี  เมษายน  ( )  นาริตะ - ซากุระ - โยโกฮาม่า - อะตามิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  
นําท่านชม “เทศกาลดอกทิวลิป Sakura Tulip Festa” ณ เมืองซากุระ ในจงัหวดัชิบะ จดัขึนเป็นครังที 35 โดยเป็น

สวนมีขนาดใหญ่ทีสดุในภมูภิาคคนัโต ทีนมีีทิวลิปมากถึง 100 ชนิด รวมกว่า 670,000 ต้น ภาพของทุ่งดอกทิวลิปสี

แดง เหลือง ชมพู และอีกสารพัดสีซึงทอดยาวไปสดุขอบฟ้าโดยมีกังหันลมเนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลงั เป็นสถานที

วิเศษสุดสําหรับการใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวและเพือนฝูง นอกจากทุ่งดอกทิวลิปแล้ว อีกสิงทีน่าสนใจก็คือ 

กังหันลม De Liefde ทีทําขนึในประเทศเนเธอร์แลนด์ และได้นํามาประกอบเองทีเมืองซากุระในปี ค.ศ.1994 เพือ

เป็นสัญลักษณ์ของ Sakura Furusato Square และแสดงถึงมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศญีปุ่ นและ

เนเธอร์แลนด์ทีมีมาอย่างยาวนาน โดย De Liefde เป็นกังหนัลมตัวแรกในประเทศญีปุ่ นทีใช้สูบนําได้จริง มีความ

สงูถึง 15.6 เมตร ทําขึนจากอิฐและเสาคอนกรีตเ สริมเหล็ก นกัท่องเทียวสามารถเข้าไปชมภายในกงัหนัลมได้ด้วย  

(ปริมาณพนัธ์ุไม้ดอกขึนอยู่กบัตามสภาพอากาศเป็นปัจจยัหลกั)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง “โยโกฮาม่า” เป็นเมืองหลักของจงัหวัดคานากา ตงัอยู่ติดกับอ่าวโตเกียวใน ภูมิภาคคนัโต 

เป็นเมืองท่าทีสําคญัของญีปุ่ นและเป็นเมอืงทมีีประชากรมากกวา่ 3 ล้านคนซงึมีจํานวนมากเป็นอนัดบัที 2 รองจาก 

กรุงโตเกียว ซงึเป็นเมืองหลวงของญีปุ่ น นอกจากนีเมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองทีมีความทนัสมยัและเป็นศนูย์กลางใน

ด้านการค้ากบัชาติอนืๆ มีชาวต่างชาติมาอาศยัอยู่เป็นจํานวนมากทงัชาวจีนและชาวตะวนัตก... 

นําท่านเดินทางสู่ “พิพิธภณัฑ์ราเม็ง ชินโยโกฮาม่า” เมืองโยโกฮาม่า จงัหวดัคานากาว่า ประเทศญีปุ่ น พิพิธภณัฑ์

เกียวกับอาหารโดยเฉพาะแห่งแรกๆ ของญีปุ่ นนี ก่อตงัขึนมาตงัแต่ปี ค.ศ. 1994 เพือนําเสนอเรืองราวของราเมง 

เอาไว้แบบครบถ้วนความอร่อย ทงัเนือหา และรสชาติ ผ่านพืนทีทีแบ่งออกเป็น 3 ชัน สองโซนหลกั เริมจากชนั 1 

พนืทแีสดงประวตัิน่าสนใจต่าง ๆ ของราเมง อาทิ คอลเลกชนัราเมง ไม่ว่าจะเป็นเส้นราเมง ถ้วยราเมง ช้อนทานรา

เมง ทีแสดงถึงวิวฒันาการ คลัเจอร์ และวฒันธรรมการกินราเมงในแต่ละพืนทไีด้อย่างน่าสนกุ ก่อนไปละลายทรัพย์

กนัทีร้านขายของทีระลึกราเมง ขณะทีส่วนไฮไลต์ของพิพิธภณัฑ์ต้องยกให้ ย่านราเมง ในพืนทีชนัใต้ดนิทงัสองชนั 

(B1/B2) ของตวัพิพิธภณัฑ์ ทีสถาปัตยกรรมทุกอย่างภายใน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า ดวงไฟ พืนทางเดิน โต๊ะ เก้าอ ีฯลฯ 

ล้วนถูกดีไซน์ให้อยู่ในบรรยากาศของเมืองชิตามาชิ ช่วงปี ค.ศ. 1958 ซึงเป็นยุคจุดกําเนิดของราเมงนนัเอง แถม

เพิมขีดความสขุของคนรักในการทานราเมง ด้วยการนําร้านราเมงชือดงัจากทวัทกุสารทิศของประเทศญีปุ่ น มาเปิด

ขายภายในย่านราเมงแห่งนี แบบหมนุเวียนร้านใหม่ ๆ ไปเรือย ๆ ตลอดทงัปีไปเลย…  

   
นําท่านชม “สวนซนัเคเอ็น” ตงัอยู่ทางใต้ของเมืองโยโกฮาม่า นบัว่าเป็นสวนสวยสไตล์ญีปุ่ นแบบดงัเดิมแท้ๆทีให้

กลินอายชนบทญีปุ่ นเบาๆ เรียกได้ว่าสวนแห่งนีเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ทีตกแต่งอย่างสวยงาม ซงึจะทําให้

คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในเกียวโตมากกว่าโยโกฮาม่า สวนซนัเคเอ็นแห่งนีนนัถูกสร้างขึนโดย Hara Sankei และได้ทํา

การเปิดให้นกัท่องเทียวเข้าชมเมอืประมาณปี 1904 อาคารเก่าแก่ทีอยู่ในสวนแห่งนีก็ยงัคงอนรัุกษ์ไว้ ภายในสวนนี



 

 

- 4 - 

 

เรียกได้ว่าจัดแต่งแบบองค์ประกอบดังเดิมเน้นๆมีทังสระนํา ลําธารสายเล็กๆ และสวนดอกไม้ตามฤดูกาล ทีแม้

ไมไ่ด้ยิงใหญ่อลงัการ แต่บอกเลยว่าเป็นความสวยทีลงตวัมากๆแห่งหนึงเลย 

คํา  รับประทานอาหารคําในโรงแรม 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ATAMI KAMENOI HOTEL หรือเทียบเท่า 

พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่านจะได้สัมผัสกับ การอาบน้ำแร่ญี่ปุ่นเพือเป็นการพักผ่อนจากการทีได้เหน็ดเหนือยกับการ

เดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทงัวนั การแช่นําแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดงัเดิมและเก่าแก่ของชาวญีปุ่ นมาช้า

นานจนกระทงัปัจจุบนั ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นทีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในนานา

ประเทศ และเชอืในเรืองการบํารุงการไหลเวียนโลหิต  
วันพฤหัสบดีท ี  เมษายน  ( )  อะตาม ิ- อิซุโนคุนิ - โกเทม็บะ - กรุงโตเกียว 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ “วดัซูเซนจิ” เป็นวดัพุทธนิกายเซ็น ก่อตงัในปี ค.ศ.807 โดยพระสงฆ์ทีมีนามว่า “โคโบไดชิ” ตงัอยู่

ใจกลางเมือง ทนีีนอกจากจะเป็นวดัเก่าแกแ่ล้ว ยงัเป็นทีทีเกิดเหตุการณ์ทีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ของญีปุ่ นด้วย 

เพราะทีนีเป็นทีรู้กันว่าเป็นทีกกัขงัและลอบสงัหารมินาโมะโตะ โนะ โยริอิเอะ โชกุนคนทีสองของรัฐบาลคามาคุระ

นนัเอง 

  
 นําท่านเดินชม “จิคุรินโนะโคมิจิ เส้นทางป่าไผ่” เป็นทางเดินเลียบไปกับแมน่าํคตัสึระ ทีไหลผ่านใจกลางเมืองชเูซ็น

จิ ออนเซ็น ทางเดินปดู้วยกระเบืองหนิ สองฝังริมทางเดินมีต้นไผ่ขึนเรียงรายระยะทางยาว 300 เมตร ระหว่างทางมี

ม้านงัทรงกลมทําด้วยไม้ไผ่ให้ได้นงัพกัผ่อน และแวะถ่ายภาพ แต่เก๋ไก๋ทีสดุตรงลานตรงกลางของป่าไม้ มีแคร่กลม

ขนาดใหญ่ ความพิเศษของแคร่อนันีนอกจากเป็นทีนงัพกัขาแล้ว ถ้าคณุเอนกายลงนอนคณุจะได้เห็นแนวไผ่สีเขียว

ขจีตดักบัท้องฟ้าสีครามเป็นมุมทสีวยงามและแปลกตามากทีเดียวท่ามกลางแสงอาทิตย์อ่อนๆ ทีทอดลําแสงลงมา 

ลมพัดเย็นเออืยๆ บรรยากาศชวนให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ แล้วนําท่านเดินข้าม “สะพานแห่งความรัก” 

อธิษฐานขอพรให้โชคดีเรืองความรัก ระหว่างทางตลอดสายของแม่นําคัตสึระจะมีสะพานสีแดง 4 สะพาน และ

สะพานหินอีกหนึงสะพาน รวมเป็น 5 สะพาน ซงึทงัหมดเป็นสะพานทีเชือกนัว่านําโชคในเรืองของความรัก 

- สะพานแรกอยู่ทางซ้ายมือของวดัชเูซนจ ิเป็นสะพานนําโชคให้ได้พบเจอคนดีๆ 

- สะพานทสีอง เป็นสะพานทีนําโชคให้ได้เป็นคู่รักกนั 

- สะพานทีสาม นําโชคเรืองลกู อธิษฐานขอลกู หรือให้คลอดลกูอย่างปลอดภยั สําหรับคนท้อง 

- สะพานทีสี นําโชคให้ได้แต่งงาน 

- สะพานทีห้า ไม่ได้เป็นสีแดง แต่เป็นสะพานสีเทา ทีบ่งบอกว่าขอให้รักกนัยืดยาวจนแก่เฒ่า  
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นําท่านเดินทางสู่ “อิซุโนะคนุิ พาโนรามา พาร์ค” เป็นสถานทีพกัผ่อนตงัอยู่บนภเูขาคาซรึากิ ทมีคีวามสงู 452 เมตร  

มอีงค์ประกอบทเีรียก “แอร์พาร์ค” โดยใช้เวลาแค่ 7 นาทีสําหรับนงัไปบนยอดเนินเขาด้วย “กระเช้าไฟฟ้า” ทมีีความ

สงูต่างระดบักัน (  เมตร / ,  เมตร) ภายในพืนทีป็นทีตงัของระเบียงชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ทีจดัเตรียมไว้เพือชม

วิวภเูขาฟจูิโดยเฉพาะ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวภเูขาไฟฟจูิและอ่าวซุรุกะกันแบบ 360 องศาเลยทีเดียว แถมยงัมี

บริการแช่เท้าในออนเซ็นไปพร้อมกับการชมวิว นอกจากนีด้านบนยังมีศาลเจ้าและพระพุทธรูปหินจิโซขนาดเล็ก 

100 องค์ ทีนกัท่องเทียวนิยมแวะขึนมาสกัการะเพอืความเป็นสิริมงคล และขอพรเรืองโชคลาภ รวมถึงเนือคู่ กันอีก

ด้วย 

เทียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย                 นําท่านเดินทางสู่ “ตลาดปลานมุะส”ึ บริเวณทางเดินชมตลาดบนชนั 2 จะสามารถมองลงมาเห็นการประมลูปลา 

ของบรรดาผู้ ค้าส่งบริเวณชนั 1 ทแีสนคึกคกัเต็มไปด้วยชีวิตชีวาได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย เรียกว่าเป็นสถานทีทไีม ่

อยากให้พลาดเลยจริงๆ… 

   
  จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเท็มบะ เพือให้ท่านได้อิสระช้อปปิง “โกะเท็มบะ พรีเมียม เอ้าท์เลต” ศูนย์รวม

แฟชนัทนัสมยัทีราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมชือดังทวัโลก ทงัแฟชนันําสมยัของคนทุกวยั 

หรือแฟชนักีฬาจากทวัทุกค่ายทพีร้อมใจกันมาลดราคากนัตลอดปี อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, 

HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมอืน ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ “มหานคร

โตเกียว” ซงึเป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวัฒนาการแห่งความเจริญและเทคโนโลยีอนัลํา

สมัย ซึงมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกัน ทังนีเขตมหานคร

โตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองทีใหญ่ทีสุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศยัอยู่ราว  ล้านคน แต่

เฉพาะในตวัเมืองโตเกียวมี  แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ  ล้านคน ถือเป็นเมืองที
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มีประชากรมากทีสดุในโลกเมืองหนึง โตเกียวตังอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญีปุ่ น ในโตเกียวยังเป็นทีตังของ

พระราชวงัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิองค์ปัจจุบนัอีกด้วย...  

  
คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิงย่างมือพิเศษ (อพัเกรด) แนะนําโดยรายการทีวี

แชมป์เปียน ไม่ว่าจะเป็นเนือววัอย่างดี เนือหมคูดัพิเศษ ชุดอาหารทะเลสด กุ้ งตัวใหญ่ หมึกสด ปลาปักเป้า หอย

เชลล์พิเศษ ขาปใูหญ่ยกัษ์ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 

นําท่านเข้าสู่ทีพัก TOKYO NEW OTANI HOTEL ขนาดห้อง Twin 27 ตรม. หรือเทียบเท่า 
วันศุกร์ท ี  เมษายน  ( )  กรุงโตเกียว (อิสระตามอัธยาศัย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

อสิระอาหารกลางวนัและคําตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการทวัร์) 
นําท่านเข้าสู่ทีพัก TOKYO NEW OTANI HOTEL ขนาดห้อง Twin 27 ตรม. หรือเทียบเท่า 

  
 เชิญท่านอิสระเดินทางไปยงัย่านช้อปปิงหรูหราและโด่งดงัมากมาย ใจกลางมหานครโตเกียว เช่น ย่านอเิคะบุคุโระ 

ย่านชินจูก ุย่านชิบยู่า ย่านกินซ่า ย่านฮาราจูก ุย่านอากิฮาบาร่า ย่านรปปงหงิ และสถานทีอืน ๆ อีกมากมาย ไม่

จํากดัเวลา ท่านจะได้ตืนเต้นกบัการนงัรถไฟทโีตเกียวไม่ยากอย่างทีคิด 
“ย่านอิเคะบุคุโระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจ่ายซอืสินค้านานาชนิดของนกัท่องเทียวทุกเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ

สินค้านานาชนิดได้จากทีนี ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามีชือเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบุอิเคะบุคุโระ 

ปาร์โก้ หรือโตคิว แฮนด์ เป็นต้น ร้านร้อยเยน ทีสินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคาร้อยเยน ร้านซานริโอะ ร้าน

ขายเครืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ร้านนาฬิกา ร้านเครืองสําอาง และสินค้าอืน ๆ ให้ท่านได้สนุกกบัการ

เลือกซือสินค้า และของทรีะลึก  
“ย่านชินจูก”ุ ย่านช้อปปิงทีคนไทยคุ้นเคยและรู้จกักันเป็นอย่างดี ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการจบัจ่ายซือสินค้า

นานาชนิดของนกัท่องเทียวทุกเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือสินค้านานาชนิดได้จากทนีี ไม่ว่าจะเป็นร้านซานริโอะ 

ร้านขายเครืองอเิลคทรอนิกส์ กล้องถา่ยรูปดิจิตอล นาฬิกา เครืองสําอาง ร้าน MUJI ร้านค้าร้อยเยน ร้าน UNIQLO 
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ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านอาหารมากมาย ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านรองเท้า ให้ท่านได้สนุกและเพลิดเพลิน

กบัการซือสินค้า 
 “ย่านชิบุย่า” มีสิงน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสือผ้าแฟชนั แหล่งธุรกิจ และบนัเทิง จดุเด่นของชิบุย่า คือ 

ห้าแยกข้ามถนน ทีมีคนเดินข้ามไปมากันคึกคัก ใครได้ผ่านมาต้องลองเดินผ่านแยกนีดูซักครังในชีวิต ย่านนีมี

ห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือผ้าแฟชนัทีมีคนบอกไว้ว่าเทรนด์ในญีปุ่ นต่างวิงตาม

ย่านนี มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดึกจนดืน ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิงทีมีห้างร้านเต็ม

สองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านทีชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ ต้องลองแวะเข้าไป

เยยีมชมให้ได้ ซงึในห้างจะแบ่งหมวดสินค้าชนัละหมวด ส่วนห้าง LOFT แบรนด์นีเป็นทีรู้จกัดี เพราะมีตงัอยู่หลาย

แห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS ตงัไม่ไกลกนัมากนกั ห้างทีนกัช้อปปิงรู้จกักัน

ดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตงัแต่ออกจากรถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสือผ้าแฟชนัมากมาย 

หรือเลอืกซื้อทัวร์เสริม/แพ็คเก็จทัวร ์อิสระ 1 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  ***หากท่านมีความประสงค์จะซือทวัร์เสริมทกุโปรแกรม กรุณาสงัซอืล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดินทาง*** 
 ทัวรเ์สริมสวนสนุกโตเกยีวดสินยี์แลนด์ หรอืโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค นําท่านร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการ

สมัผสัการนงัรถไฟแบบท้องถิน โดยมคัคุเทศก์ให้คําอธิบายวิธีการซือตวัรถไฟ(ไม่รวมในค่าบริการ) มีบริการส่งถึง

หน้าสวนสนุก หากท่านประสงค์แยกไปโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค ท่านต้องนงัรถไฟโมโนเรลไปยงัดิสนีย์ซีพาร์คด้วยตวั

ของท่านเอง โดยค่ารถไฟชําระตามจริงทีเคาน์เตอร์จําหน่ายตัวรถไฟได้โดยตัวท่านเอง บัตรผ่านประตู สวนสนุก

โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค  

   
 

วันเสาร์ท ี  เมษายน  ( )  กรุงโตเกียว - นาริตะ - กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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นําท่านชม “บ้านยามาโมโตะเทอิ” ได้รับการขึนทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวฒันธรรมทีจบัต้องได้โดยเขตคัตสึชิกะ

ผสมผสานสถาปัตยกรรมทีอยู่อาศยัแบบญีปุ่ นโชอินซุคุริเข้ากบัสถาปัตยกรรมยโุรป ให้ท่านได้ชมทิวทศัน์อนังดงาม

ของสวนสไตล์โชอิน พร้อมเพลิดเพลินไปกับการดืมชาเขียวมัทฉะและรับประทานขนมหวานแบบดงัเดิมวากาชิ 

(ขนมหวานตามฤดกูาล)  

  
 นําท่านอิสระช้อปปิงที “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างทีใหญ่ทีสุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกับทุกท่านได้ช้อปปิงใน

แหล่งช้อปปิงแห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือผ้า รองเท้า นาฬิกา เครืองประดับ เครืองสําอาง 

และทีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน  เยน ทีทุกท่านสามารถซือหาของใช้ดีๆและของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนียงัมี

โซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซงึท่านสามารถหาซือ กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว ขนม เครืองปรุงรส บะหมีกึงสําเร็จรูป ของ

ใช้ในครัวเรือน แผนกเครืองนอน ผลไม้ ฯลฯ 

อิสระอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
14:00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินาริตะ  

18:25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบินที JL707    

23:35 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลียนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามกําหนดการของสายการบิน) 

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

 
 

ตาราง 

การเดินทาง 

2566 

ผู้ เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พกัเดียวใช้ห้องคู่เพิม 

(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิม

แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

รวมภาษีมลูค่าเพิมแล้ว 

 (ไมร่วมตวัเครืองบิน) 

 
ราคาตวัเครืองบิน 

ระหว่างประเทศ 

ชนัประหยดั 

รวมภาษีเชอืเพลิงแล้ว 

11 – 15 

เม.ย.  

ผู้ ใหญ ่ 79,900 51,000 28,900 

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

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

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มเีตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมอื ไมม่ีทีนงับนรถโค้ช โปรดสอบถาม 

**ราคานี คิดตามอตัราภาษีนํามนั อพัเดท ณ วนัท ี  ธันวาคม ** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีทีรับวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เข็ม** 
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หมายเหต ุ กรุณาศกึษารายละเอียดทงัหมดก่อนทําการจอง เมอืทา่นตกลงชําระเงนิค่ามดัจําและค่าทวัร์ทงัหมดกบัทางบริษัทแล้ว ทาง

บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงอืนไขและข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  

อัตรานีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินโดยสารระหว่างประเทศชนัประหยดั (ไป-กลบั)  

 บริการนาํดืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่ น) 

 ค่าบริการมคัคเุทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 

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

 ภาษีมลูค่าเพิม 7%  

 ค่าทีพกั (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานทตี่าง ๆ ตามรายการทีกําหนด 

(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+

เสริมเตยีง) ท่านต้องยอมรับในพืนทอีนัจํากดัของห้องพกั และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพกัทีเสริมเตียงได้ โรงแรมจะจดัห้องพกัให้

ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดียว ซงึมีค่าพกัเดียวเพมิจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ เดินทาง โปรดรับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทาง  

อตัรานีไ้มร่วม 
 ค่าทําหนงัสือเดนิทาง และค่าใช้จ่ายทเีป็นส่วนตวัทีไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคุเทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถให้เป็นกําลงัใจในการทํางานได้ 
 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีทไีด้รับวคัซนีไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศญีปุ่ น  

การชําระเงนิ 

 ออกเดินทางในนาม คอมแพ็คเวิลด์ หากสนใจจองเดินทาง กรุณาชําระค่ามัดจํา 30,000 บาท สําหรับการจองต่อหนึงทีนงั 

ภายหลงัจากการทําการจอง 3 วนั 

 ส่วนทเีหลือทงัหมดชําระก่อนการเดินทาง 30 วนั หรือตามเงือนไขพิเศษทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบริษัทฯ อาจมกีารเรียกเก็บ

ส่วนทีเหลือทงัหมดก่อน 30 วนั อนัเนืองมาจากคณะทีเดินทางนนัถกูจองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจําเป็นต้องออกตวัเครืองบิน 

เพือเลียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชือเพลิง และค่าภาษีสนามบินทีทางสายการบินมีการเปลียนแปลงโดยไม่

จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั บริษัทสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จา่ย 50% จากราคาทวัร์ทงัหมด 

 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจํานวนตามราคาทวัร์ทงัหมด 

สำคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอา่นรายละเอียดทุกข้อ) 
 ทกุเส้นทางทุกสถานทที่องเทียวทีนําเสนอในรายการทวัร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลู

สถิติทเีก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ทผ่ีานมา และข้อมลูจากองค์การส่งเสริมการท่องเทียวประเทศญีปุ่ นมาอ้างอิง แต่ไม่สามารถชีวดั

ได้วา่สภาพภูมอิากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลียนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึนในแต่ละภมูิภาค
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ส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทงันบีริษัทฯ พยายามนําเสนอสิงใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไป

ทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิเปลียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภมิูอากาศ ณ วนัเดินทาง

จริง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้ โดยสารตามจํานวนขนัตําทีระบใุนรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือน หรือยกเลิกการ

เดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางตํากว่าทรีะบไุว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัก่อนเดินทาง 

 ในกรณีทีลกูค้าต้องการจองและซือตวัโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอืน เพือร่วมทัวร์ใน

ประเทศญีปุ่ น ไมว่่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นนั ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ทกุครัง (กรณี

ทที่านออกตวัโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทงัในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์

ในทกุกรณี 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดินทางได้ เนืองมาจากผู้

เดินทางอาจมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย ภยัธรรมชาติ การประท้วง การก่อ

จลาจล ความล่าช้าการเลือนหรือยกเลิกเทยีวบิน และอบุตัิเหตทุเีกิดจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึงหรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสิน 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  (จําเป็นต้องแจ้งข้อจํากดัเรืองอาหารก่อนการเดินทางล่วงหน้า  วนั) 

1. รายการอาหารทีระบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

2. ข้อกําหนดสําหรับท่านทไีมท่านเนือปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือสตัว์นาํ

อนืใดได้ทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ ง หรืออย่างอืนอย่างใดก็ตาม ซึงอาหารทีทางภตัตาคารจะเปลียนให้ส่วนใหญ่

จะเป็นเมนทูเีป็นผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีทมีแีจ้งเกียวกบัข้อจํากดัเรืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือสตัว์ (เนอืววั, เนอืหม,ู เนือไก ่หรืออนืๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซู

ชิทีเป็นของดิบ ทา่นใดทีไม่มีการแจ้งเกียวกับข้อจํากัดเรืองอาหาร(ล่วงหน้า) เมอืเดนิทางถึงประเทศญีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถ

ขอเปลียนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือสตัว์ ภัตตาคารท้องถินบางแห่งอาจ

เปลียนเมนใูห้ท่านได้เพียงผกั หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ทีทําจากหวับุกเท่านนั 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตวัโดยสารหมูค่ณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตวัชนัประหยดั) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเท่านนั 

1.2 ค่าธรรมเนียมนาํมนัเชือเพลิง ค่าประกนัวินาศภัยทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถูกคํานวณตามอตัราทีทางสาย

การบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิมขึนในภายหลงั 

ถือเป็นค่าตวัเครืองบินส่วนเพมิเตมิทผีู้ เดินทางต้องเป็นผู้ชําระ 

1.3 ตวัเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลียนระดบัชนัทนีงัจากชนัประหยดัเป็นชนัธุรกิจได้ และไม่สามารถจองที

นงั Long Leg  ได้  (ในกรณีทต้ีองการจองทนีงั Long Leg ต้องจองตวัเดียวเท่านนั) 
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1.4 ทีนังบนเครืองบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซึงทางบริษัทฯ แจ้งคําขอได้ตามขันตอน แต่ไม่

สามารถเข้าไปแทรกแซงจดัการแทนได้  

1.5 กรณีทีทวัร์ออกตวัเครืองบินไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไมอ่นุญาตให้เปลียนชือตัวผู้ เดินทางทุก

กรณี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตวัเครืองบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทกุกรณี (เนอืงจากเป็น

เงอืนของสายการบิน)   

1.7 ในกรณีทีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตวัให้ในทุกกรณี  (ในกรณีทีบินโดยสายการบินเจแปน

แอร์ไลน์ สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนค่าตวัเครืองบินให้ได้ แต่ต้องนําผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบินทราบ) 

ทงันีขึนอยูก่บัดลุยพินิจของสายการบินเป็นผู้ กําหนด 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตงัแต่เริมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูทีทางบริษัทฯ ส่งให้เพือสิทธิประโยชน์สงูสุด

ของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึนเครืองทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังเมือท่านเดินทางถึง

เมอืงไทยว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทงั

กบับริษัททวัร์และสายการบินได้ 
2. สายการบิน 

2.1 สําหรับผู้ เดินทางซงึตงัครรภ์ สตรีตงัครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ 

(โปรดแจ้งพนกังานทนัทีเมอืทําการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ไมค่าดคิดใด ๆ จึงขอ

สงวนสิทธิไมรั่บผู้ ร่วมเดินทางทีมอีายคุรรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ทเีคยมีประวตัิครรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ทเีคยมีประวตัิ

การคลอดก่อนกําหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะทีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดสําคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ 

ต้องทําการยืนยัน,ชําระมัดจําค่าตัวหรือชําระเต็มจํานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 

FLIGHT ไม่มีการคืนเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทงัสิน 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 

o นําหนักกระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับ

ผู้ โดยสารในชนัประหยดั) หากกรณีทสีมัภาระมีนําหนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพมิได้ 
o กระเป๋าทีสายการบินอนุญาตให้สามารถนําขึนเครืองได้ จะต้องมีนําหนักไม่เกิน  กิโลกรัม และจําต้องมีสัดส่วน 

ดงัน ี cm x 56cm x 46cm (กว้าง x ยาว x สงู) 
2.4 บางรายการทัวร์ทีต้องใช้สายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนี

ขึนอยู่กบัข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน 

3. มาตรการโควิด 

3.1   ในกรณีทีลกูค้าติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บค่าใช้จา่ยทเีกิดขึนทงัหมดตามจริง) 

3.2   ในกรณีทีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าทีของบริษัทจะทําการประสานงานให้เพือเข้าสู่กระบวนการรักษาที

เป็นไปตามมาตรการของประเทศญีปุ่ นและในกรณีทีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน) ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทงัหมด 

 

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


