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ZAKURA HANAMIYAMA FLOWERS SEASON  

[MATSUSHIMA BAY CRUISE & SEAFOOD MARKET] 7D4N by JL 

16-22 APRIL 2018 
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ JL 034 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ (มหานครโตเกียว)    
สวนโทบเุทรชเชอร์ (จงัหวดักนุมะ) - สวนดอกไม้อาชิคางะ (จงัหวดัโทจิงิ)  
เก็บสตรอเบอร์ร่ีจากสวน - เมืองคินกุาวา่องเซ็น - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาต ิ

- 01 02 

KINUGAWA 
PLAZA 

 

03 
คินกุาวา่ - หมูบ้่านโบราณโอจิจคุ ุ (จงัหวดัฟคุชิุมา่) - ชมความงามปราสาท 
นกกระเรียนทสรุึกะไอซวึาคามตัส ึ - กิจกรรมแตง่สตีุ๊กตาววัแดงอะคาเบะโคะ  
เมืองอรุะบนัได - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

URABANDAI 
LAKE RESORT 

 

04 

อรุะบนัได - ทะเลสาบห้าสโีกะชิคนิมุะ - ช่ืนชมความงามของสวนดอกไม้และ
ดอกซากรุะ “สวนฮานามิยามา่” - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ (จงัหวดัมิยางิ) - ชม
ความงดงามของทิวซากรุะริมแมน่ า้ ชิโระอิชิ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร  - เซ็นได 
– อิ่มอร่อยกบัชดุเมนขูาปยูกัษ์ (อพัเกรด)  

06 07 
08

 

SENDAI 
METROPOLITAN 

05 

เซ็นได - เมืองชิโอะกามะ - เยี่ยมชมตลาดสง่อาหารทะเลสด - ทดลองชิมข้าว
หน้าทะเล “มาย ไคเซ็น ดง” (ไมร่วมในรายการทวัร์) - ศาลเจ้าโกะไดโดะ - 
ลอ่งเรือชมอา่วมตัสชิึมา่  (มรดกโลก) - สถานีรถไฟเซ็นได - นัง่รถไฟชินกงัเซ็น 
(ประมาณ 1:08 ชัว่โมง)  สถานรีถไฟในโตเกียว - ขึน้รถไฟท้องถ่ินเข้าสูโ่รงแรม
ที่พกั – อิ่มอร่อยเมนบูฟุเฟต์ชาบชูาบญ่ีูปุ่ น  

09 10 
11

 

TOKYO 
CHINZANSO 

06 

โตเกียว - วดัอาซากซุะ - นมสัการเจ้าแมก่วนอิมศกัดิ์สทิธ์ิ - อิสระช้อปปิง้ยา่น
ชินจกู ุ- ยา่นเมืองใหมโ่อไดบะ - อิสระช้อปปิง้ห้างไดเวอร์ซิตี ้- อิสระถ่ายภาพ
บรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปัน้เทพีเสรีภาพ l หุน่ยนต์กนัดัม้ยนูิคอร์น 
ขนาดเทา่ตวัจริง) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ 

12 13 

14 

คืนเงิน 

2,000 

เยน 

- 

07 
สนามบินนานาชาตฮิาเนะดะ - ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสวุรรณภมู ิ
(กรุงเทพมหานคร) เทีย่วบินที ่JL 033 

- - - - 
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ZAKURA HANAMIYAMA FLOWERS SEASON  

[MATSUSHIMA BAY CRUISE & SEAFOOD MARKET] 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

16-22 APRIL 2018 
 

    
 

วันจนัทร ์

16 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) 

 

วันองัคาร 

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

สวนโทบุเทรชเชอร ์ (จงัหวัดกนุมะ) - สวนดอกไมอ้าชิคางะ (จงัหวัดโทจิงิ)    

เก็บสตรอเบอรร์ีจ่ากสวน - เมืองคินุกาว่าองเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ  

06:05 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ บนเกาะฮอนชู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 
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น าทา่นสูจ่งัหวดั “กนุมะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) ตัง้อยูใ่จกลางของ
เกาะประเทศญ่ีปุ่ น รูปร่างขอบเขตจงัหวดัเหมือน "นกกระเรียนกางปีกกว้าง ก าลงัตีปีกขึน้บนิ" ซึง่มี
การแตง่ว่า "จงัหวดักนุมะท่ีมีรูปนกกระเรียนบนิ" ในไพค่ารุตะของจงัหวดัท่ีคนในจังหวดัรู้จกักนัดี ท่ีน่ี
มีธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ ทางด้านตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัมีพืน้ ท่ีราบคนัโตท่ีกว้างใหญ่ เป็น
จดุรวมของประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการคมนาคมท่ีเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย 
จงัหวดักนุมะมีองเซ็นมากกว่า 200 แหง่ รวมถึงแหลง่องเซ็นขึน้ช่ือถึงส่ีแหง่ ซึง่ได้แก่ คสุะทส ึอิคาโฮะ 
มินาคามิ และชิมะ จงัหวดันีไ้มใ่ชแ่คมี่องเซ็นชัน้แนวหน้ามากมายจนได้รับฉายาวา่ "เมืองแห่งองเซ็น" 
เทา่นัน้ แตย่งัมีความหลากหลายในด้านตา่ง ๆ ขององเซ็น เชน่ คณุภาพ ปริมาณน า้องเซ็นท่ีพุง่
ออกมา ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ฯลฯ รวมทัง้มีองเซ็นท่ีปริมาณน า้องเซ็นพุง่ออกมาโดยธรรมชาติ
มากเป็นอนัดบัหนึง่ของญ่ีปุ่ น องเซ็นท่ีได้รับเลือกเป็นอนัดบัหนึง่ของการจดัอนัดบัองเซ็น 100 แหง่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น องเซ็นแรกท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นองเซ็นพกัฟืน้ของประชาชน หนึง่ในสามองเซ็นผิว
สวยด้วย… น าทา่นเดนิทางสู ่ “สวนดอกไม้โทบเุทรชเชอร์การ์เด้น” มีเนือ้ท่ีประมาณ 80,000 ตาราง
เมตร มีดอกไม้ตามฤดกูาลบานอย่างสวยงาม เพ่ือน าทา่นช่ืนชมกบัดอก MOSS PHLOX หรือท่ีรู้จกั
กนัในนามนกัทอ่งเท่ียวชาวไทยท่ีช่ือ “พ้ิงค์มอส” ท่ีพร้อมเพรียงกนัเบง่บานอวดสีสนัฉดูฉาดงดงาม 
ทา่มกลางอากาศท่ีเย็นสบาย พร้อมกบัทศันียภาพท่ีโดดเดน่ ทา่นจะได้ชมสีสนัทัว่ทัง้ภเูขาตัง้แต่
ปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคม (ปริมาณดอกไม้ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาลท่ีมีการ
ผนัแปรในแตล่ะปี) และสง่กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้นีจ้ะท าให้ทัง้เมืองหอมกรุ่นไปทัว่อาณา
บริเวณ ให้ทา่นได้เก็บบนัทึกภาพแหง่ความทรงจ าแหง่ความงดงามไว้เป็นท่ีระลึก และทกุครัง้ท่ีน า
ภาพถ่ายกลบัมาดอีูกครัง้ทา่นจะนกึถึงบรรยากาศนีไ้ปตราบนานแสนนาน... น าทา่นเดินทางสู่
จงัหวดั “โทจิขิ” ตัง้อยูท่างทิศเหนือหา่งจากมหานครโตเกียว 179 กิโลเมตร เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
ยอดนิยมท่ีอดุมไปด้วยธรรมชาตแิม้จะอยู่ใกล้กบัตวัเมือง สภาพอากาศคอ่นข้างหนาวชว่งฤดหูนาว 
สามารถเพลิดเพลินกบัน า้พรุ้อนองเซ็นในขณะท่ีชมหิมะได้ ส าหรับฤดรู้อนพืน้ท่ีภเูขาทางตอนเหนือ
จะมีอากาศเย็นและเป็นพืน้ท่ีท่ีนิยมในชว่งฤดรู้อน อณุหภมูิในแตล่ะวนันัน้แตกตา่งคอ่นข้างมากซึง่
ท าให้สามารถท่ีจะปลกูพืชท่ีมีคณุภาพดีได้ นอกจากนีท้่านยงัสามารถเพลิดเพลินกบัดอกซากรุะและ
ไม้เลือ้ยในฤดใูบไม้ผลิ และใบไม้เปล่ียนสีในชว่งฤดใูบไม้ร่วง... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “สวนดอกไม้อาชิคางะ” ต่ืนตะลงึกบัธรรมชาตท่ีิคดัสรรความงดงามได้อยา่งวิจิตร

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
กบัสภาพอากาศ และฤดกูาลท่ีมีการผนัแปรในแตล่ะปี) เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ภายในรอบหน่ีงปี
เทา่นัน้... น าทา่นสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนกุกบักิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ใหมก่บัการเก็บผลไม้สดจาก
สวน  “สตรอเบอร์ร่ี”  ให้ทา่นได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาล) และอิม่
อร่อยอย่างเตม็ท่ี ด้วยวิธีการปลกูท่ีพิถีพิถนั และตัง้ใจดแูลด้วยวิธีทางธรรมชาติอยา่งแท้จริง และไม่
มีการใช้สารเคมีจงึได้ผลใหญ่สีแดงสดทัว่ทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รับประกนัความอร่อยแนน่อน... 

   
น าท่านเดินทางสู่เมือง “คินกุาว่า องเซ็น” เมืองท่ีมีช่ือเสียงด้านการอาบน า้แร่ เมืองยอดนิยมในช่วง
ฤดใูบไม้ผลิ ตัง้อยู่ในจงัหวดัโทชิกิและไม่ไกลจากเมืองนิกโก้มากนกั ท่ีน่ีถือเป็นเมืองท่ีเป็นศนูย์กลาง
ของเรียวกัง เพราะเป็นแหล่งท่ีมีน า้พุร้อนแร่ธรรมชาติคณุภาพสูง ท าให้ท่ีน่ีถูกรายล้อมด้วยองเซ็น
และเรียวกงัมากมายท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ โดยคินกูาว่าถือเป็นเมืองท่ีได้รับการพฒันาอย่างกว้างขวาง
และรวดเร็ว รองรับนักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนอย่างสม ่าเสมอและมากมายทุกปี ซึ่งนอกจากเรียวกัง
ขนาดใหญ่อนัทนัสมยัแล้ว ท่ีน่ียงัมีสวนสนกุและโรงอาบน า้ให้บริการด้วย... 

  น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม



 

 

- 5 - 

และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

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 คินุกาว่า - หมู่บา้นโบราณโอจิจุคุ (จงัหวัดฟุคุชิม่า) - ชมความงามของปราสาท 

นกกระเรยีนทสึรกุะ ไอซึ วาคามตัสึ – รว่มสนุกกบักิจกรรมแต่งสีตุ๊กตาวัวแดง   

อะคาเบะโคะ ตุ๊กตาแห่งโชคลาภ - เมืองอุระบนัได - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  
น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “ฟคุชิุม่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2:00 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทาง
ตอนใต้ของภมูิภาคโทโฮะข ุ ประมาณ 200 กิโลเมตรจากมหานครโตเกียว เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัสามของประเทศญ่ีปุ่ น  แม้วา่จะอยูใ่กล้กนักบัเมืองหลวงของประเทศ แตก็่ยงัคงวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดมิเอาไว้ได้ และนบัได้วา่เป็นจงัหวดัทางอตุสาหกรรมท่ีมีมลูคา่สินค้ารวมท่ีถกูสง่ออก
สงูท่ีสดุในฮอกไกโดและภมูิภาคโทโฮะข.ุ.. น าท่านออกเดนิทางสู ่ “หมู่บา้นโบราณโอะอจิุจุค”ุ ใน
สมยัก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพกัระหวา่งทาง ส าหรับคนเดนิทางท่ีจะมุง่หน้าสู่เมืองเอะโดะ ปัจจบุนัท่ี
แหง่นีย้งัถกูจดัให้เป็นสถาปัตยกรรมของชาติ อาหารท่ีขึน้ช่ือและมีช่ือเสียงคือ “เนะงิโซะบะ” คือ 
โซบะท่ีใช้ต้นหอมหนึง่ต้นเป็นตะเกียบ และเวลาทานก็ต้องทานต้นหอมไปด้วย... น าทา่นเดินทางสู่
เมือง “ไอซึ วาคามตัสึ” ตัง้อยูใ่นเขตภมูิภาคโทโฮข ุ หรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนบัวา่เป็นเมือง
ขนาดเล็กอีกแหง่ในภมูิภาคแหง่นีท่ี้มีความงดงามตามธรรมชาตอิยูห่ลายแหง่ด้วยกนั นอกจากนีแ้ล้ว
ก็ยงัมีประวตัศิาสตร์ท่ียาวนาน จงึเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัทอ่งเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในการมาเท่ียวเมืองนี.้..  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเซ็ตเมนญ่ีูปุ่ น “คิตะคาตะราเม็ง” เมนท่ีูมี
ช่ือเสียงของเมืองไอซวึาคามตัสึ  
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บา่ย น าทา่นเย่ียมชม “ปราสาททสึรุกะ”  หรืออีกช่ือหนึง่คือ “ปราสาทไอซึวาคามตัสึ”  ความหมายคือ 

“ปราสาทนกกระเรียน” ปราสาทนีถ้กูสร้างขึน้ครัง้แรกเม่ือปี ค.ศ. 1384 และผา่นเหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์มามากมาย ปราสาทแหง่นีถ้กูท าลาย และสร้างขึน้ใหมห่ลายตอ่หลายครัง้ โดยครัง้
ลา่สดุถกูสร้างขึน้ใหมใ่นปี ค.ศ.1964 ปัจจบุนัปราสาททสรุึกะจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงเร่ืองราวทาง
ประวตัิศาสตร์ของเมืองไอสวุะคะมะทส ึ รวมทัง้เคร่ืองเขิน ดาบ และอาวธุโบราณตา่ง ๆ และชัน้ท่ี 5 
ซึง่เป็นชัน้ด้านบนสดุของปราสาทเป็นจดุชมวิว ให้ทา่นได้ชมทิวทศัน์อนังดงามของตวัเมืองท่ีถกูโอบ
ล้อมด้วยภเูขาล้อมรอบ... น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บั “กิจกรรมเรียนแต่งสีตุ๊กตาอะคาเบะโคะ” 
กิจกรรมพิเศษส าหรับทกุทา่น เรียนการวาดลายบนตุ๊กตาประจ าท้องถ่ินของภมูิภาคโทโฮข ุ ซึง่มีการ
สืบทอดมาหลายร้อยปีซึง่เป็นงานหตัถกรรมท่ีต้องใช้ฝีมือในการประดษิฐ์ตุ๊กตาแบบนี ้ คือ หวัจะมี
การเคล่ือนไหวได้ตามแรงลม หรือการสัน่สะเทือนเสมือนมีชีวิตจริง ให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการวาด
และตกแตง่ตุ๊กตาววัแดง โดยมีผู้ เช่ียวชาญในการวาดมาสอนและแนะน าวิธีการวาด ทา่นสามารถน า
ตุ๊กตาตวัท่ีวาดกลบัมาเป็นของท่ีระลกึได้ท่านละ 1 ตวั “อะคาเบะโคะ” หรือ “ตุ๊กตาววัแดง” ซึง่เช่ือวา่
เป็นตุ๊กตาแหง่โชคลาภ และนบัวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองไอซ ึววัสีแดงนีมี้ประวตัิความเป็นมาตัง้แต่
เม่ือครัง้ท่ีเมืองนีจ้ะสร้างวดั จงึมีการสร้างววัสีแดงจากไม้เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือระลกึถึงววัพนัธุ์นี.้.. 

     
น าทา่นเดนิทางสู่เมือง “อรุะบนัได” หรือท่ีรู้จกักนัในนามท่ีราบสงูบนัได ด้วยทศันียภาพท่ีสวยงาม
ตามฤดกูาล อาทิ ชว่งใบไม้เปล่ียนสีท่ีน่ีจะเตม็ไปด้วยสีสนั หรือชว่งฤดหูนาวเป็นชว่งท่ีหิมะขาวโพลน
เหมาะสมกบัการเลน่สกี ท าให้ท่ีน่ีเป็นหนึง่ในเส้นทางท่ีเป็นท่ีคนญ่ีปุ่ นมกัจะนิยมเดินทางมาพกัผอ่น
หยอ่นใจมากท่ีสดุเม่ือเหน็ดเหน่ือยกบัการเดินทางมาทัง้วนั... 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL URABANDAI LAKE RESORT หรือเทียบเทา่ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บริการทา่นด้วยเมนูบฟุเฟต์นานาชาติ 
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พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด
เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต  

 

วันพฤหัสบดี 

19 เม.ย. 61 อุระบนัได - ทะเลสาบหา้สีโกะชิคินุมะ - ช่ืนชมความงามของสวนดอกไมแ้ละ

ดอกซากุระ “สวนฮานามิยาม่า” - ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ (จงัหวัดมิยางิ) - ชม

ความงดงามของทิวซากรุะรมิแม่น า้ ชิโระอิชิ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร  - เซ็นได 

- อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูขาปูยกัษ ์(อพัเกรด)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเดนิทางสู ่ ‘ทะเลสาบหา้สีโกะชิคินมุะ” เป็นท่ีรู้จกัในนามทะเลสาบ 5 สี ท่ีจริงแล้วท่ีทะเลสาบ
แหง่นีเ้ป็นท่ีรวมทะเลสาบมากกวา่ 4 0  แหง่ และยงัมีบงึเล็กน้อยตา่ง ๆ ของจงัหวดัฟคูชุิมา่อีก
มากมาย ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป คือ “บึงอะคานมุะ” หรืออีกช่ือวา่ “บงึน า้สีแดง” และ “บงึมิโดรินมูะ” 
หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “บึงน ้าสีเขียว” เป็นต้น ซึง่สีของน า้จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพภมูิอากาศ
และความเข้มข้นของแพลงตอนในน า้นัน่เอง ทะเลสาบแหง่นีเ้กิดจากการระเบดิของภเูขาไฟ ซึง่
เกิดขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1 8 8 8  ให้ทา่นได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกบัสีของ
ต้นไม้ท่ีกาลงัเปล่ียนสีอยา่งสวยงาม... น าท่านเดินทางสู่ “สวนฮานามิยาม่า” (ใช้ระยะเวลาในการ
เดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) สถานท่ีสามารถช่ืนชมธรรมชาต ิอนัแสนสวยงามท่ีดีท่ีสดุของจงัหวดั
ฟคุชุิมา่ ด้วยความร่วมมือของผู้ ท่ีอาศยัอยูใ่นระแวกนัน้ชว่ยกนัปลกูต้นไม้นานาชนิดในปริมาณมากๆ 
ไว้หน้าบ้านแตล่ะหลงั ยามท่ีถึงฤดกูาลท่ีพนัธ์ไม้แตล่ะชนิดออกดอกก็จะได้เห็นเป็นสีสนัท่ีสวยงาม 
สามารถเดินได้เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ในชว่งท่ีดอกซากรุะบานทา่นจะต้องตะลึงกบัต้นซากรุะ
ท่ีมีมากมายเกิดความคาดหมาย (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และฤดกูาลท่ีมีการผนัแปรในแตล่ะปี)... 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ “ฮิโตะเมะเซ็มบงซากรุะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) เพ่ือ

น าทา่นชมความงดงามของ “ทิวซากรุะ” ท่ียืนต้นเรียงรายกวา่ 1,200 ต้นเป็นระยะทางยาวประมาณ 
3.5 กิโลเมตร ไปตามความยาวของแมน่ า้ชิโระอิชิไหลผา่นในเมืองโอกาวาระ โดยมีฉากหลงัเป็น
เทือกเขาซาโอะท่ียงัมีหิมะปลกคลมุ ท าให้ตดักบัสีสนัของดอกซากรุะยิ่งท าให้ดงูดงามมากยิ่งขึน้ 
และมีดอกซากรุะหลากหลายสายพนัธุ์ให้ทา่นได้ช่ืนชม เชน่ โซะเมะอิโยะชิโนะ ซากรุะ (YOMEI 
YOSHINO ZAKURA) ยาเอะซากรุะ (YAE ZAKURA) และเซ็นไดโยะชิโนะ ซากรุะ (SENDAI 
ZAKURA) นบัเป็นสถานท่ีชมซากรุะท่ีมีช่ือเสียงของภมูิภาคโทโฮข ุ ในชว่งฤดใูบไม้ผลิหน้าฤดกูาล
ซากรุะ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาลในแตล่ะปี) ท่ีน่ีก็จะจดังานเทศกาลชมดอกไม้ขึน้ทกุปี
รวมถึงมีการออกร้าน มีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ประเทศมากกวา่ 300,000 คน...  

    
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “เซ็นได” เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคโทโฮข ุ มีประชากรประมาณหนึง่ล้านคน 

และแวดล้อมไปด้วยก าแพงปราสาท และต้นไม้ จนได้ช่ือวา่เป็น CITY OF TREES และมีอาหารท่ีขึน้
ช่ือ คือ เมนลูิน้ววั ซึง่เป็นเมนดูงัท่ีคนญ่ีปุ่ นท่ีมาเท่ียวเมืองนีจ้ะต้องหาโอกาสลิม้ลองความอร่อยอยา่ง
แนน่อน... 

ค ่า รับรับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยชดุไคเซคเิมนขูาปยูกัษ์(อพัเกรด)  
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL SENDAI METROPOLITAN หรือเทียบเทา่ 
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วันศุกร ์

20 เม.ย. 61 เซ็นได - เมืองชิโอะกามะ - เย่ียมชมตลาดส่งอาหารทะเลสด - ขา้วหนา้ทะเล 

“มาย ไคเซ็น ดง” - ศาลเจา้โกะไดโดะ - ล่องเรอืชมอ่าวมตัสึชิม่า  (มรดกโลก) 

- สถานีรถไฟเซ็นได - นั่งรถไฟชินกงัเซ็น (ประมาณ 1:08 ชั่วโมง)  สถานีรถไฟ

โตเกียว – ข้ึนรถไฟทอ้งถิ่ นเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั – อ่ิมอรอ่ยเมนูบุฟเฟตช์าบูชาบู

ญี่ปุ่นและซอฟทด์ริ้งค ์  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “ชิโอะกามะ” เมืองแหง่ทะเลท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ในเร่ืองของอาหารทะเลสด 
รสชาตหิวาน และอร่อยท่ีสดุอีกเมืองหนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่มีเมืองทา่ท่ีมีความส าคญั และได้รับ
การจดทะเบียนบนัทกึให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ “อ่าวมตัสึชิม่า” เมืองท่ีได้ช่ือวา่เป็น 1 ใน 3 
ของเมืองท่ีมีทศันียภาพทางท้องทะเลอนังดงามท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น (อีก 2 เมืองท่ีได้รับการติด
อนัดบั ได้แก่ เกาะมิยาจิมา่ จงัหวดัฮิโรชิมา่ และอามาโนะฮาชิดาเตะ เมืองเกียวโต) ตลาดขายสง่
อาหารทะเลแหง่นีท้า่นสามารถเดนิชมสตัว์น า้ทางทะเลได้หลากหลายสายพนัธุ์ ท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยม
น ามาบริโภค และสง่ออกขายไปยงัหวัเมืองตา่ง ๆ นอกจากนีท้า่นอาจจะได้เห็นปลาทนูา่ขนาดใหญ่
วางเรียงราย เพ่ือรอผู้ ท่ีประมลูได้แล้วมารับไป (ชนิดขึน้อยูก่บัชว่งฤดกูาลจบัปลา)... นอกจากนีท้า่น
ยงัสามารถอิสระเลือกซือ้ตามอธัยาศยัทดลองลิม้ลองข้าวหน้าทะเลท่ีเรียกวา่ “มายไคเซ็นดง” คือการ
เลือกอาหารทะเล หรือปลาดิบหน้าตา่ง ๆ ท่ีท่านโปรดปราน และชีใ้ห้กบัทางเจ้าของร้าน และน ามา
วางลงบนข้าวสวยร้อน ตามความต้องการของผู้ ซือ้ นบัได้วา่เป็นประสบการณ์และวฒันธรรมการกิน
แบบฉบบัชาวญ่ีปุ่ นอีกด้วย ซึง่ราคาจะขึน้อยูก่บัประเภทชนิดและจ านวนท่ีทา่นเลือกวางลงไปนัน่เอง
... น าทา่นเย่ียมชม “ศาลเจ้าโกะไดโด” เป็นศาลเจ้าท่ีย่ืนไปในอา่วมตัสชึิม่า บนเกาะเล็ก ๆ ท่ีน าเอา 
12 นกัษัตรมาเป็นเร่ืองราวของสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าแหง่นี ้ ถกูสร้างในปี พ.ศ. 1350 ศาลเจ้า
แหง่นีเ้ป็นท่ีประดษิฐานของเทพเจ้าถึง 5 องค์ แตห่ลงัท่ีเห็นกนัในปัจจบุนั ไดเมียว ดาเตะ มาซามเุนะ 
ได้สร้างขึน้ใหมเ่ม่ือปี พ.ศ. 2147 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมโมยามะ สร้างด้วยไม้ มีระเบียงทัง้ส่ีด้าน 
การข้ามไปยงัศาลเจ้านีจ้ะมีสะพานชว่งสัน้ ๆ 3 ช่วง สองชว่งก่อนถึงศาลเจ้าเรียกวา่ ซึคาชิบาชิ สร้าง
จากไม้ เว้นช่องระหวา่งไม้กระดาน เม่ือเดินข้ามจะมองเห็นพืน้น า้ด้านลา่ง มกัมีคูรั่กมาจงูมือกนัเพ่ือ
ข้ามสะพานนี ้เพราะเช่ือว่าจะท าให้สานสมัพนัธ์แหง่รักแนบแนน่ยิ่งขึน้... 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเซ็ตเมนอูาหารทะเลหม้อไฟสดุยอดเมนู
ขึน้ช่ือแหง่เมืองมตัสชึิม่า  

   
บา่ย น าทา่นล่องเรือ “อ่าวมตัสึชิม่า” ท่ีได้รับการบนัทึกให้เป็นมรดกโลก (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ใน

ปัจจบุนัยงัคงความงามนัน้เอาไว้ ในปี ค.ศ. 2013 อา่วนีย้งัได้รับรางวลั “อา่วท่ีงดงามท่ีสดุในโลก” 
รองจากอ่าวของมหาวิหารมงต์ ชาน มิเชล ท่ีประเทศฝร่ังเศส และอ่าวซานฟรานซิสโก ของประเทศ
อเมริกา และเป็นอ่าวแรกของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รับรางวลันี ้ระหวา่งการลอ่งเรือไปรอบ ๆ นัน้ ทา่นจะ
ได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงท่ีน่ี ได้แก่ การเลีย้งหอยนางรม ซึง่ชาวบ้านจะเลีย้งเป็นฟาร์มอยู่
ในทะเล   ท าให้หอยนางรมมีคณุภาพดีและตวัใหญ่ อีกทัง้อาหารทะเลของเมืองนีก็้มีความสดเป็น
อยา่งมาก และให้ทา่นเดินชมหมูบ้่านท่ีอยูบ่ริเวณอ่าว และร้านขายของท่ีระลกึ อา่วมตัสชึิมา่มีเกาะ
น้อยใหญ่มากมายกวา่ 300 เกาะ ด้วยเกาะน้อยใหญ่พวกนีจ้งึชว่ยลดแรงกระแทกของคล่ืนยกัษ์ ในปี 
ค.ศ. 2011 ท าให้มตัสชึิมา่ได้รับผลกระทบจากคล่ืนสนึามิไมม่ากเทา่กบัเมืองริมทะเลอ่ืนในแถบนี ้ 
อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่เลีย้งหอยนางรมขนาดใหญ่อีกด้วย โดยบริเวณนีจ้งึมีอีกเมนแูนะน า คือ “หอย
นางรมชปุเกร็ดขนมปังทอด” รสหวานสด ความอร่อยท่ีห้ามพลาดเม่ือมาเยือนท่ีน่ี หรือเลือกชิมจะชิม
หอยนางรมยา่งบีบด้วยเลมอ่นนิดก็อร่อยไมแ่พ้กนั (ไมร่วมในรายการทวัร์และขึน้อยู่กบัฤดกูาล) ให้
ทา่นอิสระเลือกซือ้เลือกชิมตามอธัยาศยัพร้อมเดนิเลม่ชมบรรยากาศก็สามารถลืมเวลาไปได้แบบไม่
รู้ตวัเลย  

   
น าทา่นเดนิทางสู ่ “สถานีรถไฟเซ็นได” เพ่ือน าทา่นขึน้ “รถไฟชินกงัเซ็น” หรือ “รถไฟหวักระสนุ” ท่ีวิ่ง
ด้วยความเร็วเฉล่ียสงูสดุถึง 240 กิโลเมตรตอ่ชัว่โมง “ประมาณ 1:08 ชัว่โมง” ระยะทางรวมทัง้สิน้ 
322 กิโลเมตร รถไฟชินกงัเซ็นนบัวา่เป็นยานพาหนะท่ีสะดวกสบายไมแ่พ้เคร่ืองบนิ มุ่งหน้าสู่ “สถานี
รถไฟในโตเกียว” จากนัน้น าทา่นเปล่ียนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟสายด่วน” เพ่ือเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกัใน 
“มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแหง่ความเจริญ
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และเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึง่มีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและ
เมืองไว้ด้วยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑล
แล้วมีประชากรอาศยัอยูร่าว 35 ล้านคน แตเ่ฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มี
ประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน และถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึง่... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยเมนบูฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมเูนือ้ววั ท่ีคดัสรร
เนือ้สตัว์เป็นอยา่งดี พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อนระอเุม็ดนุม่ และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้) 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL TOKYO  CHINZANSO หรือเทียบเทา่ 

  

วันเสาร ์

21 เม.ย. 61 โตเกียว - วัดอาซากซุะ - นมสัการเจา้แม่กวนอิมศักด์ิสิทธ์ิ - อิสระชอ้ปป้ิงย่าน

ชินจูก ุ- ย่านเมืองใหม่โอไดบะ - อิสระชอ้ปป้ิงหา้งไดเวอรซิ์ตี้ - อิสระถ่ายภาพ

บรรยากาศ (สะพานเรนโบว ์ l รปูป้ันเทพีเสรภีาพ l หุ่นยนตก์นัดัม้ยูนิคอรน์ 

ขนาดเท่าตวัจรงิ) - สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ   

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 ซึง่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้าขายของท่ีระลึกพืน้เมือง
มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด  ของเลน่  รองเท้า  พวงกญุแจท่ีระลกึ  ฯลฯ   ให้ทกุท่านได้เลือกซือ้
เป็นของฝากของท่ีระลึก... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูย่่าน “ชินจูก”ุ เมืองท่ีการพฒันาไมเ่คยหยดุนิ่ง และยงัเป็นศนูย์กลางของวฒันธรรม

โตเกียว มีแลนด์มาร์คส าคญัคือเป็นท่ีตัง้ของท่ีท าการรัฐบาลโตเกียว และสถานีชินจกูก็ุยงัเป็นสถานี
ท่ีมีผู้ โดยสารขึน้ลงมากเป็นอดัดบัหนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่มีมากถึง 3.5 ล้านคนตอ่วนั โดยทางออก
ของสถานีรถไฟหลายด้าน เช่น ด้านทิศตะวนัออกเปิดสูโ่ลกแหง่การช้อปปิง้ พบห้างสรรพสินค้าและ
ร้านค้าชัน้น ามากมาย ศนูย์กลางแหง่ความบนัเทิงอย่างย่านคาบกิุโจ ทางออกด้านทิศตะวนัตกจะ
พบกบัโลกแหง่ธุรกิจ อาคารท่ีท าการรัฐบาลโตเกียว ตกึสงู อาคารส านกังาน และโรงแรมมากมาย... 
ให้ทา่นได้อิสระกบัการช้อปปิง้ท่ีคนไทยคุ้นเคยเป็นอยา่งดี เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซือ้สินค้านานา
ชนิดของนกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั มีสินค้าให้เลือกอย่างจใุจ ไมว่า่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขาย
เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง ฯลฯ... น าทา่นเดนิทางสู ่“โอไดบะ” 
ยา่นเมืองใหมท่ี่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอา่วโตเกียวโดยมีสะพานสายรุ้ง RAINBOW 
BRIDGE เป็นตวัเช่ือมระหวา่งฝ่ังเมืองโตเกียวกบัฝ่ังโอะไดบะ 

    
 เมืองใหมโ่อะไดบะ ได้ท าสร้างขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางในด้านตา่ง ๆ เชน่ ศนูย์ประชมุนานาชาติ 

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสวนสาธารณะ เป็นต้น ประกอบกบัเป็นทางผา่นจากตวัเมืองไป
สนามบนินานาชาตนิาริตะ ท าให้โอะไดบะแหง่นีเ้ป็นเมืองท่ีขยายออกมาเพ่ือตอ่ยอดความเจริญของ
โตเกียว... ให้ท่านได้อิสระช้อปปิง้ห้าง “ไดเวอร์ซิตี”้ พลาซ่าได้รับการออกแบบให้เป็นแลนด์มาร์คแหง่
ใหมข่องโตเกียว ให้มีความหลากหลายและสร้างความตื่นตาต่ืนใจในบริเวณท่ีเป็นแหล่งทอ่งเท่ียว
โดง่ดงั และเพลินกบัการช้อปปิง้ เอ็นเตอร์เท็นเม้นท์คอมเพล็กซ์ ความบนัเทิง และการพกัผอ่นซึง่จะ
ท าให้ทา่นลืมเวลากบัศนูย์การค้าแหง่นีเ้ป็นท่ีตัง้ของร้านเสือ้ผ้าน าเข้า แบรนด์เสือ้ผ้าจากญ่ีปุ่ นและ
ตา่งประเทศ และย่ีห้อสินค้าท่ีล า้สมยัและมีเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร สถานท่ีสร้างความบนัเทิงขนาด
ใหญ่จะให้คณุได้รับประสบการณ์หลากหลาย ศนูย์อาหารท่ีมีร้านอาหารขึน้ช่ือของโตเกียว หรือชัน้
ท่ีตัง้ร้านอาหารท้องถ่ินและหรูหราเย้ายวนความหิวของท่าน ให้ทา่นได้อิสระกบัการถ่ายภาพ
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บรรยากาศ “วิวสะพานเรนโบว์” ภาพบรรยากาศ “รูปป้ันอนสุาวรีย์เทพีเสรีภาพ” จ าลองแบบเสมือน
จริงจากสหรัฐอเมริกา และ “หุ่นยนต์กมัดัม้ยูนิคอร์น” ขนาดเทา่ตวัจริง 

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

วันอาทิตย ์

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

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

   
05:00 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 
 

 

HITOME SENBON ZAKURA HANAMIYAMA FLOWERS SEASON  

[MATSUSHIMA BAY CRUISE & SEAFOOD MARKET] 

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. 16-22 

ผู้ ใหญ่ 78,900 52,900 26,000 

9,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 74,900 52,900 22,000 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 60,900 38,900 22,000 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นั่งบนรถโค้ช 6,000 

 
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 
 

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 

 

ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษีสนามบินตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
คา่ภาษีสนามบนิอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง



 

 

- 15 - 

ดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บสว่นเพิ่มเตมิ โดยไมจ่ 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) 
 

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
ธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ 
หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 
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 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 
1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ทา่นต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเง่ือนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเม่ือท าการจองทวัร์) 



 

 

- 17 - 

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 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 
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...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 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 
 

 


