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SAKURA LOVER 
(NIKKO-TOCHIGI-MIYAGI-URABANDAI-YAMAGATA) 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

13-19 APRIL 2018 
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ JL 034 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)    
สวนดอกไม้อาชิคางะ (จงัหวดัโทจิงิ) - เส้นทางอิโรฮะซากะ - ทะเลสาบชเูซ็นจิ  
น า้ตกเคง่อน (ลฟิท์) - เมืองนาซ ึ- อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

- 01 02 

NASU SUN 
VALLEY 

 

03 
นาซ ึ - หมูบ้่านโบราณโอจิจคุ ุ (จงัหวดัฟคุชิุมา่) - ปราสาทนกกระเรียนทสรุึกะ
ไอซวึาคามตัส ึ- ทะเลสาบห้าสโีกะชิคินมุะ (เมืองอรุะบนัได) - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น
ธรรมชาต ิ

03 04 05 

URABANDAI 
ROYAL 

 

04 
อรุะบนัได - ซากปราสาทฟนุาโอะกะ (สโลปคาร์) - สวนซากรุะฮานามิยามา่  
จงัหวดัยามากาตะ – อิ่มอร่อยกบัเมนขูาปยูกัษ์ (อพัเกรด) 

06 07 
08 

 

YAMAGATA 
METROPOLITAN 

05 

ยามากาตะ - สวนซากรุะคะโจ - จดุชมวิววดัยามาเดะระ - ดื่มชาญ่ีปุ่ น - ชม
ความงดงามของทิวซากรุะ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ” (จงัหวดัมยิางิ) - สถานี
รถไฟฟคุชิุมา่  นัง่รถไฟชินกงัเซน็ (ประมาณ 1 : 3 5  ชัว่โมง) - สถานีรถไฟ
โตเกียว - ทดลองขึน้รถไฟท้องถ่ินมุง่หน้าสูส่ถานีรถไฟ “อิเคะบคุโุระ” - อร่อย
กบัเมนบูฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้) 

09 10 
11 

 
TOKYO DOME 

06 

โตเกียว - วดัอาซากซุะ - นมสัการเจ้าแมก่วนอิมศกัดิ์สทิธ์ิ -  อิสระช้อปปิง้ยา่น 
“ชินจกู”ุ -- ยา่นเมืองใหมโ่อไดบะ - อิสระช้อปปิง้ห้างไดเวอร์ซิตี ้ –  อิสระ
ถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปัน้เทพีเสรีภาพ l หุน่ยนต์กนัดัม้ยนูิ
คอร์นขนาดเทา่ตวัจริง) - สนามบินนานาชาตฮิาเนะดะ (มหานครโตเกียว)  

12 X 

13 

คืนเงิน 

2,000 

เยน 

- 

07 
สนามบินนานาชาตฮิาเนะดะ - ประเทศไทย - ทา่อากาศยานสนามบิน
นานาชาติสวุรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) เทีย่วบินที ่JL 033 

- - - - 

 

ROMANTIC TOHOKU SAKURA LOVER 
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(NIKKO-TOCHIGI-MIYAGI-URABANDAI-YAMAGATA) 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

13-19 APRIL 2018 
 

   
 

วันศุกร ์

13 เม.ย. 61 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู (กรงุเทพมหานคร)  

19:00 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 

21:55 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 034 
(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 

 

วันเสาร ์

14 เม.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)    

สวนดอกไมอ้าชิคางะ (จงัหวัดโทจิงิ) - เสน้ทางอิโรฮะซากะ - ทะเลสาบชูเซ็นจิ  

น า้ตกเคง่อน (ลิฟท)์ - เมืองนาซึ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ  

06:05 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 
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น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “โทจิงิ” (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2:30 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างทิศเหนือหา่งจาก
มหานครโตเกียว 179 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีอดุมไปด้วยธรรมชาตแิม้จะอยูใ่กล้
กบัตวัเมือง สภาพอากาศคอ่นข้างหนาวช่วงฤดหูนาว สามารถเพลิดเพลินกบัน า้พรุ้อนองเซ็นใน
ขณะท่ีชมหิมะได้ ส าหรับฤดรู้อนพืน้ท่ีภเูขาทางตอนเหนือจะมีอากาศเย็นและเป็นพืน้ท่ีท่ีนิยมในชว่ง
ฤดรู้อน อณุหภมูิในแตล่ะวนันัน้แตกตา่งคอ่นข้างมากซึ่งท าให้สามารถท่ีจะปลกูพืชท่ีมีคณุภาพดีได้ 
นอกจากนีท้า่นยงัสามารถเพลิดเพลินกบัดอกซากรุะและไม้เลือ้ยในฤดใูบไม้ผลิ และใบไม้เปล่ียนสี
ในชว่งฤดใูบไม้ร่วง... น าทา่นเดนิทางสู ่ “สวนดอกไม้อาชิคางะ” ต่ืนตะลงึกบัธรรมชาตท่ีิคดัสรรความ
งดงามได้อย่างวิจิตรบรรจงสดุพรรณา... น าท่านช่ืนชมความสวยงามของ “ดอกวิสทีเรีย” WISTERIA 
[藤の花] และ “ดอกอะเซเลีย” AZALEA [つつじ] ซึง่เหลา่บรรดามวลดอกไม้หลากสายพนัธุ์ยงัคง
แขง่กนัเบง่บานอวดสีสนัเม่ือก้าวเข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลิ จะมีดอกไม้ท่ีหลายทา่นไมเ่คยได้สมัผสัอยา่ง
ใกล้ชิด ด้วยสีสนัสดใสสวยฉดูฉาด งดงาม และบานสะพร่ัง ชว่งประมาณกลางเดือนเมษายน-
กลางเดือนพฤษภาคมของทกุปี ดอกวิสทีเรียหรือดอกฟจูิจะผลิดอกออกมาต้อนรับนกัทอ่งเท่ียวกนั
อยา่งสวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี) เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ภายในรอบหน่ีงปีเทา่นัน้... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “ทะเลสาบชูเซ็นจิ” เชิงเขานนัไต โดยการใช้เส้นทางแสนโรแมนติค เพลิดเพลินกบั

การนัง่ชมวิวบนรถบสัท่ีขึน้เขาสงูชนั และโค้งหกัศอกอนัเป็นความมหศัจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่
ละโค้งจะมีช่ือโค้งเป็นของตวัเอง ถนนสายนีไ้ด้รับการตัง้ช่ือวา่ “อิโรฮะซากะ” ปัจจบุนัเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นและรีสอร์ทมากมาย เกิดจากทะเลสาบท่ีก่อตวัจากการระเบดิของหินละลายจากภเูขาไฟนนั
ไตในอดีต ซึง่เป็นทะลสาบท่ีอยูส่งูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น เหนือระดบัน า้ทะเล 1,270 เมตร ท าให้อากาศท่ีน่ี
เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดใูบไม้ร่วงและฤดหูนาว ซึง่อาจจะมีลมพดั ท าให้รู้สกึหนาวมากขึน้ ควร
เตรียมเสือ้หนาวและเสือ้กนัลมมาให้พร้อม) เพลินเพลินกบัการนัง่ชมวิวบนรถบสัท่ีขึน้เขาสงูชนัและ



 

 

- 4 - 

โค้งหกัศอกอนัเป็นความมหศัจรรย์ในการสร้างทางโดยแตล่ะโค้งจะมีช่ือโค้งเป็นของตวัเอง ปัจจบุนั
เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีพกัผอ่นและรีสอร์ทมากมาย... น าทา่นชม “น ้าตกเคง่อน”  โดยการโดยสาร 
“ลิฟท์” เพ่ือลงไปท่ีเป็นน า้ตกอยา่งใกล้ชิด น า้ตกนีมี้ความสงูประมาณ 100 เมตร ท่ีสายน า้ตกลงมา
จากหน้าผาสงูตกกระทบลงในแอง่น า้เบือ้งลา่ง โดยเฉพาะสายน า้ท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตา
ในชว่งฤดใูบไม้เปล่ียนสี สิ่งท่ีนา่ดยูิ่งขึน้ไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาติ
เพ่ือชมความงามของฤดกูาลท่ีก าลงัผลดัใบ... น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “นาซึ” เป็นเมืองท่ีคกึคกัไปด้วย
สกีรีสอร์ท โดยจะมีกระเช้าลอยฟ้าเคล่ือนพาชมทศันียภาพท่ีงดงามของเทือกเขานาซใึนทกุฤดกูาล... 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั NASU SUN VALLEY HOTEL หรือเทียบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วันอาทิตย ์

15 เม.ย. 61 นาซึ - หมู่บา้นโบราณโอจิจุคุ (จงัหวัดฟุคุชิม่า) – ปราสาทนกกระเรยีนทสึรกุะ 

(เมืองไอซึวาคามตัสึ) – ทะเลสาบหา้สีโกะชิคินุมะ (เมืองอุระบนัได) - อาบน า้แร่

ญี่ปุ่นธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  
น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “ฟคุชิุม่า” ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของภมูิภาคโทโฮะข ุ ประมาณ 200 กิโลเมตร
จากมหานครโตเกียว เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามของประเทศญ่ีปุ่ น  แม้วา่จะอยูใ่กล้กนักบั
เมืองหลวงของประเทศ แตก็่ยงัคงวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดมิเอาไว้ได้ และนบัได้วา่เป็นจงัหวดัทาง
อตุสาหกรรมท่ีมีมลูคา่สินค้ารวมท่ีถกูสง่ออกสงูท่ีสดุในฮอกไกโดและภมูิภาคโทโฮะข.ุ.. น าทา่นออก
เดนิทางสู ่ “หมู่บา้นโบราณโอะอจิุจุค”ุ ในสมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพกัระหวา่งทาง ส าหรับคน
เดนิทางท่ีจะมุง่หน้าสู่เมืองเอะโดะ ปัจจบุนัท่ีแหง่นีย้งัถกูจดัให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหารท่ี
ขึน้ช่ือและมีช่ือเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ โซบะท่ีใช้ต้นหอมหนึง่ต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้อง
ทานต้นหอมไปด้วย... น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “ไอซึวาคามตัสึ” ตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัฟกุชุิมะ ในภมูิภาคโท
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โฮข ุ นบัวา่เป็นเมืองขนาดเล็กอีกแหง่ในภมูิภาคแหง่นีท่ี้มีความงดงามตามธรรมชาตอิยู่หลายแหง่
ด้วยกนั นอกจากนีแ้ล้วก็ยงัมีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนาน จึงเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัทอ่งเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นใน
การมาเท่ียวเมืองนี.้..  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเซ็ตเมนญ่ีูปุ่ น “คิตะคาตะราเม็ง” เมนท่ีูมี
ช่ือเสียงของเมืองไอซวึาคามตัสึ  

    
บา่ย น าทา่นชม “ปราสาททสึรุกะ” หรืออีกช่ือหนึง่คือ “ปราสาทไอซึวาคามตัสึ” ความหมายคือ “ปราสาท

นกกระเรียน” ปราสาทนีถ้กูสร้างขึน้ครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ.1384 และผา่นเหตกุารณ์ทางประวตัิศาสตร์
มามากมาย ปราสาทแหง่นีถ้กูท าลาย และสร้างขึน้ใหมห่ลายตอ่หลายครัง้ โดยครัง้ลา่สดุถกูสร้างขึน้
ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจบุนัปราสาททสรุึกะจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ของ
เมืองไอสวุะคะมะทส ึ รวมทัง้เคร่ืองเขิน ดาบ และอาวธุโบราณตา่ง ๆ และชัน้ท่ี 5 ซึง่เป็นชัน้ด้าน
บนสดุของปราสาทเป็นจดุชมวิว ให้ทา่นได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของตวัเมืองท่ีถูกโอบล้อมด้วยภเูขา
ล้อมรอบ... น าทา่นเดนิทางสู่ ‘ทะเลสาบหา้สีโกะชิคินมุะ” เป็นท่ีรู้จกักนัในนามของทะเลสาบ 5 สี อนั
ท่ีจริงแล้วท่ีทะเลสาบแหง่นีเ้ป็นท่ีรวมทะเลสาบมากกวา่ 40 แหง่ และยงัมีบงึเล็กน้อยตา่ง ๆ ของ
จงัหวดัฟคูชุิมา่อีกมากมาย ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป คือ “บึงอะคานมุะ” หรืออีกช่ือวา่ “บงึน า้สีแดง” 
และ “บงึมิโดรินมูะ” หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “บึงน ้าสีเขียว” เป็นต้น ซึง่สีของน า้จะเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาพภมูิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน า้นัน่เอง ทะเลสาบแหง่นีเ้กิดจากการ
ระเบดิของภเูขาไฟ ซึง่เกิดขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ.1888 ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี 
ผสมผสานกบัสีของต้นไม้ท่ีกาลงัเปล่ียนสีอยา่งสวยงาม... 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL URABANDAI ROYAL หรือเทียบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม 

วันจนัทร ์

16 เม.ย. 61 อุระบนัได – ข้ึนสโลปคารช์มซากปราสาทฟุนาโอะกะ (จงัหวัดมิยางิ) – นมสัการ

เจา้แม่กวนอิมพระโพธิสตัวโ์อะกะ (ชมดอกซากรุะ)  - สวนซากุระฮานามิยาม่า  

จงัหวัดยามากาตะ – อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูขาปูยกัษ ์(อพัเกรด) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าทา่นเย่ียมชม “ซากปราสาทฟนุาโอะกะ” โดยการขึน้ “สโลปคาร์ หรือ รถลาง” ขึน้สูเ่นินเขาท่ีตัง้อยู่

เขตของจงัหวดัมิยางิ ซึง่บริเวณด้านบนในอดีตเป็นท่ีตัง้ของปราสาทฟนุาโอะกะ แต่ได้ถกูท าลายสิน้
ในชว่งสงครามภายในประเทศ ในปี ค.ศ. 1671 ปัจจบุนัได้มีการปลกูต้นไม้หลากหลายชนิด และ
สร้างรูปปัน้ “เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสตัว์โอะกะสีขาว” ประดษิฐานอยู่ด้านบน ด้วยความสงู 24 เมตร 
ตัง้เดน่สง่าท่ามกลางดงซากรุะ จดุชมวิวซากรุะท่ีติดอนัดบั 1 ใน 100 แหง่ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ี
นกัทอ่งเท่ียวนิยมมาเย่ียมชมในชว่งฤดกูาลชมดอกซากรุะ...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “สวนฮานามิยาม่า” สถานท่ีท่ีสามารถช่ืนชมธรรมชาติ อนัแสนสวยงามท่ีดีท่ีสดุ

ของจงัหวดัฟคุชุิม่า ด้วยความร่วมมือของผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นระแวกนัน้ช่วยกนัปลกูต้นไม้นานาชนิดใน
ปริมาณมากๆ ไว้หน้าบ้านแตล่ะหลงั ยามท่ีถึงฤดกูาลท่ีพนัธ์ไม้แตล่ะชนิดออกดอกก็จะได้เห็นเป็น
สีสนัท่ีสวยงาม สามารถเดินได้เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในชว่งท่ีดอกซากรุะบานทา่นจะต้อง
ตะลงึกบัต้นซากรุะท่ีมีมากมายเกิดคาดหมาย... น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “ยามากาตะ” ตัง้อยูใ่น
ภมูิภาคโทโฮข ุ เป็นเมืองท่ีสวยงามอีกเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดับ้านเกิดตวัละครโดง่ดงัท่ี
ส าคญัในอดีต “โอชิน” และเป็นจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงด้านการเกษตร ผลผลิตท่ีส าคญัและมีช่ือเสียง 
ได้แก่ เชอร์ร่ี สาล่ีท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้งัมีผลไม้ชนิดอ่ืน ๆ เช่น องุ่น แอปเปิล้ ลกูท้อ 
แตงโม ลกูพลบั... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนขูาปยูกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่ น... 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL YAMAGATA METROPOLITAN หรือเทียบเทา่ 
 

วันองัคาร 
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17 เม.ย. 61 ยามากาตะ – สวนซากรุะคะโจ – จุดชมวิววดัยามาเดะระ – ด่ืมชาญี่ปุ่น – ชม

ความงดงามของทิวซากรุะ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ” (จงัหวัดมิยางิ) - สถานี

รถไฟฟุคุชิม่า - นั่งรถไฟชินกงัเซ็น (ประมาณ 1 : 3 5  ชั่วโมง) - สถานีรถไฟ

โตเกียว - ทดลองข้ึนรถไฟทอ้งถิ่ นมุ่งหนา้สู่สถานีรถไฟ “อิเคะบุคุโระ” – อรอ่ย

กบัเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมูและเน้ือวัว และเครื่องด่ืมซอฟทด์ริ้งค ์ (ไม่อัน้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าทา่นเดนิทางสู ่“สวนซากรุะคะโจ” สวนสาธารณะขนาดใหญ่ประมาณ 2.4 ล้านตารางเมตร ตัง้อยู่
ยา่นใจกลางเมืองยามากาตะ อดีตท่ีตัง้ปราสาทซึง่ในปัจจบุนัหลงเหลืออยูเ่พียงก าแพง และคนู า้ท่ีถกู
สร้างไว้เพ่ือล้อมรอบเขตปราสาท จดุท่ีดงึดดูใจและมีเสน่ห์ของสวนแหง่นี ้ คือ แนวคนู า้ขนาดใหญ่ท่ี
ล้อมรอบปราสาทท่ีมีการบรรจงปลกูต้นซากรุะริมก าแพง และคนู า้ทัง้ 4 ด้าน ซึง่ในช่วงฤดใูบไม้ผลิ
เหลา่ดอกซากรุะจะบานสะพร่ังเพ่ืออวดสีสนัและทกัทายสายตาของผู้ ท่ีผา่นไปมา เม่ือกลีบดอก
ซากรุะต้องลมจะปลิวและร่วงลงบนพืน้ผิวน า้ท าให้กลางเป็นคนู า้สีชมพสูวยงามอยา่งยิ่ง... น าทา่น
เดนิทางสู่ “จุดชมวิววดัยามาเดะระ” เป็นวดัท่ีมีความเก่าแกท่ี่ตัง้อยู่บนภเูขาสงู เป็นวดัท่ีสวยงาม 

   
ตัง้อยูใ่นภเูขาทางตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัยามากาตะ ซึง่มีทศันียภาพท่ีสวยงามเม่ือมองลง
ไปยงัหบุเขา วดันีก้่อตัง้เม่ือพนักวา่ปีมาแล้ว ในปี 860 เป็นวดัในนิกายเท็นได ภายใต้ช่ืออย่างเป็น
ทางการ “ริชชะคจุิ” ช่ือของยามาเดะระในภาษาญ่ีปุ่ นหมายความวา่ “วดัภเูขา” มีธรรมชาตแิละ
บรรยากาศท่ีสดช่ืนปราศจากมลพิษ ความเงียบสงบของสถานท่ีท าให้จิตใจของผู้ ท่ีไปเย่ียมเยือนสงบ
นิ่งอยูก่บัธรรมชาติอย่างนา่อศัจรรย์ บริเวณจดุชมวิว เรียกวา่ “ยามาเดะระ ฟกุะ โนะ คนิุ” ทา่น
สามารถมองเห็นวดัเก่าแกใ่นระยะไกลได้... ให้ท่านได้ผอ่นคลายและสมัผสัวฒันธรรมดื่มชาญ่ีปุ่ น 
โดยทัว่ไปประเทศญ่ีปุ่ นจะมีวฒันธรรม “พิธีชงชา” ภาษาญ่ีปุ่ นเรียกวา่ “ชะโดะ” วฒันธรรมท่ีนา่ทึง่
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สืบทอดกนัมาตัง้แต ่ ศตวรรษท่ี 14 โดยถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีว่าด้วยเร่ืองของ
ความสนุทรีย์ของการด่ืมชา... 

  
บา่ย น าทา่นชมความงามของ “ทิวซากรุะ” หรือเรียกว่า “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ” ท่ียืนต้นเรียงรายกวา่ 

1,200 ต้นเป็นระยะทางยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ไปตามความยาวของแมน่ า้ชิราอิชิไหลผา่นใน
เมืองโอกาวาระ โดยมีฉากหลงัเป็นเทือกเขาซาโอะท่ียงัมีหิมะปลกคลมุ ท าให้ตดักบัสีสนัของดอก
ซากรุะยิ่งท าให้ดงูดงามมากขึน้ไปอีก มีซากรุะหลากหลายสายพนัธุ์ให้ได้ชม เชน่ โซะเมะอิโยะชิโนะ 
ซากรุะ (YOMEI YOSHINO ZAKURA) ยาเอะซากรุะ (YAE ZAKURA) และเซ็นไดโยะชิโนะ ซากรุะ 
(SENDAI ZAKURA) ซึง่นบัเป็นสถานท่ีชมซากรุะท่ีมีช่ือเสียงของภมูิภาคโทโฮข ุ ในชว่งฤดใูบไม้ผลิ 
หน้าฤดกูาลซากรุะนัน้ (ขึน้กบัสภาพอากาศและฤดกูาล) ท่ีน่ีก็จะจดังานเทศกาลขึน้ทกุปีและมีการ
ออกร้าน มีผู้คนจากทัว่ประเทศมากกวา่ 300,000 คน... น าทา่นเดนิทางสู ่“สถานีรถไฟฟคุชิุม่า” เพ่ือ
น าทา่นขึน้ “รถไฟชินกงัเซ็น” หรือ “รถไฟหวักระสนุ” ท่ีวิ่งด้วยความเร็วเฉล่ียสงูสดุถึง 240 กิโลเมตร
ตอ่ชัว่โมง “ประมาณ 1:35 ชัว่โมง” ระยะทางรวมทัง้สิน้ 273 กิโลเมตร รถไฟชินกงัเซ็นนบัวา่เป็น
ยานพาหนะท่ีสะดวกสบายไมแ่พ้เคร่ืองบนิ มุง่หน้าสู่ “สถานีรถไฟชินโตเกียว” จากนัน้น าทา่นเปล่ียน
ขบวนรถไฟเป็น “รถไฟสายท้องถ่ิน” ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 17 นาที เพ่ือมุง่หน้าสู ่
“สถานีรถไฟอิเคะบคุโุระ” ใน “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวม
วิวฒันาการแหง่ความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึง่มีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศยัอยูร่าว 35 ล้านคน แตเ่ฉพาะในตวัเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน และถือเป็นเมืองท่ี
มีประชากรมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึง่... 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนบูฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมเูนือ้ววั ท่ีคดัสรร
เนือ้สตัว์เป็นอยา่งดี พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อนระอเุม็ดนุม่ และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้)  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL TOKYO DOME หรือเทียบเท่า 
 

วันพุธ 

18 เม.ย. 61 โตเกียว - วัดอาซากซุะ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมศักด์ิสิทธ์ิ – อิสระชอ้ปป้ิงย่าน 

“ชินจูก”ุ – ย่านเมืองใหม่โอไดบะ – อิสระชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซิ์ตี้ – อิสระ

ถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว ์– รปูป้ันเทพีเสรภีาพ – หุ่นยนตก์นัดัม้ยูนิ

คอรน์ขนาดเท่าตวัจรงิ) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)  

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   น าทา่นเดนิทางสูย่่าน   
ช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยเป็นอยา่งดี “ย่านชินจกู”ุ เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซือ้สินค้านานาชนิดของ
นกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไมว่่าจะเป็น ร้านซานริโอะ 
ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้าอ่ืน ๆ ให้ทา่นได้
สนกุกบัการซือ้สินค้าจใุจ... 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
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บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ “โอะไดบะ” ยา่นเมืองใหมท่ี่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียวโดยมี
  สะพาน RAINBOW BRIDGE เป็นตวัเช่ือมระหวา่งฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอะไดบะ เมืองใหมโ่อะ
  ไดบะ ได้ท าสร้างขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางในด้านตา่ง ๆ เชน่ ศนูย์ประชมุนานาชาต ิโรงแรม  
  ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกบัเป็นทางผา่นจากตวัเมืองไปสนามบนิ 
  นานาชาตนิาริตะ ท าให้โอะไดบะแหง่นีเ้ป็นเมืองท่ีขยายออกมาเพ่ือตอ่ยอดความเจริญของโตเกียว... 
  ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ห้าง “ไดเวอร์ซิตี”้ พลาซา่ได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมข่อง
  โตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาต่ืนใจในบริเวณท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวโดง่ดงั และ
  เพลินกบัการช้อปปิง้ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบนัเทิง และการพกัผอ่นซึง่จะท าให้ทา่น
  ลืมเวลากบัศนูย์การค้าแหง่นีเ้ป็นท่ีตัง้ของร้านเสือ้ผ้าน าเข้า แบรนด์เสือ้ผ้าจากญ่ีปุ่ นและตา่งประเทศ 
  และย่ีห้อสินค้าท่ีล า้สมยัและมีเอกลกัษณ์ไมเ่หมือนใคร สถานท่ีสร้างความบนัเทิงขนาดใหญ่จะให้
  คณุได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศนูย์อาหารท่ีมีร้านอาหารขึน้ช่ือของโตเกียว หรือชัน้ท่ีตัง้ 
  ร้านอาหารท้องถ่ินและหรูหราเย้ายวนความหิวของทา่น ให้ทา่นได้อิสระกบัการถ่ายภาพบรรยากาศ 
  “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปป้ันอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ” จ าลองแบบเสมือนจริงจาก
  สหรัฐอเมริกา และ “หุ่นยนต์กมัดัม้ยูนิคอร์น” ขนาดเท่าตวัจริง... 

    
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (รับเงินคืนทา่นละ 2,000 เยน) 
19:30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น  

 

วันพฤหัสบดี 

19 เม.ย. 61 สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ) 

00:40 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติญี่ปุ่ น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 033 
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05:00 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANTIC TOHOKU SAKURA LOVER 
(NIKKO-TOCHIGI-MIYAGI-URABANDAI-YAMAGATA) 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
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ตาราง 
การเดนิทาง 
2561 

ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่มแล้ว 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

เม.ย. 13-19 

ผู้ ใหญ่ 87,900 51,900 36,000 

8,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 82,900 51,900 31,000 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 68,900 37,900 31,000 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นั่งบนรถโค้ช 9,000 

 
ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษีสนามบินตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
คา่ภาษีสนามบนิอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บสว่นเพิ่มเตมิ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า) 

 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเง่ือนไขสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง
ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋าเดนิทางใบใดใบหนึง่    
มีน า้หนกัเกินท่ีก าหนด ท่านต้องเสียคา่ธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบนินัน้ (ข้อก าหนดนี ้
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

 

อัตรานีร้วม 

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

 กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแดป็เตอร์หวัแปลงปลัก๊ไฟฟ้า 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้าประเทศอ่ืน 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นต้น  

 คา่ทิปมคัคเุทศก์ หวัหน้าทวัร์และพนกังานขบัรถ หากบริการดี น่ารัก สามารถเพ่ิมให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

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

 

การช าระเงนิ 

 บริษัทรับมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่ 

 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั หรือตามเงื่อนไขพเิศษของทางบริษัทฯ ก าหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อน 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะท่ีเดนิทางนัน้ถกูจองเตม็
เร็วกวา่ปกต ิ หรือจ าเป็นต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บเพิ่มคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษี
สนามบนิตามประกาศครัง้ใหมข่องสายการบนิท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ าท่านละ 5 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 30 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ า ไมว่า่จากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้ เดินทางมีความประสงค์จะขอเปล่ียนวนัเดนิทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ยดงันี ้ 
✓ ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดนิทางเดมิ 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทางมากกวา่ 45 วนั ชว่งปกติ  (Low Season / Basic Period) 
✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทางมากกวา่ 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ เทศกาลตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดนิทางในเดือน
กมุภาพนัธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคม เป็นต้น 

 

ส าคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดนิทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวล์ิด จ ากดั ด าเนินงานเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การส่งเสริมการทอ่งเท่ียวประเทศ
ญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แตจ่ะไม่สามารถชีว้ดัได้ว่าสภาพภมูิอากาศแตล่ะปีจะเหมือนเดมิหรือเปล่ียนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทาง
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ธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ 
หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดนิทางในแตล่ะคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางหาก

คณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวนัเดนิทาง 
 ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการจองและซือ้ตัว๋โดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือร่วมทวัร์ในประเทศ

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

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทกุกรณี 
 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 
1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางไปหรือกลบั 

ทา่นต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 
1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งคา่ธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นคา่ตัว๋เคร่ืองบนิส่วนเพิ่มที่ผู้
เดนิทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ต้องการเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง 
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1.4 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ แจ้งค าขอได้ตามขัน้ตอน แตไ่ม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงจดัการแทนได้ สายการบนิไม่รับค าขอบล็อกท่ีนัง่ Long Leg ผู้ โดยสารต้องไปแจ้งค าขอท่ีเคาน์เตอร์เช็คอินในวนั
เดนิทาง 

1.5 กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบนิ
เทา่นัน้ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 

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

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แตเ่ร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพ่ือสิทธิประโยชน์สงูสดุของทา่นเอง 
ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึเมืองไทย วา่ได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัร์และสายการบิน 
 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรับผู้ เดนิทางซึง่ตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนวา่เราไม่อาจรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ไม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสิทธ์ิไม่รับ
ผู้ ร่วมเดนิทางที่มีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้ มีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวตัคิลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะท่ีออกเดนิทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรือช าระเตม็จ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดั
จ าหรือค่าทวัร์ ไม่วา่ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ 

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 ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน 

 
 

 

...ประกาศ... 
 

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)ิ 
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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 
 

 


