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COLORS OF HIRUGAMI JAPAN ROMANTIC FLOWER ROADS 

[MOMOHANA – WISTERIA – PINK MOSS - NEMOPHILA] 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

24-30 APRIL 2018 
 

ครั้งแรกกบั 4 สวนดอกไมใ้หญ ่และ 4 เทศกาลดอกไมบ้าน 
 

  
PEACH FLOWER [花桃] WISTERIA [藤の花] 

MID APRIL – MID MAY MID APRIL – MID MAY 
HIRUGAMI ONSEN l TSUKIGAWA ONSEN - NAGANO ASHIKAGA FLOWER PARK - TOCHIGI 

  

  
PINK MOSS [芝桜] BABY BLUE EYES [ネモフィラ] 

EARLY APRIL – EARY MAY LAKE APRIL – EARY MAY 
TOBU TREASURE GARDEN - GUNMA KAIHIN HITACHI SEASIDE PARK – IBARAKI 
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[MOMOHANA – WISTERIA – PINK MOSS - NEMOPHILA] 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

24-30 APRIL 2018 
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ JL 738 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติชบูเุซ็นแทร - นากาโน ่- เก็บ
สตรอเบอร์ร่ีสดจากสวน - เมืองฮิรุกามิองเซ็น - ชมความงดงามของเทศกาล
ดอกพีชบาน – อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาต ิ

- 01 02 

KOMAGANE 
KOGEN 
RESORT 

 

03 
ฮิรุกามิองเซ็น - ปราสาทอีกามตัสโึมโต้ - ไร่วาซาบิ - ภเูขาไฟอาซามะ - ชม
สวนหินลาวาภเูขาไฟโอะนิโอะชิดาชิ - เมืองนากาโน ่- อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น 

03 04 05 

NAGANO 
KARUIZAWA 

PRINCE 

 

04 
นากาโน ่ - กิจกรรมลงสตีุ๊กตาดารุมะ - โทจิขิ - สวนดอกไม้อาชิคางะ - ชม
ความงามดอกวิสทีเรีย - สวนโทบเุทรชเชอร์การ์เด้น - ชมลานดอกพิง้มอส 
โตเกียว - อิม่อร่อยบฟุเฟ่ต์สกีุย้ากีเ้นือ้หมเูนือ้ววั เคร่ืองดืม่ซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้) 

06 07 
08 

 

TOKYO 
SUNSHINE CITY 

PRINCE 

05 
มหานครโตเกียว - อิบาราคิ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ชมทุง่เนะโมฟีลา่  
มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิง้ยา่นชินจกู ุ - อิ่มอร่อยกบัเมนอูพัเกรดบฟุเฟ่ต์
ปิง้ยา่งรายการทีวีแชมป์เปีย้น และขาปยูกัษ์ (ไมอ่ัน้)  

09 10 
11 

 

TOKYO 
SUNSHINE CITY 

PRINCE 

06 

โตเกียว - ศาลเจ้าฮิเอะ - อิสระช้อปปิง้ฮาราจกู ุ- มาคฮุาริ – ช้อปปิง้อิออน 
มอลล์ - ยา่นเมืองใหมโ่อไดบะ - อิสระช้อปปิง้ห้างไดเวอร์ซิตี ้- อิสระถ่ายภาพ
บรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปัน้เทพีเสรีภาพ l หุน่ยนต์กนัดัม้ยนูิคอร์น 
ขนาดเทา่ตวัจริง) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ 

12 X X - 

07 
สนามบินนานาชาตฮิาเนะดะ - ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาติ
สวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) - เที่ยวบินที่ JL 033 

- - - - 
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[MOMOHANA – WISTERIA – PINK MOSS - NEMOPHILA] 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

24-30 APRIL 2018 
 

ครั้งแรกกบั 4 สวนดอกไมใ้หญ ่และ 4 เทศกาลดอกไมบ้าน 
 

   
 

วันองัคาร 

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

21:30 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 
 

วันพุธ 

25 เม.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทร (นาโกย่า)   

เมืองฮิรกุามิองเซ็น (จงัหวัดนากาโน่) - เก็บสตรอเบอรร์ี่สดจากสวน - ชมความ

งดงามของเทศกาลดอกพีชบาน - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

00:25 น. เดนิทางจากกรุงเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิ JL 738 
(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 

08:00 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบนินานาชาติชูบเุซ็นแทร บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัท่ีหนึง่ของญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระเรียบร้อย 
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09:00 น. น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “นากาโน่” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง) จงัหวดัท่ี

เฟ่ืองฟเูร่ืองสกีมาตัง้แตส่มยัเก่าก่อน ในอาณาเขตจงัหวดัยงัมีจ านวนลานสกีทัง้ใหญ่และเล็ก อยูเ่ป็น
จ านวนมาก นอกจากนัน้แล้วยงัเคยเป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการจดัการแขง่ขนักีฬาโอลิมปิกนากาโน ่ และ
ในเขตพืน้ท่ีโอลิมปิกนีมี้พืน้ท่ีท่ีมีสีเขียวอยู่เป็นจ านวนมาก ในแตล่ะพืน้ท่ีจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
โดยทางด้านทิศเหนือ มีปริมาณหิมะท่ีตกทบัถมเป็นจ านวนมาก ทางทิศตะวนัออก และทิศใต้ มี
ลกัษณะพิเศษของหิมะท่ีทบัถมกนัแนน่หนา มีศาลเจ้า และวดัท่่ีมีประวตัิศาสตร์ ความเป็นมาอนั
ยาวนาน มีปราสาทท่ีได้รับการจดทะเบียนขึน้เป็นทรัพย์สมบตัแิหง่ชาต ิ แล้วยงัเตม็ไปด้วย แหลง่
ทอ่งเท่ียวส าคญัมากมาย นอกจากนีย้งัมีอาหารขึน้ช่ือแสนอร่อยไมว่า่จะเป็น โซบะ และโนซาวานะ... 
น าทา่นสู ่“สวนผลไม้” ร่วมสนกุกบัประสบการณ์ใหม่กบัการเก็บผลไม้สดจากสวน “สตรอเบอร์ร่ี” ให้
ทา่นได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศตามฤดกูาล) และอ่ิมอร่อยอย่างเตม็ท่ี ด้วย
วิธีการปลกูท่ีพิถีพิถนั และตัง้ใจดแูลด้วยวิธีธรรมชาต ิ และไมมี่การใช้สารเคมีจงึได้ผลใหญ่สีแดงสด
ทัว่ทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รับประกนัความอร่อยอยา่งแนน่อน... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “ฮิรุกามิ” เมืองท่ีขึน้ช่ือเร่ืองน า้แร่ธรรมชาต ิ และนบัเป็นเมืองน า้แร่น้องใหม่ท่ี

ถกูค้นพบในราวปี 1973 น า้แร่ในเมืองฮิรุกามิอดุมด้วยอลัคาไลน์ ซึง่จะซบึซบักบัผิวหนงัท าให้ผิวหนงั
มีความนุม่ดจุใยจากเส้นไหม นอกจากนีเ้มืองนีย้งัมีช่ือเสียงเร่ืองสวนดอกไม้ท่ีอยู่อยา่งธรรมชาติ
ขนาดใหญ่อีกด้วย... น าทา่นชม “เทศกาลดอกพีชบาน” (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศตามฤดกูาล) ด้วย
สีสนัท่ีสดกวา่ดอกบ๊วยและดอกซากรุะ แตล่กัษณะล าต้นจะคล้ายกนั จงึท าให้นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่
มกัคดิวา่ดอกไม้ท่ีก าลงับานสะพร่ังอวดสีสดนัน้คือดอกซากรุะ แท้ท่ีจริงแล้ว เมืองฮิรุกามิ เป็นเมืองท่ี
มีการปลกูต้นพีช หรือต้นลกูท้อไว้เพ่ือเป็นรายได้ทางการเกษตร เพ่ือน าผลท่ีได้ออกจ าหนา่ยเป็น
ธุรกิจรายได้ แตน่า่เสียดายท่ีน้อยคนนกัจะได้มีโอกาสชมความงดงามของดอกท้อท่ีบานสะพร่ังทัว่ทัง้
เขา ให้ทา่นได้ด่ืมด ่ากบับรรยากาศสบาย ปล่อยอารมณ์ให้เคลิม้เคลิม้กบัทศันียภาพล้อมข้าง ด่ืมด ่า
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กบัสิ่งสวยงามท่ีอยู่ตรงหน้า อ่ิมเอมใจกบัธรรมชาติท่ีลงตวั โดยทัว่ไปดอกท้อจะเร่ิมผลิบานในชว่ง
กลางเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคมของทกุปี...  

  น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั KOMAGANE KOGEN RESORT หรือเทียบเทา่ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 
 

วันพฤหัสบดี 

26 เม.ย. 61 ฮิรกุามิองเซ็น – เมืองมตัสึโมโต ้- ปราสาทอีกามตัสึโมโต ้- ไรว่าซาบิ - ภเูขาไฟ

อาซามะ – ชมสวนหินลาวาโอะนิโอะชิดาชิ – เมืองนากาโน่ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     
น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “มตัสึโมโต”้ (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) เมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของจงัหวดันากาโน่ เมืองท่ีรวมสถานท่ีทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัหลายแหง่ ทิวทศัน์
ธรรมชาตงิดงามเข้าด้วยกนั มตัสโึมโต้เล่ืองช่ือและงดงามและท้าทายตอ่ความสามารถของนกัไตเ่ขา
โดยมี YARIGATAKE สงูถึง 3,180 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสดุยอดหนึ่งของเทือกเขา 
JAPAN ALPS เมืองนีต้ัง้อยูบ่นภมูิประเทศท่ีล้อมรอบด้วยภเูขาสงู... น าทา่นชมความยิ่งใหญ่วิจิตร
แหง่สถาปัตยกรรมการก่อสร้างโบราณขัน้สงู ณ “ปราสาทมตัสึโมโต”้ สร้างในปี 1504 และนบัเป็น 1 
ใน 5 ปราสาทของญ่ีปุ่ นซึง่รอดพ้นจากเพลิงไหม้ และการท าลายของศกึสงครามมาจนปัจจบุนั ด้วย
เหตท่ีุผนงัทาสีด าท าให้ปราสาทนีเ้รียกกนัอีกช่ือหนึง่วา่ “ปราสาทอีกา”... น าทา่นชม “ไร่วาซาบิ” เป็น
ไร่วาซาบท่ีิใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น สร้างครัง้แรกตัง้แตปี่ 1915 วาซาบเิป็นเคร่ืองปรุงรสเผ็ดท่ีผสมกบั
ซอสโชย ุ ท่ีชาวญ่ีปุ่ นทานกบัปลาดิบมาช้านาน ปลกูอยูท่างกลางหบุเขาท่ีอากาศแสนบริสทุธ์ิ ล าธาร
ใสไหลเย็น ท่ีได้น า้มาจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ซึง่ไหลลดัเลาะเข้าหลอ่เลีย้งต้นวา
ซาบอิยา่งเช่ียวกราด จนเป็นอาหารหลกัของชาวญ่ีปุ่ นทัว่ประเทศ ให้ทา่นเลือกชิมอาหารสารพดัเมนู
ท่ีท ามาจากวาซาบสิด แถมด้วยของฝากท่ีล้วนท าจากวาซาบิในร้านค้ามีผลิตภณัฑ์จากสว่นตา่ง ๆ 
ของวาซาบมิากมาย เชน่ ถัว่วาซาบิ ขนม ข้าวเกรียบ สาหร่ายตลอดจนต้นวาซาบสิดชัง่ขายด้วย แต่
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ท่ีเดด็ท่ีสดุคือ ไอศครีมวาซาบ ิ ซึง่เป็นไอศครีมท่ีขึน้ช่ือของไร่นี ้ (บริการทา่นด้วยไอศครีมวาซาบิ
รสชาตไิมเ่ผ็ดอยา่งท่ีคดิ หอมกลิ่นวาซาบ)ิ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

     
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ “หบุเขาโอะนิโอะชิดาชิ” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง) ซึง่

เป็นสวนหินท่ีเกิดจากลาวาท่ีไหลออกมาจาก “ภูเขาไฟอาซามะ” เม่ือครัง้อดีต และแผข่ยายขึน้ไป
ทางด้านเหนือของภเูขาไฟ ซึ่งสามารถชมวิวบริเวณรอบ ๆ หบุเขาโอะนิโอะชิดาชิ แห่งนีอี้กด้วย ชม
สวนหินลาวาจากภเูขาไฟท่ีหบุเขาโอะนิโอะชิคาชิ สวนหินลาวานีเ้ป็นหินลาวาท่ีไหลมาจากภเูขา
ไฟอะซะมะ อยูห่า่งไปทางใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นภเูขาไฟท่ีเกิดขึน้มาเม่ือ 30,000 ปีมาแล้ว 
ระเบดิครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2326 หลงัตัง้กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงปีหนึง่ ครัง้นัน้พน่ลาวาออกมาเป็น
ระยะทางหลายกิโลเมตร พืน้ท่ีหลายตารางกิโลเมตรกลายเป็นสวนหินลาวา ครัง้สดุท้ายระเบดิอีก
เม่ือปี พ.ศ. 2547 แม้ไมมี่ลาวาพวยพุง่ออกมา แตก็่พน่ฝุ่ นภเูขาไฟปกคลมุทัว่ไปไกลถึง 7-8 กิโลเมตร 
บนสวนหินมีวดัเจ้าแมก่วนอิมแบบญ่ีปุ่ นให้กราบไหว้…  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “คารุอิซาว่า” ท่ีตัง้อยู่บริเวณภเูขาไฟอะซะมะ ซึง่เป็นภเูขาท่ีสงูถึง 2,560 เมตร 
ภเูขาไฟแหง่นีถ้กูจดัให้เป็นหนึง่ในภเูขาไฟท่ียงัคงคกุรุ่นอยู ่ ซึง่เหมือนกบัภเูขาไฟอะโสะท่ีอยูบ่นเกาะ
ควิช ูและรัฐบาลได้สัง่ห้ามปีนเขาลกูนี ้นบัตัง้แตเ่กิดการระเบดิเม่ือหลายปีก่อน… 

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั KARUIZAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วันศุกร ์

27 เม.ย. 61 นากาโน่ - กิจกรรมลงสีตุ๊กตาดารมุะ – สวนดอกไมอ้าชิคางะ (จงัหวัดโทจิขิ)    

ชมความงามของดอกวิสทีเรยี - สวนโทบุเทรชเชอรก์ารเ์ดน้ - ชมทุ่งดอกพ้ิงมอส  

มหานครโตเกียว - อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูบุฟเฟ่ตสุ์ก้ียาก้ีเน้ือหมูและเน้ือววั พรอ้มดว้ย

เครื่องด่ืมซอฟทด์ริ้งค ์(ไม่อัน้) 
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เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     
09:00 น. น าทา่นร่วมเปิดประสบการณ์การใหม ่ “เรียนวาดลายตุ๊กตาดารุมะ” ท่านจะได้เรียนรู้ถึงหลกัการใน

การวาดลวดลายในแบบฉบบัศลิปะญ่ีปุ่ น และสามารถน าตุ๊กตาดารุมะท่ีมีความสงูถึง 12 เซนตเิมตร
กลบับ้านเป็นของท่ีระลกึได้อีกด้วย ตามความเช่ือดงัเดมิของชาวญ่ีปุ่ น “ดารุมะ” จดัเป็นเคร่ืองราง
ตวัแทนของตุ๊กตาแหง่ความหวงั เพราะมนษุย์ทกุคนล้วนมีความหวงั เราจงึสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้
จนถึงวนันี ้ ความหวงัจงึเป็นก าลงัใจให้มนษุย์รู้จกัพากเพียรพยายาม เพ่ือความหวงัความปรารถนา
นัน้จะเป็นจริง  ตุ๊กตาดารุมะ จงึมีคณุคา่ความหมายท่ีลกึซึง้... น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “โทจิขิ” 
ตัง้อยูท่างทิศเหนือห่างจากมหานครโตเกียว 179 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวยอดนิยมท่ีอดุมไป
ด้วยธรรมชาตแิม้จะอยูใ่กล้กบัตวัเมือง สภาพอากาศคอ่นข้างหนาวชว่งฤดหูนาว สามารถ
เพลิดเพลินกบัน า้พรุ้อนองเซ็นในขณะท่ีชมหิมะได้ ส าหรับฤดรู้อนพืน้ท่ีภเูขาทางตอนเหนือจะมี
อากาศเย็นและเป็นพืน้ท่ีท่ีนิยมในชว่งฤดรู้อน อณุหภมูิในแตล่ะวนันัน้แตกตา่งคอ่นข้างมากซึง่ท าให้
สามารถท่ีจะปลกูพืชท่ีมีคณุภาพดีได้ นอกจากนีท้่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัดอกซากรุะและไม้
เลือ้ยในฤดใูบไม้ผลิ และใบไม้เปล่ียนสีในชว่งฤดใูบไม้ร่วง... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “สวนดอกไม้อาชิคางะ” ต่ืนตะลงึกบัธรรมชาติท่ีคดัสรรความงดงามได้อยา่งวิจิตร

บรรจงสดุพรรณา... น าทา่นช่ืนชมความสวยงามของ “ดอกวิสทีเรีย” WISTERIA [藤の花] และ 
“ดอกอะเซเลีย” AZALEA [つつじ] ซึง่เหลา่บรรดามวลดอกไม้หลากสายพนัธุ์ยงัคงแขง่กนัเบง่บาน
อวดสีสนัเม่ือก้าวเข้าสูฤ่ดใูบไม้ผลิ จะมีดอกไม้ท่ีหลายท่านไมเ่คยได้สมัผสัอยา่งใกล้ชิด ด้วยสีสนั
สดใสสวยฉดูฉาด งดงาม และบานสะพร่ัง ชว่งประมาณกลางเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม
ของทกุปี ดอกวิสทีเรียหรือดอกฟจูิจะผลิดอกออกมาต้อนรับนกัทอ่งเท่ียวกนัอยา่งสวยงาม (ขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศในแตล่ะปี) เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ภายในรอบหน่ีงปีเทา่นัน้... น าทา่นเดินทางสู่ 
“สวนดอกไม้โทบเุทรชเชอร์การ์เดน้” มีเนือ้ท่ีประมาณ 80,000 ตารางเมตร มีดอกไม้ตามฤดกูาลบาน
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อยา่งสวยงาม เพ่ือน าทา่นช่ืนชมกบัดอก MOSS PHLOX หรือท่ีรู้จกักนัในนามนกัท่องเท่ียวชาวไทย
ท่ีช่ือ “พ้ิงค์มอส” ท่ีพร้อมเพรียงกนัเบง่บานอวดสีสนัฉดูฉาดงดงาม ทา่มกลางอากาศท่ีเย็นสบาย 
พร้อมกบัทศันียภาพท่ีโดดเดน่ ทา่นจะได้ชมสีสนัทัว่ทัง้ภเูขาตัง้แตป่ลายกลางเดือนเมษายน-ต้น
เดือนพฤษภาคม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) และสง่กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นีจ้ะท าให้ทัง้เมือง
หอมกรุ่นไปทัว่อาณาบริเวณ ให้ทา่นได้เก็บบนัทกึภาพแหง่ความทรงจ าแหง่ความงดงามไว้เป็นท่ี
ระลกึ และทกุครัง้ท่ีน าภาพถ่ายกลบัมาดอีูกครัง้ทา่นจะนกึถึงบรรยากาศนีไ้ปตราบนานแสนนาน... 

   
น าทา่นเดนิทางสู ่  “มหานครโตเกียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) มหานคร
เป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแหง่ความเจริญและเทคโนโลยีอนั
ล า้สมยั ซึง่มีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั 
ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากร
อาศยัอยูร่าว 35 ล้านคน แตเ่ฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขต
เมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึง่ โตเกียวตัง้อยู่บริเวณ
ภมูิภาคคนัโตของญ่ีปุ่ น โตเกียวเป็นท่ีตัง้ของพระราชวงัของสมเดจ็พระจกัรพรรดิองค์ปัจจบุนัด้วย... 

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการท่านด้วยเมนบูฟุเฟ่ต์สกีุย้ากีเ้นือ้หมแูละเนือ้ววั ท่ีคดัสรร

เนือ้สตัว์เป็นอยา่งดี พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อนระอเุม็ดนุม่ และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้)  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

วันเสาร ์

28 เม.ย. 61 โตเกียว - อิบาราคิ – สวนดอกไมฮิ้ตาชิ ซีไซด ์ พารค์ – ลานดอกเนะโมฟีล่า  

โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจูกุ - อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูอพัเกรดบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่าง

รายการทีวีแชมป์เป้ียน และขาปูยกัษ ์(ไม่อัน้) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “อิบาราคิ” (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นจงัหวดัท่ีเตม็ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณ์ทัง้จากภเูขาและทะเล แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตอินังดงาม 
อากาศเย็นสบาย... น าทา่นเท่ียวชม “สวนดอกไม้ริมทะเลสวน ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” เพ่ือน าทา่นชม
ลาน “ดอกเนะโมฟิล่า” (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาล) ซึง่ทา่นจะเพลิดเพลินกบัสีสนัท่ีสวย
แปลกตาท่ีจะบานสะพร่ังสีฟ้าทัว่เนินเขา ประมาณ 4.5 ล้านดอก ตดักบัสีเขียวของต้นกล้าและต้นไม้ 
สีครามของท้องฟ้าสวย ภายใต้บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา และถือเป็นชว่งท่ีมีสีสนัในฤดใูบไม้ผลิของ
ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย สามารถชมได้ตัง้แตป่ลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม และนบัได้ว่า
ความงามของทุง่ดอกเนะโมฟีลา่เป็นอีกหนึง่สถานท่ี ๆ ต้องมาสมัผสัด้วยตาของท่านเองสกัครัง้ใน
ชีวิต ภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้างมีร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านขนม และของท่ีระลกึตา่ง ๆ ให้
ทา่นเดนิเล่นภายในสวนตามอธัยาศยั... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “มหานครโตเกียว” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง) มหานคร

เป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น นบัเป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแหง่ความเจริญและเทคโนโลยี
อนัล า้สมยั... น าทา่นเดนิทางสูย่า่นช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยอยา่งดี “ย่านชินจกู”ุ เพลิดเพลินกบัการ
จบัจา่ยซือ้สินค้านานาชนิดของนกัท่องเท่ียวทกุเพศทกุวยั ทา่นสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จาก
ท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 
เคร่ืองส าอาง และสินค้าอ่ืน ๆ ให้ทา่นได้สนกุกบัการซือ้สินค้าจใุจ... 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานไมอ่ัน้
แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เปีย้น ไมว่า่จะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเลสด กุ้ง
ตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลล์พิเศษ ขาปใูหญ่ยกัษ์ ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครีมน าท่าน
เข้าสูท่ี่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย ์

29 เม.ย. 61 โตเกียว – ศาลเจา้ฮิเอะ - อิสระชอ้ปป้ิงฮาราจูก ุ- มาคุฮาร ิ– อิสระชอ้ปป้ิงอิออน 

มอลล ์- ย่านเมืองใหม่โอไดบะ – อิสระชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซิ์ตี้ – อิสระถ่ายภาพ

บรรยากาศ(สะพานเรนโบว ์ – รปูป้ันเทพีเสรภีาพ – หุ่นยนตก์นัดัม้ยูนิคอรน์ 

ขนาดเท่าตวัจรงิ) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

      
น าทา่นเดนิทางสู่ “ศาลเจ้าฮิเอะ” สร้างขึน้ในชว่งต้นสมยัคามาครุะ โดยทัว่ไปศาลเจ้าในประเทศ
ญ่ีปุ่ นนัน้จะสามารถพบเห็นรูปปัน้ของสตัว์ตา่ง ๆ ได้ทัว่ไป ซึง่ความคิดท่ีว่าสตัว์คือผู้พิทกัษ์เทพเจ้า
หรือเป็นเสมือนตวัแทนเทพเจ้า เป็นความคดิท่ีได้จากลทัธิชินโต ศาลเจ้าฮิเอะเป็นศาลเจ้าท่ีตัง้อยูใ่น
เขตท่ีเป็นใจกลางของการเมืองและเศรษกิฐของโตเกียว เน่ืองด้วยศาลเจ้านีมี้ท่ีตัง้อยูใ่นท่ีดงักลา่ว 
เลยมีความเช่ือวา่ศาลเจ้านีเ้ป็นศาลเจ้าท่ีให้โชคลาภด้านการเมืองและธุรกิจ ว่ากนัวา่เหมาะส าหรับผู้
ท่ีอยากสมหวงัเร่ืองการงาน หรือวา่ความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจการงานอยา่งมาก นอกจากนีศ้าล
แหง่นีย้งัมีรูปปัน้ลิงสองสามีภรรยา ลิงเป็นสตัว์ท่ีมีความรักตอ่ลกูของตนมาก ฉะนัน้ศาลเจ้าฮิเอะ
แหง่นีย้งัมีช่ือเสียงในเร่ืองการให้โชคในเร่ืองการขอบตุร และการคลอดบตุรง่าย เป็นการขอพรท่ีเป็น
เสนห์่ท าให้ผู้คนอยากท่ีจะมาท าการสกัการะท่ีศาลเจ้าแหง่นี.้.. น าทา่นสู่แหลง่ท่ีวยัรุ่นนิยมมากท่ีสดุ
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แหง่หนึง่ “ย่านวยัรุ่นฮาราจูกุ” แหลง่รวมเสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั รองเท้า ของวยัรุ่นญ่ีปุ่ น หากคณุคือ
คนท่ีก าลงัมองหาซือ้เสือ้ผ้าแบบแปลกๆ หรือ แนวคอสเพลย์ ทา่นยงัสามารถหาซือ้ได้จากท่ีน่ีอีกด้วย 
หรือ ถ้าต้องการเห็นวยัรุ่นญ่ีปุ่ นแตง่ตวัแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดไูด้ท่ีน่ีในวนัอาทิตย์... 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัาศยั (ไมร่วมในรายการทวัร์)  

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูย่่าน “มาคฮุาริ” ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ “อิออน มาคฮุาริ ชินโตชิน” ย่านช้อปปิง้มอลล์

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในฝ่ังภมูิภาคคนัโต ตัง้แตร้่านจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์อาหาร ไปจนถึงเสือ้ผ้าและ
เคร่ืองใช้ประจ าวนัซึง่วางจ าหนา่ย โดยตรงอยา่งครบถ้วน รวมถึงร้านค้าปลีกชัน้น า ร้านอาหารกวา่ 
40 ร้านค้า ท่ีรวมอยู่ด้วยกนัทัง้หมดตลอดทัง้ชัน้เข้ามาวางจ าหนา่ย ท่ีสาขามาคฮุารินีแ้บง่ออกเป็น 4 
โซน ดงันี ้ ACTIVE MALL ZONE มีร้านค้าเก่ียวกบัการกีฬา ออกก าลงักาย เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และ
สินค้าแนะน าหลากหลายเป็นต้น FAMILY MALL ZONE มีร้านค้าเก่ียวกบัเสือ้ผ้าเดก็ แผนกขายของ
เลน่เดก็ ROYS’R US ร้านค้าเก่ียวกบัครอบครัว ร้าน UNIQLO กระเป๋าอะเนโล ่และสินค้าแนะน าอีก
มากมาย PET MALL ZONE มีร้านขายสตัว์เลีย้ง โรงแรมสตัว์ ตดัขน อปุกรณ์เก่ียวกบัสตัว์ โรงเรียน
สตัว์ วสัดอุปุกรณ์อาหารท่ีเก่ียวกบัสตัว์เลีย้งนา่รัก และ GRAND MALL ZONE มีห้างอิออนมอลล์ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต H&M DHC ศนูย์อาหาร โอนิทสึกะไทเกอร์ รองเท้าผ้าใบ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย... 
น าทา่นเดนิทางสู ่ “โอะไดบะ”  ยา่นเมืองใหมท่ี่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอา่วโตเกียวโดยมี 

    
 สะพานสายรุ้ง RAINBOW BRIDGE เป็นตวัเช่ือมระหว่างฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอะไดบะ เมืองใหม่

โอะไดบะ ได้ท าสร้างขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางในด้านตา่ง ๆ เชน่ ศนูย์ประชมุนานาชาติ โรงแรม 
ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกบัเป็นทางผา่นจากตวัเมืองไปสนามบนิ
นานาชาตนิาริตะ ท าให้โอะไดบะแหง่นีเ้ป็นเมืองท่ีขยายออกมาเพ่ือตอ่ยอดความเจริญของโตเกียว... 
ให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้ห้าง “ไดเวอร์ซิตี”้ พลาซา่ได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมข่อง
โตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความต่ืนตาต่ืนใจในบริเวณท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวโดง่ดงั และ
เพลินกบัการช้อปปิง้ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบนัเทิง และการพกัผอ่นซึง่จะท าให้ทา่น
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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 (ไมร่วมในรายการ) 
19:30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ “สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ” บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น  
 

วันจนัทร ์

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

00:40 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติญี่ปุ่ น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 033 

   
05:00 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมภาพความประทบัใจ 
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COLORS OF HIRUGAMI JAPAN ROMANTIC FLOWER ROADS 

[MOMOHANA – WISTERIA – PINK MOSS - NEMOPHILA] 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

ครั้งแรกกบั 4 สวนดอกไมใ้หญ ่และ 4 เทศกาลดอกไมบ้าน 
 

   
 

ตาราง 
การเดนิทาง 
2561 

ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแล้ว 

เม.ย. 24-30 

ผู้ ใหญ่ 66,900 42,900 24,000 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 63,900 42,900 21,000 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 51,900 30,900 21,000 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นั่งบนรถโค้ช 5,500 

 
อัตรานีร้วม 

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

 กระเป๋าผ้าล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแด็ปเตอร์หวัแปลงปลัก๊ไฟฟ้า 

 คา่ห้องพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการท่ีก าหนด 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้าประเทศอ่ืน 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง และคา่ใช้จา่ยท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เช่น 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 อันเน่ืองมาจากคณะท่ีเดนิทางนัน้
ถูกจองเตม็เร็วกว่าปกต ิหรือจ าเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพื่อเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
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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 วนันบัจากวนัเดนิทางเดิม 

✓ แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดนิทาง 45 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
✓ 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 ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

เส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน 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) 
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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 า้มนัเชือ้เพลิง คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศ และคา่ภาษีสนามบนิ จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบนิแจ้ง
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 โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ 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) 



 

 

- 17 - 

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... 
 

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 หรือสิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างพ 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 

 
 


