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HI BEAUTIFUL JAPAN ALPINE & ROMANTIC FLOWER  

TAKATO ZAKURA  

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

16-22 APRIL 2018 
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ JL 728 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) - เกียวโต  
วดัน า้ใสคิโยะมิส ึ (มรดกโลก) - ศาลเจ้ายาซากะ - อิสระช้อปปิง้และเดินเลน่
ยา่นกิอง สาวงามแหง่ญ่ีปุ่ น –  เมอืงชิงะมาคิโนะ  

- 01 02 

SHIGA MAKINO 
GRAND 

 

03 
ชิงะ - หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวะโกะ – ทาคายามา่ – ที่ท าการเกา่           
เมืองทาคายามา่ - อิสระช้อปปิง้ซนัมาชิซจิึ – อาบน า้แร่ธรรมชาต ิ

03 04 05 

GIFU 
TAKAYAMA 
HIDA PLAZA 

 

04 
ทาคายาม่า - โทยาม่า – เส้นทางสดุโรแมนติค “ก าแพงหิมะ เจแปน แอลป์”  
นากาโน ่– อาบน า้แร่ธรรมชาติ 

06 07 
 

08 
 

NAGANO 
TATESHINA 

AMBIENT 

 

05 
นากาโน่ - เมืองอินะ  ชมซากุระทาคาโตะ - นาโกย่า – อิสระช้อปปิง้ย่าน      
ซาคาเอะ -  อิ่มอร่อยกับเมนูหมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโสะกรอบนอกนุ่มใน
อาหารดงัเมืองนาโกยา่  

09 10 
11 

 

NAGOYA  
SKY TOWER 

06 
นาโกย่า -  นครโอซาก้า – ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า – อิสระ        
ช้อปปิง้ยา่นชินไซบาชิ และ คนัไซอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาติคนัไซ  

10 X X - 

07 
สนามบินนานาชาตคินัไซ – ประเทศไทย – สนามบินสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) 
เที่ยวบิน JL 727 

- - - - 
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HI BEAUTIFUL JAPAN ALPINE & ROMANTIC FLOWER 

TAKATO ZAKURA  

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

16-22 APRIL 2018 
 

   
 

วันจนัทร ์

16 เม.ย. 61 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู (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 

 

วันองัคาร 

17 เม.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซากา้) - เกียวโต  

วัดน ้าใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - ศาลเจา้ยาซากะ - อิสระช้อปป้ิงและเดินเล่น

ย่านกิอง สาวงามแห่งญี่ปุ่น –  เมืองชิงะมาคิโนะ 

23.00 น. เดนิทางจากกรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิ JL 728 
(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 

06:30 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 
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08:30 น. น าท่านเดนิทางสู ่“เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจดัวา่เป็นศนูย์กลางของเกาะฮอนช ู

นอกจากนีเ้กียวโตยงัเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮนัชิง" และเกียวโตยงัจดัว่าเป็นเมือง
ท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั
ท่ี 7 ของประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยประชากรท่ีมากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศ
ญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสุด คือ ตัง้แต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัท่ี
เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงัมกัจะรอดพ้นจากการเป็น
เปา้โจมตีตา่ง ๆ เม่ือเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าให้เกียวโต
ยงัคงสภาพวดั ศาลเจ้า และสิ่งปลูกสร้างท่ีมีคุณค่าทางด้านศิลปะวฒันธรรมและเก่าแก่เอาไว้ได้
มากมายจนถึงทกุวนันี.้.. น าทา่นเย่ียมชม “วดัน ้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยทอ่นซุงขนาดมหมึา ตัง้อยูบ่น
เนินเขาสงูฮิงาชิยามะ เชิญท่านด่ืมน า้ศกัดิ์สิทธ์ิ “น า้ 3 สาย” ท่ีมีความเช่ือกันว่าถ้าได้ด่ืมแล้วจะเกิด
ความเป็นสิ ริมงคลในด้าน “ความร ่ ารวย , ความมีช่ือเสียง และมีสุขภาพดี ” อิสระให้ท่านได้
บนัทึกภาพความงามของทิวทศัน์โดยรอบ กราบไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมท่ีชาวญ่ีปุ่ นนบัถือ ชมความ
ยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ท่ีสร้างด้วยฝีมือมนษุย์ท่ีปราศจากเคร่ืองทุ่นแรงได้อย่างอศัจรรย์ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ี
ท่ีชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาชมดอกซากรุะในต้นเดือนเมษายน และชมไม้เมเปิลเปล่ียนสีในเดือนตลุาคม... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

   
บา่ย น าทา่นนมสัการ “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือเรียกอีกช่ือวา่ศาลเจ้ากิอง ซึง่เป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าท่ีมีช่ือเสียง

ในเมืองเกียวโต ถูกสร้างขึน้ประมาณ 1350 ปีก่อน ศาลเจ้านีต้ัง้อยู่ในย่านกิอง และย่านฮิงาชิยาม่า 
อาคารหลกัถูกออกแบบโดยเป็นการรวมระหว่างฮนเด็นและไฮเด็น ด้านหน้าของอาคารหลกันีเ้ป็น
ศาลาท่ีมีโคมไฟหลายร้อยอันแขวนอยู่เรียงราย โคมแต่ละอันได้มาจากการบริจาคของร้านค้าใน
เกียวโต ศาลเจ้ายาซากะนีมี้ช่ือเสียงอย่างมากในการจดัเทศกาลเฉลิมฉลองกิองมตัสึริในช่วงเดือน
กรกฎาคมของทกุปี นอกจากนีใ้นช่วงเดือนเมษายนท่ีน่ีจะมีดอกซากรุะบาน ซึ่งก็เป็นอีกหนึง่สถานท่ี
ท่ีผู้คนนิยมมาท่องเท่ียวอีกด้วย ภายในจะมีซุ้มประตสีูแดงท่ีมองเห็นอยูท่ี่สดุทางตะวนัออกของถนน
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ชิโจโดริ โด่งดงัเร่ืองการสะเดาะเคราะห์ การรักษาความเจ็บป่วยและการเสริมก าไรในการค้า ในฤดู
ร้อนจะมี "เทศกาลกิอง" ซึ่งเป็นเทศกาลบูชาศาลเจ้ายาซากะ... น าท่านเดินทางสู่ย่านแห่งสาวงาม
ญ่ีปุ่ น หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามของ “ย่านกิอง” ซึง่ปกตจิะรู้จกักนัดีว่ายา่นนีเ้ป็นยา่นท่ีคกึคกัในช่วงของ
ยามค ่าคืน ย่านกิองตัง้อยู่ใกล้ศาลเจ้ายาซากะ แม่น า้คาโมะ ถนนเส้นหลกัซึ่งจะเต็มไปด้วยร้านรวง 
ร้านด่ืม ร้านอาหาร ในแต่ละร้านมักจะจัดให้มีการแสดงโชว์จากเกะอิโกะและไมโกะซัง และน่ีเป็น
เหตผุลวา่ย่านนีม้กัจะเต็มไปด้วยนกัท่องเท่ียวทัง้ชาติญ่ีปุ่ น และชาวตา่งชาติ เพ่ือจะมาดกัรอชมสาว
งามท่ีบรรจงแต่งกายด้วยชุดกิโมะโน แต่งหน้าขาว ท าผมเกล้าแบบญ่ีปุ่ น เดินไปมายงัร้านตา่ง ๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย ร้านอาหารและร้านชาโดยมากท่ีอยู่ในเส้นนี ้ราคาคอ่นข้างสงูเน่ืองจากในระหว่างท่ี
รับประทานอาหารนัน้ จะมีการแสดงโชว์ศิลปะของญ่ีปุ่ น เช่น การร่ายร าและการชงชาจากเกอิโกะ
และไมโกะ มีดนตรีและเพลงญ่ีปุ่ นดงัเดมิบรรเลงให้ฟังอีกด้วย...  

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั SHIGA MAKINO GRAND PARK HOTEL หรือเทียบเทา่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม  

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

วันพุธ 

18 เม.ย. 61 ชิงะมาคิโนะ - หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า - ท่ีท าการเก่าเมือง

ทาคายาม่า - อิสระชอ้ปป้ิงซนัมาชิซึจิ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “ชิรำคำวะโกะ” สถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความนิยม
มากส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นและตา่งชาติ ลกัษณะท่ีโดดเดน่ของบ้านท่ีมีขนาดใหญ่ หลงัคามงุ
ด้วยต้นหญ้า จึงท าให้สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย...  น าท่านเย่ียมชม “หมู่บ้ำนมรดก
โลกชิรำคำวะโกะ” หมูบ้่านท่ีได้รับเลือกจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 น าทา่น
ชม “บ้ำนตวัอย่ำง” ซึ่งท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัชโชทสึคริุ ซึ่งเป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม ช่ือนีไ้ด้มา
จากค าว่า กัชโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคล้าย
สองมือท่ีพนมเข้าหากัน ตวับ้านมีขนาดใหญ่ด้วยความยาวประมาณ 18 เมตร และความกว้าง 10 
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เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึน้โดยไม่ใช้ตะปแูม้แต่ตวัเดียว แต่ยงัคงซึ่งความแข็งแรงสามารถ
รองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในชว่งฤดหูนาวได้ดี... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

    
บา่ย น าท่านเดนิทางสู่เมือง “ทำคำยำม่ำ” ท่ีตัง้อยู่ในเขตของจงัหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วย

ธรรมชาติท่ีสวยงาม ผู้คนท่ีเป็นมิตร เมืองทาคายาม่าได้ช่ือว่า “ลิตเต้ิลเกียวโต” เป็นเมืองขนาดเล็ก
น่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาท่ียังคงดูแลวดั ศาลเจ้า แม่น า้ สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศแบบเมือง
เกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตวั... ทา่นชมสถานท่ีส าคญัเม่ือครัง้อดีต “ที่ท ำกำรเก่ำเมืองทำคำยำม่ำ” 
ใช้เป็นทัง้ท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศยัของผู้ ว่าราชการจังหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การ
ปกครองของโชกนุโตกกุาว่า ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแล้ว เป็นท่ีท าการรัฐในยคุเอะโดะเพียง
แห่งเดียวท่ีข้ามพ้นยุคสมยัมาได้อย่างสมบรูณ์ ซึ่งภายในนีป้ระกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี 
ห้องขงันกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจ้าหน้าท่ี...ชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งคงความ
เป็นเมืองแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดมิอยา่งแท้จริง “เขตเมืองเก่ำซนัมำชิซึจิ” ซึง่เตม็ไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้า
น่ารัก ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซือ้ของท่ีระลึก
พืน้เมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก  ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุ
โบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน หรือท่านสามารถทดลองชิม “เนื้อววั     
ฮิดะย่ำงชัน้เยี่ยม” รสชาตินุ่มละมุนลิน้ ละลายในปาก หากท่านประสงค์จะลองลิม้รสเนือ้ววัขึน้ช่ือ
ของจงัหวดัฮิดะ... 

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั TAKAYAMA HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นกำรพกัผ่อนจำกกำรทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบักำรเดินทำงหรือท ำกิจกรรมมำตลอดทัง้วนั กำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่ำแก่ของชำวญ่ีปุ่ นมำช้ำนำนจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับกำรรักษำและสืบทอดต่อมำกนัเป็น
อย่ำงดี เป็นทีรู้่จกัอย่ำงแพร่หลำยในนำนำประเทศ และเชื่อในเร่ืองกำรบ ำรุงกำรไหลเวียนโลหิต  

วันพฤหัสบดี 

19 เม.ย. 61 ทาคายาม่า - โทยาม่า - สถานีทาเทะยาม่า (จุดเริ่มตน้เสน้ทางสายโรแมนติค) - 

เย่ียมชมก าแพงหิมะเจแปนแอลป์ - ทดลองสัมผสัวัฒนธรรมการทานอาหาร
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กลางวันแบบญี่ปุ่นสไตล์เบ็นโตะ - สถานีโอะงิซาว่า (จุดส้ินสุดเสน้ทางสายโร

แมนติค) - จงัหวัดนากาโน่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     
 น าท่านเดนิทางสู่ “สถำนีทำเทะยำม่ำ” จดุเร่ิมต้นของเส้นทาง “ก ำแพงหิมะ เจแปน แอลป์” เส้นทาง

ทอ่งเท่ียวคลาสสิคท่ีทา่นจะประทบัใจไมรู้่ลืม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)… 

  
 ทาเทะยาม่า น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ารูปขัน้บนัไดสู่ท่ีราบสูงบิโจไดร่า เพ่ือท าการเปล่ียนรถโค้ช

  เป็นสาย ธรรมชาตขิองทางวนอทุยาน 

 ดอยมโุรโด  น าท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบท่ีมี
  มนต์เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น า้ตกโชเมียวเป็นน า้ตกท่ีสูงท่ีสุดของประเทศ
  ญ่ีปุ่ น  ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกก าแพง
  หิมะท่ีสงูราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดมโุรโด 
  คือ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเส้นทางนี ้บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็นทะเลสาบ
  น้อยใหญ่ ทะเลหมอกท่ีตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทัง้วนัทัง้คืน สร้างความประทบัใจ
  ให้ทา่นมิรู้ลืม 

  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... ทดลองสมัผสักับประสบการณ์ใหม่ด้านวฒันธรรมการ

ทานอาหารกลางวนัแบบญ่ีปุ่ นสไตล์เบน็โตะบนเจแปนแอลป์ นบัเป็นวฒันธรรมสืบทอดมายาวนาน 
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บา่ย ไดคมัโป  น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูง

  ถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นท่ีสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ท่ีราบไดคัมโป ชมความ
  งดงามแหง่ทศันียภาพอีกฟากฝ่ังของภเูขา 

 คโุรเบะไดร่า  ท่ีราบสูงบนไหล่เขาท่ีท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาท่ีเป็นเหวลึก สร้าง
  ความต่ืนตาต่ืนใจอย่างยิ่งแก่นกัท่องเท่ียว น าท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมี
  เพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านัน้ ไม่มี เสาค า้หรือคัน่กลาง
  เป็นทางยาว 1,700 เมตร จงึได้ฉายาวา่ “กระเช้าพาโนราม่า” 
เขื่อนคโุรเบะ  น าท่านโดยสารเคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูปขัน้บันไดอีกครัง้เพ่ือลดระดับลงสู่สันเข่ือน  
  คโุรเบะ เป็นเข่ือนขนาดยกัษ์ท่ีมีความยาวของสนัเข่ือนถึง 800 เมตร ท่านสามารถ
  เดินชมวิวท่ีวิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์ได้ และชมความแรงของน า้
  ท่ีปลอ่ยออกจากแอง่น า้สีเขียวมรกตท่ีพวยพุง่สง่เสียงดงัสนัน่สูเ่บือ้งลา่ง 

 โองิซาว่า  ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุ
  อโุมงค์ใต้ภเูขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุง่หน้าสูส่ถานีปลายทาง “โองิซาว่า” 

   
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NAGANO TATESHINA AMBIENT HOTEL หรือเทียบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นกำรพกัผ่อนจำกกำรทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบักำรเดินทำงหรือท ำกิจกรรมมำตลอดทัง้วนั กำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่ำแก่ของชำวญ่ีปุ่ นมำช้ำนำนจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับกำรรักษำและสืบทอดต่อมำกนัเป็น
อย่ำงดี เป็นทีรู้่จกัอย่ำงแพร่หลำยในนำนำประเทศ และเชื่อในเร่ืองกำรบ ำรุงกำรไหลเวียนโลหิต 

 

วันศุกร ์
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20 เม.ย. 61 นากาโน่ - เมืองอินะ  ชมซากุระทาคาโตะ - นาโกย่า – อิสระช้อปป้ิงย่าน        

ซาคาเอะ -  อ่ิมอร่อยกับเมนูหมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโสะกรอบนอกนุ่มใน

อาหารดงัเมืองนาโกย่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

                                
น าท่านเดินทางสู่เมือง “อินะ” เมืองท่ีแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสวยงาม และพืน้ท่ีการท ากสิกรรม
เป็นหลกั... น าท่านชม “สวนซำกุระซำกปรำสำททำคำโตะ” นบัเป็นหนึ่งในสามสถานท่ีท่ีชมซากรุะท่ี
สวยท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ภายในสวนยงัมีโอกาสได้ชมปราสาทฮิโรซากิ สวนสาธารณะแหง่นีต้ัง้อยู่ท่ี
เขาอินะห่างจากจงัหวดันากาโนะประมาณ 60 กิโลเมตร อยูท่างตอนใต้ของเมืองมตัสึโมโต้ สวนนีไ้ด้
ปลูกต้นซากุระ สายพันธุ์โคฮิกันประมาณ 1,500 ต้น ตัง้แต่ปี 1875 และมีการจัดเทศกาลชมดอก
ซากรุะเป็นประจ าทกุปีในเดือนเมษายนตลอดทัง้เดือน โดยตกแตง่สวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลท่ี
คกึคกั ชว่งท่ีดอกซากรุะบานเตม็ท่ีของท่ีน่ีคือกลางถึงปลายเดือนเมษายน... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

                                 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมือง “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของ

บริเวณภาคกลาง มีอุตสาหกรรมส าคญัทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญั
ทางด้านประวตัศิาสตร์และย่านการค้าทนัสมยั...  น าทา่นอิสระช้อปปิง้ “ยา่นซาคาเอะ” ซึง่เป็นยา่นช้
อปปิง้และแหล่งบนัเทิงยามราตรี จะมีสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายนี ้
นอกจากนัน้ยงัมี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบัซึ่งมีให้ทุกท่านได้เลือกสรร
อย่างมากมาย  นอกจากนีย้งัมีจุดชมวิวท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายนีแ้ละตวัเมืองนาโกย่า
อยา่งชดัเจน คือท่ีตกึทีวีของนาโกยา่ ซึง่มีลกัษณะคล้ายโตเกียว ทาวเวอร์ แตมี่อายเุก่าแก่มากกวา่... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนแูนะน าและขึน้ช่ือเมืองนาโกยา่ อ่ิมอร่อย
กบัเซ็ตเมนหูมชูบุแปง้ทอดชิน้นุม่ กลิ่นหอม กรอบนอกนุ่มใน... 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA SKY TOWER HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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วันเสาร ์

21 เม.ย. 61 นาโกย่า -  นครโอซาก้า – ตลาดสดคุโระมงครัวแห่งนครโอซาก้า – อิสระ        

ชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ  - อิสระ ชอ้ปป้ิง อิออนมอลล ์- สนามบินนานาชาติคนัไซ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

                  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชซูึ่งเป็นเกาะท่ีใหญ่และอยู่ตรงกลางสุด

ของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินตัง้แต่ ค.ศ. 
1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนือ้ท่ีทัง้หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรจ านวนร้อยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นท่ีสอง
รองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศนูย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อตุสาหกรรม
ของญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่สมัยอดีต ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทส าคัญในฐานะท่ีตัง้ของบริษัทผลิตสินค้า
อิเล็คทรอนิคส์ชัน้น าหลายบริษัทอีกด้วย...น าท่านชม “ตลาดสดคโุระมง” ตลาดนีแ้ตเ่ดิมเคยใช้ช่ือว่า 
“ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในช่วงท้ายของการปกครองในสมยัเมย์จิ เน่ืองจากบริเวณใกล้เคียงนีมี้วดัใหญ่ท่ีมี
ช่ือว่า “วดัเอ็นเมย์จิ” เป็นตลาดสดท่ีจ าหน่ายของดีด้านผลผลิตทางการเกษตร ผกั ผลไม้ อาหารสด 
ร้านเสือ้ผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กัน ให้ท่านได้อิสระในการ
เลือกซือ้ของฝาก หรือศกึษาดวูิถีชีวิตยามเช้าของคนโอซาก้าตามอธัยาศยั ซึ่งทางเดินรวมของตลาด
อยูท่ี่ประมาณ 600 เมตร มีร้านค้าร่วม 170 ร้านค้า โดยมีประวตัิยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญา
นามว่าเป็น "ครัวแห่งนครโอซาก้า" ไม่ว่าจะเป็นหวัหน้าพ่อครัว แม่บ้าน ภัตตาคาร ต่างก็มาจบัจ่าย
หาซือ้วตัถดุิบจากตลาดแห่งนี ้เพราะเช่ือกนัว่าจะได้วตัถดุิบท่ีดีในการปรุงอาหาร และท าให้อาหารมี
รสชาติท่ีแสนอร่อย...จากนัน้ให้ท่านได้สนุกกับการเดินเล่น หรือเลือกซือ้สินค้ากับย่านช้อปปิง้ใหม่
และใหญ่ย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าท่ีมีความส าคัญอีกแห่งหนึ่งในภูมิภาคคันไซ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซือ้สินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 
ของใช้ของท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี รวมทัง้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดิจิตอล กล้อง
วิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุก
กบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าท่ีร้าน 100 เยน ท่ีมีของหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไม้ติด
มือ นอกจากนีย้งัมีห้างสรรพสินค้ามีช่ือในญ่ีปุ่ น... 

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่“คนัไซ” จากนัน้น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี “อิออนช้อปป้ิงมอลล์” ห้างใหญ่ในแถบคนั
ไซ ให้อิสระกบัทกุท่านได้ช้อปปิง้ในแหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหมมี่ร้านค้าให้เลือกมากมาย ไมว่า่จะเป็น
เสือ้ผ้า รองเท้า นาฬิกา เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางค์ และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ท่ีทกุทา่น
สามารถซือ้หาของใช้ดี ๆ และของฝากได้อยา่งจใุจ นอกจากนัน้ยงัมีโซนจสัโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่
ทา่นสามารถหาซือ้ชา กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงรส บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ... 

    
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

   
19:30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ “สนำมบินนำนำชำติคนัไซ” ทา่อากาศยานนานาชาติท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของ

ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของอ่าวโอซาก้า ตัง้อยู่บนเกาะท่ีมนษุย์สร้างขึน้เอง...  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย ์

22 เม.ย. 61 สนามบินนานาชาติคนัไซ – ประเทศไทย –  สนามบินสุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  

00:45 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบินแห่งชำติญี่ปุ่ น สำยกำรบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 727 

   
04:40 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมภาพความประทบัใจ 
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HI BEAUTIFUL JAPAN ALPINE & ROMANTIC FLOWER 

TAKATO ZAKURA  

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

16-22 APRIL 2018 
 

   
 

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. 16-22 

ผู้ ใหญ่ 64,900 43,400 21,500 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 61,900 43,400 18,500 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 49,900 31,400 18,500 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นั่งบนรถโค้ช 5,000 

 

ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษีสนามบินตามประกาศของแตล่ะสายการบิน (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
คา่ภาษีสนามบินอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเติม โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า) 

 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดินทางตามเง่ือนไขสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ น า้หนกักระเป๋าเดินทาง
ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่ง    
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มีน า้หนกัเกินท่ีก าหนด ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการบินนัน้ (ข้อก าหนดนี ้
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

 
 

อัตรานีร้วม 

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

 กระเป๋าผ้าล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หวัแปลงปลัก๊ไฟฟ้า 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
 

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) 
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✓ 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
ธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ 
หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขการเดินทางท่ีระบไุว้ทัง้หมด 
 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 
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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 

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 า้หนกัเพิ่มได้ 

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... 
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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 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางส่วน หรือท่ีได้มีการช าระเสร็จสิน้แล้ว ไมส่ามารถเรียกคืนได้แตป่ระการใด 
 

ในการซือ้บริการกับทางคอมแพค็อย่างหน่ึงอย่างใด คอมแพค็ถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข 
ที่ทางคอมแพค็ก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 


