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COOL JAPAN TOUCH THE REAL NATURE  

TAKATO ZAKURA & MOMOHANA PEACH COLOR 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

   
 

ตารางการเดนิทาง 

2561 
เมษายน 

11-16 20-25 
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ JL 728 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) - ปราสาท
โอซาก้า - เท็มโปซนั - พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้อะควอเร่ียม - ช้อปปิง้มาร์เก็ทเพลส  
อิสระช้อปปิง้ชินไซบาชิ – อร่อยเมนบูฟุเฟ่ต์ชาบชูาบญ่ีูปุ่ น (ไมอ่ัน้) 

- 01 
02 

 

OSAKA  
RIGHA ROYAL 

HOTEL 

03 

โอซาก้า - ตลาดสดคโุระมงครัวแหง่นครโอซาก้า - เมืองอะราชิยามา่ (เกียวโต)  
กิจกรรมแตง่ชดุกิโมโนเดินเลน่ในเมืองเกียวโต - เดินเลน่สวนป่าไผ ่- สะพาน
โทะเกะทสเึคียว – อิสระช้อปปิง้ยา่นอะราชิยามา่ - เมืองนาโกยา่ (จงัหวดัไอจิ) 
– อิ่มอร่อยกบัชดุโทคกุาวะ(อพัเกรด) เมนปูหูลากชนิดพร้อมของหวาน 

03 04 
05 

 

NAGOYA 
TOKYU HOTEL 

04 
นาโกยา่ - เมืองโตโยต้า - ชมความงามสสีนัของดอกพชี (ขึน้กบัสภาพอากาศ)  
เมืองเอะนาเคยีว (จงัหวดักิฟ)ุ - ลอ่งเรือชมบรรยากาศธรรมชาติ – นากาโนะ 
(เวลาในการเดินทางประมาณ 3 : 0 0 ชัว่โมง) - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาต ิ

06 07 08 

NAGANO 
KOMAGANE 

KOGEN 
RESORT LINX 

 

05 
นากาโนะ - เมืองอินะ - ชมซากรุะทาคาโตะ (ขึน้กบัสภาพอากาศ)  - มหานคร
โตเกียว – อิสระช้อปปิง้ยา่นชินจกูุ - อิ่มอร่อยอพัเกรดบฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งรายการ
ทีวีแชมป์เปีย้น และขาปยูกัษ์ (ไมอ่ัน้) 

09 10 
11 

 

TOKYO TOBU 
LEVANT 

06 
โตเกียว - วดัอาซากซุะ - นมสัการเจ้าแมก่วนอิมศกัดิ์สทิธ์ิ - จงัหวดัชิบะ  
นาริตะ - อิสระช้อปปปิง้ห้างนาริตะอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ  
ประเทศไทย - ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบิน JL 707 

12 X - - 
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COOL JAPAN TOUCH THE REAL NATURE  

TAKATO ZAKURA & MOMOHANA PEACH COLOR 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

   
 

ตารางการเดนิทาง 

2561 
เมษายน 

11-16 20-25 
 

วันแรก ประเทศไทย – สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู (กรงุเทพมหานคร)  

20:00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์โดย
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัจากทีผู่้โดยสารทกุท่านไดรั้บ
บตัรข้ึนเคร่ืองแล้ว กรุณาท าการตรวจสอบประตูข้ึนเคร่ืองกบัหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนข้ึนเคร่ืองอีกคร้ัง 
เนื่องจากประตูข้ึนเคร่ืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อนัเนื่องมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสาย
การบิน และขอเรียนเชิญผูโ้ดยสารทกุท่านพร้อมกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ือง
ออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

23:00 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 728 
(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 

 

วันท่ีสอง ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติคนัไซ (นครโอซากา้)   

ปราสาทโอซากา้ - เท็มโปซนั - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้อะควอเรีย่ม – อิสระชอ้ปป้ิง

มารเ์ก็ทเพลส - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ - อ่ิมอรอ่ยเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบู

ญี่ปุ่น 

06:30 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ บนเกาะฮอนชู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 



 

 

- 3 - 

   
08:00 น. น าทา่นเย่ียมชม “ปราสาทโอซาก้า” ปอ้มปราการอนันา่เกรงขามของโชกนุ โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ก าแพง

หินแกรนิตสงูชนั แสดงให้เห็นถึงความน่าอศัจรรย์ของฝีมือมนษุย์ในอดีต องค์ปราสาทท่ีสงูเดน่เปิด
เป็นพิพิธภณัฑ์ให้ทา่นได้ศกึษาจากแบบจ าลองในโบราณวตัถุ และยงัเป็นจดุชมวิวเมืองโอซาก้าท่ี
งดงามอีกด้วย... น าท่านชมสถานท่ีเก็บ “แคปซูลกาลเวลา” ท่ีถกูบนัทกึเร่ืองราวของประเทศญ่ีปุ่ น 
ตลอดระยะการด าเนินชีวิต เร่ืองราวประวตัศาสตร์ เทคโนโลยี ซึง่จะถกูน ามาเปิดเผยตอ่สาธารณะ
ชนในอนาคต เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตแก่คนรุ่นตอ่ไปในอนาคต... น าทา่นเดนิทาง
สูย่า่น “เท็มโปซนั” เพ่ือน าท่านสู ่ “พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้าอะควอเร่ียม” แหลง่เพาะพนัธุ์ฉลามวาฬท่ีใหญ่
สดุในโลก ณ เมืองโอซาก้า ให้ทา่นได้ศกึษาชีวิตของโลกใต้ทะเลอยา่งใกล้ชิด เกาะตดิปลาฉลามท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก และชมปลาฉลามพนัธุ์หายากมากมาย รวมถึงปลาฉลามวาฬยาวกวา่ 6 เมตร 
ทกัทายพระเอกของท่ีน่ี ปลามมัโบ ท่ีมีเพียงคร่ึงตวั ชมความนา่รักปลาโลมาครีบสวย และราชานก
เพนกวิน โอ้โหกบัสิงโตทะเล รู้จกัตวัจริงของปอูาลาสก้ายกัษ์ ถ่ายรูปปลากระเบนยกัษ์ ต่ืนตากบั
แมงกะพรุนนานาชนิดท่ีทา่นไมเ่คยพบเจอมาก่อน และสตัว์นา่รักน้อยใหญ่อีกมาก... 

   
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บา่ย ให้ทา่นได้อิสระกบั “เท็มโปซนั มาร์เก็ท เพลส” ศนูย์รวมร้านอาหารท่ีอยู่ตดิ “อ่าวโอซาก้า” สามารถ

มองเห็นท้องทะเล นอกจากนีย้งัมีร้านเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั และสินค้าน าเข้าจากตา่งประเทศเกือบ
หนึง่ร้อยร้านค้า และมีชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ท่ีสามารถนัง่ชมวิวอา่วโอซาก้าได้อยา่งสวยงามด้วย... 
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น าทา่นสูย่่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงยา่น “ชินไซบาชิ” นบัเป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญัอีกแหง่หนึง่ใน
แถบภมูิภาคคนัไซ ให้ทา่นได้อิสระกบัการเลือกซือ้สินค้ามากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ของใช้ของทา่นสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ 
กล้องดจิิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES 
หรือทา่นจะเลือกสนกุกบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าท่ีร้าน 100 เยน ท่ีมีของหลายประเภท 
เลือกซือ้ของฝากติดไม้ตดิมือ นอกจากนีย้งัมีห้างสรรพสินค้ามีช่ือในญ่ีปุ่ น... น าท่านเดนิทางสูใ่จ
กลาง “นครโอซาก้า” ตัง้อยูบ่นเกาะฮอนชซูึง่เป็นเกาะท่ีใหญ่และอยู่ตรงกลางสดุของประเทศ โอ
ซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหนว่ยการปกครองท้องถ่ินตัง้แต ่ ค.ศ. 1889 ปัจจบุนัมี
ประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนือ้ท่ีทัง้หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวนร้อย
ละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นท่ีสองรองลงมาจากมหา
นครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศนูย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่
สมยัอดีต ปัจจบุนัโอซาก้ามีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีตัง้ของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชัน้น า
หลายบริษัทอีกด้วย... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยบฟุเฟ่ต์ชาบชูาบหูมหูรือเนือ้ 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL RIHGA ROYAL OSAKA หรือเทียบเทา่ 

 

วันท่ีสาม โอซากา้ - ตลาดสดคุโระมงครวัแห่งนครโอซากา้ - เมืองอะราชิยาม่า (เกียวโต)  

กิจกรรมแต่งชุดกิโมโนเดินเล่นในเมืองเกียวโต - เดินเล่นสวนป่าไผ ่ - สะพาน

โทะเกะทสึเคียว - อิสระชอ้ปป้ิงย่านอะราชิยาม่า - เมืองนาโกย่า (จงัหวัดไอจิ) - 

 อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูชุดโทคุกาวะอพัเกรดเมนูปูหลากชนิดพรอ้มของหวาน  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าทา่นชม “ตลาดสดคโุระมง” ตลาดนีแ้ตเ่ดมิเคยใช้ช่ือวา่ “ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในชว่งท้ายของการ

ปกครองในสมยัเมย์จิ เน่ืองจากบริเวณใกล้เคียงนีมี้วดัใหญ่ท่ีมีช่ือวา่ “วดัเอ็นเมย์จิ” เป็นตลาดสดท่ี
จ าหนา่ยของดีด้านผลผลิตทางการเกษตร ผกั ผลไม้ อาหารสด ร้านเสือ้ผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน 
ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กนั ให้ทา่นได้อิสระในการเลือกซือ้ของฝาก หรือศกึษาดวูิถีชีวิต
ยามเช้าของคนโอซาก้าตามอธัยาศยั ซึง่ทางเดนิรวมของตลาดอยูท่ี่ประมาณ 600 เมตร มีร้านค้า
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ร่วม 170 ร้านค้า โดยมีประวตัยิาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งนครโอซาก้า" 
ไมว่า่จะเป็นหวัหน้าพอ่ครัว แมบ้่าน ภตัตาคาร ตา่งก็มาจบัจา่ยหาซือ้วตัถดุบิจากตลาดแหง่นี ้เพราะ
เช่ือกนัวา่จะได้วตัถดุิบท่ีดีในการปรุงอาหาร และท าให้อาหารมีรสชาติท่ีแสนอร่อย... น าทา่นเดนิทาง
สูห่มูบ้่าน “อะราชิยาม่า” ตัง้อยูใ่นเมือง “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่จดัวา่เป็น
ศนูย์กลางของเกาะฮอนช ูนอกจากนีเ้กียวโตยงัเป็นหนึง่ในสมาชิกของกลุม่เมืองใหญ่ "เคฮนัชิง" และ
เกียวโตยงัจดัวา่เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจบุนั
เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 7 ของประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยประชากรท่ีมากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโต
เป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสดุ คือ ตัง้แต ่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี 
เกียวโตจงึเป็นเมืองส าคญัท่ีเตม็ไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงั
มกัจะรอดพ้นจากการเป็นเปา้โจมตีตา่ง ๆ เม่ือเกิดสงคราม ซึง่รวมไปถึงระเบดินิวเคลียร์ชว่ง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าให้เกียวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจ้า และสิ่งปลกูสร้างท่ีมีคณุคา่ทางด้าน
ศลิปะวฒันธรรมและเก่าแก่เอาไว้ได้มากมายจนถึงทกุวนันี.้.. 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

   
บา่ย น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมด้่วยการ “แต่งชดุกิโมะโนะเดินเล่นในเมืองเกียวโต” ชดุประจ าชาติอนัมี

เสนห์่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึ เดนิเลน่ชมเมืองเก่าตาม
อธัยาศยัด้วยชดุกิโมะโนะ... น าทา่นชม “สวนป่าไผ่” ต้นไผท่ี่ขึน้อยูส่องข้าง เป็นทิวแถวถอดตวัเป็น
แนวยาวขนาบสองข้างทาง ล าต้นตรงสวยงามของล าไผจ่งึมกัถกูน ามาใช้ในการประดบัสวนสวย
แบบญ่ีปุ่ น และใช้ในการบ าบดัจิตใจมาแตค่รัง้โบราณ... อิสระถ่ายภาพสวย “สะพานโทเกะทสึเคียว” 
โดยมีความยาวร่วม 200 เมตร โดยช่ือสะพานแหง่นีมี้ความหมายถึงสะพานท่ีสามารถมองเห็นดวง
จนัทร์อยูเ่บือ้งหน้า เบือ้งลา่งของสะพานคือแม่น า้โอะอิท่ีไหลมาจากตาน า้ในภเูขาอาราชิยามา่ท่ี
ยงัคงความใสสะอาดมาตัง้แตอ่ดีต... ให้ทา่นได้อิสระในการช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองย่านอะราชิยามา่ 
ได้แก่ สิ่งทอ อาหารและขนมท่ีท าจากเต้าหู้  ผกัดอง ของท่ีระลกึ ไอศครีม และอ่ืน ๆ อีกมากมาย... 
น าทา่นเดนิทางสู ่ “เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของ
บริเวณภาคกลาง มีอตุสาหกรรมส าคญัทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญั
ทางด้านประวตัศิาสตร์และย่านการค้าทนัสมยั เมืองท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดั “ไอจิ” จงัหวดัท่ีมีมลูคา่การสง่
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สินค้าอตุสาหกรรมการผลิตอนัดบัหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากเป็นจดุศนูย์กลางท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรืองในด้านการประดษิฐ์สิ่งของตัง้แต่สมยัอดีต ดงันัน้จงึมีอตุสาหกรรมหลากหลายสาขา
กระจกุตวักนัอยูใ่นจงัหวดัไอจิตัง้แตอ่ตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิ เชน่ เคร่ืองปัน้ดนิเผา สิ่งทอ จนถึง
อตุสาหกรรมแนวหน้า เชน่ ยานยนต์ การบนิ และอวกาศ... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... พิเศษบริการทา่นด้วยเมนอูพัเกรดชดุไคเซคิปหูลากชนิดถึง 8 
จานพร้อมของหวาน เป็นชดุท่ีใช้ส าหรับเป็นการรับรองแขกคนส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น ชดุอาหารท่ี
เรียกวา่ “ไคเซค”ิ ยงัได้รับการจดบนัทกึให้เป็นมรดกโลก ซึง่รายการอาหารจะแตกตา่งกนัไปตาม
ฤดกูาล  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL NAGOYA TOKYU หรือเทียบเทา่ 

เหต ุ ในค ่าคืนนีก้รุณาจดั OVER NIGHT BAG ส าหรับ 1 คืน เพ่ือใช้ส าหรับการเข้าพกัในโรงแรมคืนถัดไป 
เน่ืองจากโรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นไมมี่พนกังานยกกระเป๋าบริการ โดยเฉพาะโรงแรมตา่งจงัหวดั ลิฟต์
โดยสารมีขนาดเล็ก และมีผู้ ใช้บริการมาก จงึไมส่ะดวกในการน ากระเป๋าเดนิทางใบใหญ่เข้าเช็คอิน 
 

วันท่ีส่ี นาโกย่า – เมืองโตโยตา้ - ชมความงามสีสนัของดอกพีช (ข้ึนกบัสภาพอากาศ)  

เมืองเอะนาเคียว(จงัหวดักิฟุ) - ล่องเรอืชมบรรยากาศธรรมชาติ – นากาโนะ 

(ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชั่วโมง) - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “โตโยต้า” เมืองท่ีตัง้อยู่ในเขตจังหวัดไอจิ มีความส าคัญอย่างมากส าหรับ

จงัหวดัไอจิ และภมูิภาคชบู ุเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีก่อร่างสร้างขึน้โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส จ ากดั 
ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ผลิตรถยนต์ของประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีฐานการผลิตใหญ่ท่ีจังหวัดไอจิแห่งนี ้
โดยเมืองนีน้บัว่าเป็นเมืองท่ีมีความทนัสมยัอย่างมาก และกลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวแห่งใหม่ เพ่ือน า
ท่านชม “เทศกาลดอกพีช” (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศตามฤดูกาล) ด้วยสีสนัท่ีสดกว่าดอกบ๊วยและ
ดอกซากุระ แต่ลักษณะล าต้นจะคล้ายกัน จึงท าให้นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัคิดว่าดอกไม้ท่ีก าลัง
บานสะพร่ังอวดสีสดนัน้คือดอกซากรุะ แท้ท่ีจริงแล้วเมืองหมู่บ้าน “คามินาคา” มีการปลกูต้นพีช หรือ
ต้นลกูท้อไว้เพ่ือเป็นรายได้ทางการเกษตรมากกว่า 3,000 ต้น เพ่ือน าผลท่ีได้ออกจ าหน่ายเป็นธุรกิจ
รายได้ แต่น่าเสียดายท่ีน้อยคนนักจะได้มีโอกาสชมความงดงามของดอกท้อท่ีบานสะพร่ังทั่วทัง้
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หมู่บ้าน ให้ท่านได้ด่ืมด ่ากับบรรยากาศสบาย ปล่อยอารมณ์ให้เคลิม้เคลิม้กับทัศนียภาพล้อมข้าง 
ด่ืมด ่ากับสิ่งสวยงามท่ีอยู่ตรงหน้า อ่ิมเอมใจกับธรรมชาติท่ีลงตวั โดยทั่วไปดอกท้อจะเร่ิมผลิบาน
ในช่วงต้นเดือนเมษายน-ปลายเดือนเมษายนของทุกปี... น าท่านเดินทางสู่เมืองแห่งธรรมชาติอัน
งดงามท่ีแวดล้อม และอดุมสมบรูณ์ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หลากชนิดท่ีเมือง “เอะนะเคียว” ตัง้อยู่ใน
เขตจังหวัด “กิฟุ” เป็นสถานท่ีแห่งธรรมชาติท่ีงดงามไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสัน หลากชนิด
ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบ อากาศเย็นสบาย ทัศนียภาพดัง่ในวิมาน เป็นสวนท่ีคนญ่ีปุ่ นใฝ่ฝันและ
ถวิลหาเพ่ือการพกัผอ่นอยา่งสนุทรีย์... 

    

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นสมัผสัประสบการณ์การชมทศันียภาพและบรรยากาศท่ีสดุแสนโรแมนตคิด้วยการ “ล่องเรือ

ชมบรรยากาศธรรมชาติ” ท่ามกลางบรรยากาศสบายบนแมน่ า้สายยาวลอดใต้สะพาน “เอะนะเคียว
โอฮาชิ” ซึง่เป็นสะพานสีแดงสดโดดเดน่กลางล าน า้ขนาบข้างด้วยหมูแ่มกไม้น้อยใหญ่ดัง่ภาพวาด
จากศลิปินดงั ด้วยบรรยากาศความเป็นสว่นตวัไมเ่หมือนใคร ทะเลสาบริมเข่ือนท่ีเป็นสถานท่ีงดงาม
ท่ีมนษุย์สร้างขึน้และหบุเขาเอะนะ วิวทิวทศัน์สองฝ่ังท่ีเตม็ไปด้วยหน้าผาสงูชนัและหินท่ีดแูปลกตา 
ชมความงามจากการล่องเรือชมทศันียภาพธรรมชาตโิดยรอบ นอกจากนีบ้ริเวณใกล้กบัหบุเขาเอนะ
ยงัมีแหลง่ผลิตเกาลดั ขนมแบบดัง้เดมิและขนมเกาลดัคินตงก็มีช่ือเสียง... จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่
ตอนกลางของจงัหวดันากาโนะ ท่ีน่ีเป็นต้นน า้ของแมน่ า้เทนยซุึง่ไหลผา่นเมืองไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ นา
กาโนะเป็นเมืองทอ่งเท่ียวได้ในทกุฤดมีูท่ีมีทิวทศัน์ท่ีสวยงาม โดยเฉพาะในฤดหูนาวเพราะท่ีน่ีมี
บรรยากาศของฤดหูนาวท่ีสวยงามสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีปกคลมุไป
ด้วยหิมะได้อย่างสวยงาม น าทา่นเดนิทางสูรี่สอร์ทสไตล์ยโุรปท่ีตัง้อยู่บริเวณเชิงเขาของเทือกเขา     
คโิซะหรือท่ีเรียกกวา่ Central Alps ภายในพืน้ท่ีของรีสอร์ทเตม็ไปด้วยธรรมชาตอินังดงาม... 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL KOMAGANE KOGEN RESORT LINX หรือเทียบเทา่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 
 

วันท่ีหา้ นากาโนะ - เมืองอินะ - ชมซากุระทาคาโตะ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) - มหา

นครโตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     
น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “อินะ” เมืองท่ีแวดล้อมไปด้วยธรรมชาตสิวยงาม และพืน้ท่ีการท ากสิกรรม
เป็นหลกั... น าทา่นชม “สวนซากรุะซากปราสาททาคาโตะ” นบัเป็นหนึง่ในสามสถานท่ีท่ีชมซากรุะท่ี
สวยท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ภายในสวนยงัมีโอกาสได้ชมปราสาทฮิโรซากิ สวนสาธารณะแหง่นีต้ัง้อยู่ท่ี
เขาอินะหา่งจากจงัหวดันากาโนะประมาณ 60 กิโลเมตร อยูท่างตอนใต้ของเมืองมตัสโึมโต้ สวนนีไ้ด้
ปลกูต้นซากรุะ สายพนัธุ์โคฮิกนัประมาณ 1,500 ต้น ตัง้แตปี่ 1875 และมีการจดัเทศกาลชมดอก
ซากรุะเป็นประจ าทกุปีในเดือนเมษายนตลอดทัง้เดือน โดยตกแตง่สวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลท่ี
คกึคกั ชว่งท่ีดอกซากรุะบานเตม็ท่ีของท่ีน่ีคือกลางถึงปลายเดือนเมษายน... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “มหานครโตเกียว” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3:00 ชัว่โมง) เมืองหลวง

ปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแหง่ความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึง่มี
ระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั ทัง้นีเ้ขตมหา
นครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศยัอยูร่าว 
35 ล้านคน แตเ่ฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมือง
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ประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึง่... น าทา่นเดนิทางสูย่่าน   
ช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยเป็นอยา่งดี “ย่านชินจกู”ุ เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซือ้สินค้านานาชนิดของ
นกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไมว่่าจะเป็น ร้านซานริโอะ 
ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้าอ่ืน ๆ ให้ทา่นได้
สนกุกบัการซือ้สินค้าจใุจ... 

    
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการทา่นด้วยบฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานและด่ืม

ไมอ่ัน้แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น ไมว่า่จะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเล
สด กุ้งตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลล์พิเศษ ขาปใูหญ่ยกัษ์ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีม 

น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL TOKYO TOBU LEVANT หรือเทียบเทา่ 
 

วันท่ีหก โตเกียว – วัดอาซากซุะ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมศักด์ิสิทธ์ิ – เมืองนารติะ 

(จงัหวัดชิบะ) – ชอ้ปปป้ิง “นารติะ อิออน มอลล”์ – สนามบินนานาชาตินารติะ  

ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (กรงุเทพมหานคร) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าทา่นนมสัการเจ้าแมก่วนอิม ณ “วดัอาซากซุะ” วดัท่ีได้ช่ือว่า เป็นวดัท่ีมีความศกัดิส์ิทธ์ิและได้รับ
ความเคารพนบัถือมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแมก่วนอิมท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ   
ซึง่มกัจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็น
ท่ีตัง้ของโคมไฟยกัษ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลกด้วยความสงู 4.5 เมตร ซึง่แขวนห้อยอยู ่ ณ ประตู
ทางเข้าท่ีอยูด้่านหน้าสดุของวดัท่ีมีช่ือวา่ “ประตูฟา้ค ารณ” และถนนจากประตเูข้าสูต่วัวิหารท่ี
ประดษิฐานเจ้าแมก่วนอิม มีช่ือวา่ถนนนากามิเซะ ซึง่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลกึพืน้เมือง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเลน่  รองเท้า  พวงกญุแจท่ีระลกึ  ฯลฯ   ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้
เป็นของฝากของท่ีระลึก... น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดั “ชิบะ” ซึง่เป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของ
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ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังท่ีตดิต่อกบัอา่ว
โตเกียว ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการบม่ เช่น มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนี ้
จงัหวดัชิบะเป็นจงัหวดัท่ีนา่ท่องเท่ียว ด้วยความท่ีเตม็ไปด้วยธรรมชาตแิละสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ี
นา่สนใจมากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝ่ัง อยูไ่มไ่กลจากกรุงโตเกียว จงึสามารถแวะเท่ียวได้อยา่ง
ง่ายดาย ซึง่ท่ีน่ีไมไ่ด้มีแคเ่พียงธรรมชาตท่ีิสวยงามเท่านัน้ แตย่งัมีวฒันธรรมท่ีโดดเดน่ พร้อมทัง้
อาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์ นัน่จึงท าให้จงัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศญ่ีปุ่ น...   

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

   
บา่ย  น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบนาริตะ ให้อิสระกบัทุกท่าน
  ได้ช้อปปิง้ในแหล่งช้อปปิง้แห่งใหม่มีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   
  เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ท่ีทกุทา่นสามารถซือ้หาของใช้ดีๆ
  และของฝากได้อย่างจใุจ.... นอกจากนัน้ยงัมีโซนจสัโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่ท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ 
  เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงรส บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ 
14:00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ  ตัง้อยู่ ท่ีเมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญ่ีปุ่ น 

ด าเนินการโดยบริษัททา่อากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึง่ได้แปรสภาพเดมิมาจากองค์การบริหารงาน
ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลักท่ี
ให้บริการผู้ โดยสารระหว่างประเทศท่ีเดนิทางเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเช่ือมตอ่การ
เดนิทางระหวา่งทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบินท่ีรองรับเท่ียวบนิส าหรับผู้ โดยสารมากอนัดบั 2 
ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติฮาเนะดะ) เป็นสนามบินท่ีรองรับการขนส่งทางอากาศเป็น
อนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก... 

18:05 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 707 

   
23:00 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมภาพความประทบัใ 
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COOL JAPAN TOUCH THE REAL NATURE  

TAKATO ZAKURA & MOMOHANA PEACH COLOR 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

   
 

ตาราง 
การเดนิทาง 
2561 

ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิง 

เม.ย. 

11-16 

ผู้ ใหญ่ 84,500 50,000 34,500 

8,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 79,500 50,000 29,500 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 66,500 37,000 29,500 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหาร ไมมี่ที่นัง่  8,500 

20-25 

ผู้ ใหญ่ 72,500 50,000 22,500 

8,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 69,500 50,000 19,500 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 56,500 37,000 19,500 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหาร ไมมี่ที่นัง่  5,500 

 

อัตรานีร้วม 

 คา่บริการน า้แร่วนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 คา่บริการมคัคเุทศก์ และคา่รถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เง่ือนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หวัแปลงปลัก๊ไฟฟ้า 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้าประเทศอ่ืน 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นต้น  

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี นา่รัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารในตา่งประเทศ 

 

ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไป-กลบั) โดยสายการบินแห่งชาตเิจแปนแอร์ไลน์ 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิง และคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของสายการบนิท่ีใช้ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
คา่ภาษีสนามบนิอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงั
กวา่จากสายการบนิ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเตมิ โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเง่ือนไขสายการบินแห่งชาตเิจแปนแอร์ไลน์ น า้หนกักระเป๋า
เดนิทางจ าต้องมีน า้หนกัรวมไมเ่กิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X  2 ใบ) หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋า
เดนิทางใบใดใบหนึง่ มีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีก าหนด ทา่นต้องเสียคา่ธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสาย
การบนินัน้ (ข้อก าหนดด้านน า้หนกัอาจมีการเปล่ียนแปลงภายหลงั โดยยึดประกาศของสายการบนิปัจจบุนั) 

 

การช าระเงนิ 

 บริษัทฯ เรียกเก็บคา่มดัจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจองตอ่หนึง่ท่ีนัง่ 

 ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพเิศษทางบริษัทฯ ก าหนด 
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดนิทางนัน้
ถูกจองเตม็เร็วกว่าปกต ิหรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 

 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ าท่านละ 5 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 30 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ า ทัง้หมดไมว่า่กรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาเตม็เท่านัน้ 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเตม็จ านวนตามราคาทัวร์ทัง้หมด 
 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปล่ียนวนัเดนิทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ยดงันี ้ 
✓ ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดนิทางเดมิ 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 45 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
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✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 60 วนั ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
เทศกาลตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม ่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดนิทางระหว่างเดือน
กมุภาพนัธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคมเป็นต้น 

 

ส าคัญ…เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็ค เวล์ิด จ ากดั เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวที่น าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิตท่ีิเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และข้อมลูจากองค์การส่งเสริม
การทอ่งเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แตไ่ม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดมิ อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงตอ่ธรรมชาต ิ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้ทัง้หมดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง 
 การเดนิทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิกการ

เดนิทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน(ผู้ใหญ่) โดยจะแจ้งให้ผู้เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดนิทาง 
 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือร่วมทวัร์ในประเทศ

ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาตดิตอ่สอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทกุครัง้ (กรณีท่ีทา่นออกตัว๋โดย
มิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทย และตา่งประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนคา่ทวัร์ในทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดนิทางได้ เน่ืองมาจากผู้ เดนิทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาต ิ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง
คา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเก่ียวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นต้องแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารก่อนการเดินทางลว่งหน้า 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ข้อก าหนดส าหรับทา่นท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัว์น า้อ่ืนใดได้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ง หรืออย่างอ่ืนอย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปล่ียนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนท่ีูเป็น
ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก ่ หรืออ่ืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดบิ ทา่นใดท่ีไม่มีการแจ้งเก่ียวกบัข้อจ ากดัเร่ืองอาหาร(ล่วงหน้า) เม่ือเดนิทางถงึประเทศญ่ีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเตมิ โปรดทราบวา่หากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว์ ภตัตาคารท้องถิ่นบางแหง่อาจเปล่ียนเมนใูห้ท่านได้เพียงผกั 
หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากหวับกุเทา่นัน้ 
 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสาร 
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1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ทา่นต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตามอัตราท่ีทางสายการบนิแจ้ง
คา่ธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตัว๋
เคร่ืองบนิส่วนเพิ่มเตมิท่ีผู้ เดนิทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 

1.4 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่ม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบินไม่รับค าขอท่ีนัง่ LONG LEG ผู้ โดยสารต้องไปแจ้งค าขอท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินในวนัเดนิทาง 

1.5 กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบนิ
เทา่นัน้ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบนิอ่ืน ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขระหวา่งสายการบนินัน้ ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทัง้หมด
เป็นสิทธ์ิของสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของทา่นเอง 
ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถงึเมืองไทยว่าได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัร์และสายการบินได้ 

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผู้ เดนิทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ ร่วมเดนิทางที่มีอายคุรรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ ท่ีเคยมีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ ท่ีเคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะท่ีออกเดนิทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรือช าระเตม็จ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือคา่ทวัร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าท่ีสายการบนิอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
(กว้าง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน 

 
 

...ประกาศ... 
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เน่ืองจากทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นได้ประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน พ.ศ. 2556 
เร่ืองการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
สามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั 

(หากผู้ ย่ืนประสงค์จะพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องย่ืนขอวีซา่ตามปรกต)ิ 
ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ ต้องผา่นการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจงึจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เชน่เดียวกบัผู้ ท่ีย่ืนขอวีซา่กบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) 
ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น 
ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบั หรือสิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งพ านกัในญ่ีปุ่ นได้ 

(เชน่ เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น) 
 

ทางคอมแพ็ค และ/หรือหวัหน้าทวัร์ ตลอดจนมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 
ไมส่ามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้ เดนิทางได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือท่ีได้มีการช าระเสร็จสิน้แล้ว ไมส่ามารถเรียกคืนได้แตป่ระการใด 
 

ในการซือ้บริการกับทางคอมแพค็อย่างหน่ึงอย่างใด คอมแพค็ถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข 
ที่ทางคอมแพค็ก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 


