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[SHIRAHAMA - SHIMIZU - ARIDA - WAKAYAMA - OSAKA] 

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

01-07 APRIL 2018 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้รักธรรมชาต ิแม่น า้ ต้นไม้ ภเูขา 
ผู้รักการแช่น า้แร่ธรรมชาตกัิบเส้นทางแปลกใหม่ ไม่เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเขน็ 

 

     
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เทีย่วบิน JL 728 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) - ฮิดาคะ  
หบุเขาสขีาวชิราซาคิริมมหาสมทุรแปซิฟิก - ชิราฮามะ - จดุชมววิหอคอยใต้
ทะเล (อยูร่ะหวา่งปรับปรุงแตเ่ยีย่มชมได้) - ร่วมเปิดประสบการณ์ใหมด้่วย
การแช่บอ่น า้แร่ธรรมชาตกิลางแจ้งอายกุวา่ 1300 ปี อยูต่ิดมหาสมทุรแปซิฟิก  
พกัโรงแรมสไตล์อิกรูโซนแพนด้าวิลเลจ - อพัเกรดสดุพิเศษกบัการลอ่งเรือไม้
โบราณทานเซต็เมนอูาหารทะเลบาร์บีคิว และบริการเคร่ืองดืม่ซอฟท์ดริง้ค์
และแอลกอฮอล์ (ไมอ่ัน้) - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

- 01 
02 

 

WAKAYAMA 
SHIRAHAMA 
TORE TORE 

PANDA 
VILLAGE 

 

03 

ชิราฮามะ - จดุชมวิวเซ็นโจจิคิ - ลอ่งเรือท้องกระจกชมปะการังและสตัว์น า้ใต้
ท้องทะเล - ถา่ยภาพเอ็นเกะทสโึทะ - จดุชมววิหน้าผาซนัดนัเบะคิ – ตลาดสด
ขนาดใหญ่โทเระโทเระ - เมืองทาโนะอรุะ - เข้าสูท่ี่พกัเพื่อชมพระอาทิตย์ลบั
ขอบฟา้และทะเลท่ีหมูบ้่านประมง (คล้ายเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล)  
อิ่มอร่อยกบัชดุเมนไูคเซคิเพื่อต้อนรับคนส าคญั - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

03 04 05 

WAKAYAMA 
TANOURA 
KANCHO 
MAMPA 

 

04 

ทาโนะอรุะ - ชิมิซอึงเซ็นเมืองอะริดะ - จดุชมววิทุง่นาขัน้บนัไดที่ถกูซอ่นไว้จาก
ธรรมชาติที่สวยงาม (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - จดุชมวิวสะพานแขวนสแีดงที่
แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และซากรุะ (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) - เมืองคาอิซกึะ 
เก็บผลไม้สดจากสวนสตรอเบอร์ร่ี - โอซาก้า – อิ่มอร่อยกบัเมนขูาปยูกัษ์  

06 07 
08 

 

OSAKA 
KEIHAN 

UNIVERSAL 
CITY 
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รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้รักธรรมชาต ิแม่น า้ ต้นไม้ ภเูขา 
ผู้รักการแช่น า้แร่ธรรมชาตกัิบเส้นทางแปลกใหม่ ไม่เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเขน็ 

 

     
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

05 
นครโอซาก้า - อิสระช้อปปิง้จใุจ หรือซือ้ทวัร์เสริมยนูเิวอร์แซล สตดูิโอ เจแปน 
(ซือ้เพิม่บตัรดว่นพิเศษไมต้่องรอคิวเคร่ืองเลน่สวนสนกุ)  

09 X X 

OSAKA 
KEIHAN 

UNIVERSAL 
CITY 

06 
โอซาก้า - ตลาดสดคโุระมงครัวแหง่นครโอซาก้า - อิสระช้อปปิง้ยา่นชินไซบาชิ   
คนัไซ - อิสระช้อปปิง้ยา่นอิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) 

10 

11 

คืนเงิน 

2,000 
เยน 

X - 

07 คนัไซ - ประเทศไทย - สนามบนิสวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบนิที ่ JL 727 - - - - 

 
 
 
 

 
 

รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้รักธรรมชาต ิแม่น า้ ต้นไม้ ภเูขา 
ผู้รักการแช่น า้แร่ธรรมชาตกัิบเส้นทางแปลกใหม่ ไม่เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเขน็ 

 

วันอาทิตย ์

01 เม.ย. 61 กรงุเทพฯ  

20:00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์สาย
การบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8  เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์ 

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

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

 

วันจนัทร ์

02 เม.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซากา้) - ฮิดาคะ - หุบเขาสีขาวชิ

ราซาคิรมิมหาสมุทรแปซิฟิก - ชิราฮามะ - จุดชมวิวหอคอยใตท้ะเล (อยู่ระหว่าง

ปรบัปรงุแต่เย่ียมชมได)้ - รว่มเปิดประสบการณใ์หม่ดว้ยการแช่บ่อน า้แร่

ธรรมชาติกลางแจง้อายุกว่า 1300 ปี อยู่ติดมหาสมุทรแปซิฟิก  พกัโรงแรม

สไตลอิ์กรโูซนแพนดา้วิลเลจ - อพัเกรดสุดพิเศษกบัการล่องเรอืไมโ้บราณทาน

เซ็ตเมนูอาหารทะเลบารบี์คิว และบรกิารเครื่องด่ืมซอฟทด์ริ้งคแ์ละแอลกอฮอล ์

(ไม่อัน้) - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ   

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

   
07:30 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “ฮิดาคะ” ตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดั “วาคายาม่า” (ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 

1:30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ริมฝ่ังชิราซาคิตดิมหาสมทุรแปซิฟิก ท่ีตัง้ดคูอ่นข้างลกึลบัซบัซ้อน ท าให้สถานท่ี
แหง่นีถ้กูปิดบงัไว้จากนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ทัง้ชาวญ่ีปุ่ นเองและนักท่องเท่ียวจากตา่งประเทศก็ตาม 

    
น าทา่นเย่ียมชม “หบุเขาสีขาวชิราซาคิ” ทศันียภาพอนัสวยงามของหินปนูสีขาวขนาดใหญ่ตามแนว
ชายฝ่ังนีไ้มอ่าจสามารถถกูบดบงัลงได้ สถานท่ีแหง่นีจ้ึงถกูก าหนดให้เป็นชายฝ่ังพิเศษแหง่หนึง่ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยลกัษณะรูปทรงของโขดหินท่ีเป็นเอกลกัษณะพิเศษ หินสีขาวจากหินปนู ท าให้เป็น
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สถานท่ีห้ามพลาดในการเย่ียมชม แวะชมความแปลกตาตามแนวชายฝ่ัง นกัทอ่งเท่ียวสามารถ
ลอ่งเรือรอบ ๆ พืน้ท่ีเพ่ือชมหินปนูสีขาวบริสทุธ์ิตามแนวชายฝ่ัง ชายฝ่ังแหง่นีมี้ช่ือเสียงในเร่ืองของจดุ
ด าน า้และสอนวิธีการด าน า้ให้กบัผู้ ท่ีรักการชมความงามใต้ท้องทะเลอีกด้วย... น าทา่นเดนิทางสู่
เมืองตากอากาศ “ชิราฮาม่า” (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 : 3 0 ชัว่โมง) เมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองแร่
ธรรมชาตบิริสทุธ์ิ เมืองท่ีติดอนัดบัเร่ืองชายหาดสวยงามของญ่ีปุ่ น ค าวา่ “ชิราฮามา่” แปลวา่ 
“ชายหาดสีขาว”  หมายถึงวา่ ทา่นจะได้เห็นแนวชายหาดและเม็ดทรายสีขาวตลอดร่ิมฝ่ัง... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บา่ย น าทา่นเย่ียมชม “จุดชมวิวหอคอยใตท้ะเล” (อยูร่ะหว่างการปรับปรุงทางเข้าแตเ่ย่ียมชมได้ปกติ) 

เน่ืองด้วยเป็นสิ่งปลกูสร้างท่ีอยูต่ิดกบัทะเล ดงันัน้ท าให้สิ่งปลกูสร้างเหลา่นีไ้ด้รับอิทธิพลของกระแส
ลม คล่ืนทะเล ความเคม็ของเกลือทะเล ท าให้ลกัษณะสิ่งปลกูสร้างอาจมีการเปล่ียนแปลงสภาพไป
ตามระยะเวลา แตน่บัได้วา่เป็นจดุชมวิวและถ่ายภาพท่ีสวยงามมากอีกแหง่หนึง่ของเมืองชิราฮามะท่ี
ไมค่วรพลาดอยา่งยิ่ง ด้านบนจะเป็นจดุนัง่พกัและถ่ายรูปซึง่ทา่นสามารถรับชมทศันียภาพโดยรอบ 
360 องศา นอกจากนีย้งัมีมมุท่ีขอพรให้กบัคูรั่กด้วยการเขียนปา้ยขอพร หรือซือ้กญุแจคูรั่กคล้องตดิ
ไว้กบัท่ีน่ี สถานท่ีแหง่นีมี้ช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ CORAL PRINCESS เจ้าหญิงแหง่ปะการัง ซึง่จะ
ส่ือถึงความสวยงามดจุเจ้าหญิง น าทา่นเดนิลงบนัไดเวียนจ านวน 60 ขัน้สู่ด้านล่างสดุของหอคอยใต้
ทะเล ซึง่ไมมี่ลิฟต์บริการ ท่านสามารถมองลอดไปตามชอ่งหน้าตา่ง เพ่ือมองออกไปดสูิ่งมีชีวิตและ
สตัว์น า้ท่ีเราอาจไมเ่คยจากท่ีไหนมาก่อน... น าทา่นร่วมเปิดประสบการใหม่ “แช่บ่อน ้าแร่ธรรมชาติ
กลางแจ้งอายมุากว่า 1300 ปี อยู่ติดมหาสมทุรแปซิฟิก” อีกหนึง่ในสถานท่ีแชน่ า้แร่กลางแจ้งท่ี
สวยงาม และอยู่ติดกบัมหาสมทุรแปซิฟิก ได้รับการยอมรับวา่เป็นแหลง่อาบน า้แร่กลางแจ้งท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีโระเท็มบโุระ (ห้องแชแ่บบเปิดโลง่) ท่ีกวาดสายตามองไปทางขวามือจะ 
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 พบกบัมหาสมทุรแปซิฟิกอนักว้างใหญ่ เพลินไปกบัประสบการณ์อนันา่ต่ืนเต้นของการดคูล่ืนทะเล
ซดัเข้าหินอยา่งตอ่เน่ืองในขณะท่ีแชใ่นบอ่น า้แร่ การได้สมัผสักบัละอองคล่ืนจากน า้ทะเลท่ีซดักระทบ
เข้าโขดหิน ท าให้โระเท็มบโุระของท่ีน่ีแปลกตาอย่างยิ่ง เน่ืองจากเกิดจากธรรมชาตอิย่างแท้จริง... 

   
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั TORETORE PANDA VILLAGE ZONE หรือเทียบเทา่ 

อาคารท่ีพกัท่ีมีรูปร่างเหมือนโดมโค้งมน จงึให้ความรู้สกึท่ีแตกตา่งออกไปจากท่ีพกัจากสถานท่ีอ่ืน ๆ 
ซึง่ทา่นจะสามารถพกัได้จากท่ีน่ีเพียงแหง่เดียวในจงัหวดัวาคายาม่าเทา่นัน้ โดยจะแบง่ออกเป็นโซน 
ซึง่จากบริเวณล็อบบีเ้ช็คอินของรีสอร์ทไปยงัโดมห้องพกัไมมี่บริการรถรับ-สง่ แตพื่น้ทางเดนิสะดวก 

    
ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรือไม้โบราณ... บริการท่านด้วยการลอ่งเรือไม้โบราณออกสู่ทะเลพร้อมด้วย

เซ็ตอพัเกรดเมนทูะเลบาร์บีคิวและเซ็ตญ่ีปุ่ น พร้อมบริการด้วยเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์และเคร่ืองดื่ม
ประเภทแอลกอฮอล์ (ไมอ่ัน้) ในชว่งระหวา่งการลอ่งเรือ ทา่นจะสามารถชมวิวท่ีสวยงามของริมฝ่ัง
เมืองชิราฮามา่ และอาชีพของชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีนิยมท ากนัมากท่ีสดุ คือ ฟาร์มประมงอยา่งใกล้ชิด 

    
หมายเหต ุ “TORETORENOYU” ท่ีแห่งนีถื้อเป็นบอ่ออนเซ็นขนาดใหญ่ในเขตตะวนัตกของญ่ีปุ่ นแบบครบวงจร 

โดยท่ีแหง่นีย้งัเปิดให้บริการ “GANBANYOKU” หรือการซาวน่าโดยการนอนบนก้อนหินท่ีมีความ
ร้อนนัน่เอง นอกจากนี ้ ยงัมีบอ่แช่องเซ็นกลางแจ้งท่ีใช้น า้จากต้นก าเนิดองเซ็นของเมืองชิราฮามะอีก
ด้วย ซึง่องเซ็นของเมืองชิราฮามะยงัเป็นองเซ็นเก่าแก่ในประวตัิศาสตร์ญ่ีปุ่ น หรือท่ีเรียกวา่ “NIHON 
SANKOTOU” อีกด้วย 
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พิเศษ  ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด
เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดั้งเดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ไดร้ับการรักษาและสืบทอดกนัมาอย่างดี เป็น
ทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ การบ ารุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่มีน ้ามีนวล 

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

 

วันองัคาร 

03 เม.ย. 61 ชิราฮามะ - จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ – ล่องเรอืทอ้งกระจกชมปะการงัและสตัวน์ า้    

ใตท้อ้งทะเล - ถ่ายภาพเอ็นเกะทสึโทะ - จุดชมวิวหนา้ผาซนัดนัเบะคิ – ตลาด

สดขนาดใหญโ่ทเระโทเระ - เมืองทาโนะอุระ - เขา้สู่ท่ีพกัเพ่ือชมพระอาทิตยล์ับ

ขอบฟ้าและทะเลท่ีหมู่บา้นประมง (คลา้ยเมืองรโิอเดจาเนโรประเทศบราซิล)  

อ่ิมอรอ่ยกบัชุดเมนูญี่ปุ่นไคเซคิเพ่ือตอ้นรบัคนส าคญั - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ  

07:00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
09:00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ “จุดชมวิวเซ็นโจจิคิ” จดุชมวิวริมทะเลท่ีมีความสวยงามอีกแหง่หนึง่ท่ีถกูซอ่นไว้ 

ตัง้อยู่บริเวณปลายสดุของแหลมเซะโตะซากิ เกิดจากการกดัเซาะจากกระแสลมและคล่ืนทะเลท่ีพดั
กดัเซาะแผน่ดนิ จนเกิดเป็นลานหินลาดตา่งระดบัเป็นบริเวณขนาดกว้างซึง่มีลกัษณะเป็นหินทราย
แบง่เป็นชัน้ ๆ จนสามารถสงัเกตเห็นถึงชัน้ในแตล่ะชัน้ของหินทรายท่ีต้องใช้ระยะเวลานานนบัล้านปี 
ให้ทา่นได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ค าวา่ “เซ็นโจจิค”ิ ความหมายภาษาญ่ีปุ่ น คือ “ขนาดพืน้ท่ี 1,000 
เส่ือทาทามิญ่ีปุ่ น”... น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรือเพ่ือน าทา่น “ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังและสตัว์น ้า
ใตท้อ้งทะเล” (ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิอากาศและลมทะเล) ระหวา่งลอ่งเรือทา่นจะเห็นสิ่งมีชีวิตจ าพวก
สตัว์น า้ พืช ปะการังท่ีอาศยัอยู่บริเวณมหาสมทุรแปซิฟิก สามารถพบเห็นฝงูปลาหลากชนิด และ
ปะการังสีสนัตา่งกนัออกไปใต้ท้องเรือ (วิสยัในการมองเห็นขึน้อยู่กบัสภาพของกระแสน า้ในแตล่ะ
ชว่งเวลา) นอกจากนีร้ะหว่างการลอ่งเรือทา่นสามารถใกล้ชิดจดุชมวิว “เอ็นเกะทสึโทะ” หรือเรียกอีก
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ช่ือวา่ “ทาคาชิมะ” อยู่ปากน า้รินไคมีความยาว 130 เมตร สงู 25 เมตร เกาะนีเ้รียกตามลกัษณะของ
เกาะท่ีเห็นวา่ “เอ็นเกะทสโึทะ” คือ “เกาะพระจนัทร์เตม็ดวง” บริเวณรูตรงกลางเปรียบเสมือน
พระจนัทร์เตม็ดวงนัน่เอง เกาะนีย้งัได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 100 จดุชมวิวพระอาทิตย์ตกด้วย... 

   
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่“หนา้ผาซนัดนัเบะคิ” ก าแพงหินใหญ่ยกัษ์ท่ีแอบซ่อนจิตวิญญาณของท้องทะเล 

เป็นหน้าผาสงูกวา่ 50 เมตร ตัง้ตระหง่านเป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จากจดุชมวิวจะเห็นภาพ
อนัเวิง้ว้างไกลสดุลกูหลูกูตาของทะเลญ่ีปุ่ นท่ีมีก าแพงหินขนาดมหมึาขวางกัน้อยู่ และน าทา่นลง
ลิฟต์ท่ีมีความลกึลงไปใต้พืน้หินประมาณ 36 เมตร โดยจะใช้เวลาเพียง 16 วินาที ภายในจะมีอโุมงค์
ถ า้ลกึลบัท่ีเช่ือมออกไปสู่ทะเลซอ่นไว้ ซึง่ในอดีตเคยใช้เป็นทางเข้าออกของเหลา่โจรสลดั นกัรบท่ี
ต้องใช้อโุมงค์แหง่นีเ้ป็นท่ีก าบงั มีประตเูหล็กใหญ่ปิดกัน้ในชว่งของน า้ขึน้สงูหรือคล่ืนลมแรง
นอกจากนีย้งัมีบริเวณท่ีสามารถมองเห็นน า้พท่ีุเกิดจากความแรงของคล่ืนใต้ทะเลท่ีพยายามซดั
ขึน้มาบนพืน้น า้ และเกิดแรงดนัท่ีพุง่ผา่นรูเล็ก ๆ ของโขดหิน ท าให้กลายเป็นน า้พท่ีุจะเกิดขึน้เป็น
ระยะในชว่งกระแสคล่ืนและลมแรง...  

 น าทา่นเดนิทางสู ่“ตลาดขายของสดขนาดใหญ่โทเระโทระ” ตลาดค้าอาหารสดขนาดใหญ่ในเขต
ญ่ีปุ่ นตะวนัตกบริหารงานโดยสมาคมความร่วมมือด้านการประมง ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้สิน้ประมาณ 
49,587 ตารางเมตร เตม็ไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิดตัง้แตข่องสดไปจนถึงของแห้ง ตลอดจนขนม
และของฝากมากมาย โดยตลาดแหง่นีแ้บง่พืน้ท่ีเป็นโซนตา่ง ๆ เร่ิมจากชัน้ลา่งซึง่มีโซนขายอาหารสด
และซูเปอร์มาร์เก็ตจ าหนา่ยผกั ผลไม้สง่ตรงจากไร่ของเกษตรกรในท้องถ่ิน นอกจากนีย้งัมีอาหาร - 
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 ทะเลประเภทซูชิ ซาชิมิให้ได้ชิมกนัแบบสด ๆ ให้ทา่นได้เดนิเลน่ในตลาดพร้อมชิมอาหารตวัอยา่ง 

ตลาดนีมี้มมุให้รับประทานอาหารได้ และยงัมีมมุบาร์บีควิให้คณุเตรียมอาหารและปรุงอาหารท่ีคณุ
ซือ้ท่ีตลาดได้อีกด้วย มีผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินหลากหลายประเภท เชน่ อาหารทะเลสด และพืชผลท่ีมี
มากมายในเมืองวาคายามา่นัน้เป็นศนูย์รวมของผลิตภณัฑ์ในท้องถ่ินนี ้ อาทิเชน่ อาหารส าเร็จรูป 
อาหารแห้ง ผลิตภณัฑ์งานฝีมือแบบดัง้เดมิรวมทัง้สว่นผสมท่ีสดใหม ่ตลาดของวาคายาม่าเหมาะแก่
การเลือกซือ้ของฝาก นอกจากนีย้งัมีเหล้าท่ีกลัน่ในท้องถ่ิน และอเุมะโบชิ (บ๊วยดองเกลือ) เป็นสินค้า
ขึน้ช่ืออีกด้วย นอกจากสินค้าท่ีมีมากมายแล้ว ท่านยงัสามารถชมการแสดงการแลป่ลาทนูา่ตวัใหญ่
แบบสด ๆ ได้ตลอดเวลา ด้วยความช านาญและคมมีดท่ีคมกริบของนกัแล ่ ท่านจะสามารถเห็นสว่น
ตา่ง ๆ โดยเฉพาะสว่นท่ีเรียกวา่ “โอโทโร่” ซาชิมิยอดนิยมของนกับริโภคอีกด้วย... น าทา่นเดินทางสู่
เมือง “ทาโนะอรุะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) หมูบ้่านชาวประมงเล็ก ๆ  ท่ี
มีการสร้างบ้านเรือนนา่รัก ๆ แบบวิถีชีวิตแบบญ่ีปุ่ นท่ีอาศยัอยูท่างลาดเอียงของภเูขาลงสูท่ะเล ท า
ให้หมูบ้่านแหง่นีมี้ลกัษณะท่ีโดดเดน่เป็นการสร้างแบบลาดเอียงลดหลัน่ไปตามเชิงเขา ซึง่มีความ
คล้ายคลงึกบัเมืองริโอเดจาเนโรในประเทศบราซิล ซึง่เป็นจดุชมพระอาทิตย์ลบัลบัขอบฟ้าและทะเล
ท่ีสวยงามท่ีสดุอีกแหง่หนึง่ของจงัหวดัวาคายามา่ นกัทอ่งเท่ียวโดยสว่นใหญ่แทบไมรู้่จกัสถานท่ีแหง่
นี ้ท าให้เป็นสถานท่ีแหง่นีถ้กูซอ่นเร้นไว้จากธรรมชาตท่ีิสวยงามอยา่งน่าเสียดายยิ่ง... 

   
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั TANOURA KANCHO MAMPA HOTEL หรือเทียบเทา่ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บริการทา่นด้วยเมนชูดุไคเซคิ เป็นชดุท่ีใช้ส าหรับเป็นการรับรอง

แขกคนส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น ชดุอาหารท่ีเรียกวา่ “ไคเซค”ิ ยงัได้รับการจดบนัทกึให้เป็นมรดกโลก 
ซึง่รายการอาหารจะแตกตา่งกนัไปตามฤดกูาล 

พิเศษ  ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ด้เหน็ด
เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ไดร้ับการรักษาและสืบทอดกนัมาอย่างดี เป็น
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ทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูก บรรเทาอาการปวดศีรษะ การบ ารุงผิวพรรณใหเ้ปล่งปลัง่มีน ้ามีนวล 

 

วันพุธ 

04 เม.ย. 61 ทาโนะอุระ - ชิมิซึองเซ็นเมืองอะรดิะ - จุดชมวิวทุ่งนาขัน้บนัไดท่ีถูกซ่อนไวจ้าก

ธรรมชาติท่ีสวยงาม (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) - จุดชมวิวสะพานแขวนสีแดงท่ี

แวดลอ้มดว้ยตน้ไมใ้หญแ่ละซากรุะ (ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) - เมืองคาอิซึกะ 

เก็บผลไมส้ดจากสวนสตรอเบอรร์ี ่ – นครโอซากา้ - อ่ิมอรอ่ยกบัเมนูขาปูยกัษ ์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
 น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บ้าน “ชิมิซึองเซ็น” ท่ีตัง้อยูใ่นเมือง “อะริดะ” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 1:30 ชัว่โมง) เป็นอีกหนึง่อ าเภอในจงัหวดัวาคายามา่ท่ีมีช่ือเสียงโดง่ดงัในฐานะสถานท่ี
พกัผอ่นท่ีมีช่ือเสียง น า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาตท่ีิมีความบริสทุธ์ิ พืชผลทางการเกษตรท่ีมีคณุภาพดี และ
แหลง่เพาะปลกูในเร่ืองผลไม้ท่ีมีรสชาติอร่อย... น าท่านชม “จุดชมวิวนาข้าวขัน้บนัไดทีถู่กซ่อนไวจ้าก
ธรรมชาติทีส่วยงาม” นบัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์โดยเป็นหนึง่ในสถานท่ีท่ีเห็นนาขัน้บนัได
ได้ดีท่ีสดุใน 100 แหง่ ในปี 2013 สถานท่ีแหง่นีไ้ด้รับการยกย่องระดบัชาตใินฐานะท่ีมีภมูิประเทศท่ี
เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญั ความสวยงามท่ีเกิดจากสณัฐานรูปทรงของนาข้าวกลาย 
เป็นสญัลกัษณ์ท่ีสร้างความโดดเดน่ให้กบัแมน่ า้อาริดะ และความงามของนาข้าวท่ีเปล่ียนไปเร่ือย ๆ 
ตามแตล่ะฤดกูาลท่ีน่าประทบัใจ บริเวณนีมี้บรรยากาศพิเศษท่ีไมอ่าจบนัทึกเป็นรูปถ่ายได้สวยงาม
เทา่การท่ีได้มาสมัผสัด้วยตาทา่นเอง (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)... น าทา่นเดนิทางสู ่“จุดชมวิวสะพาน
แขวนสีแดงที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ป่าเขาทีส่มบูรณ์” อีกหนึง่สถานท่ีจดุชมวิวท่ีเป็นสะพานสีแดง
ทอดตวัยาวข้ามแม่น า้เบือ้งลา่ง 160 เมตร ด้วยท าเลท่ีตัง้ท่ีอยูใ่นหบุเขา ท าให้สะพานแขวนแหง่นีมี้
ลกัษณะโดดเดน่ทา่มกลางสายน า้ ภเูขา และแมน่ า้ ลองให้ทา่นจินตนาการถึงความวุ่นวายในเมือง
ใหญ่ท่ีเตม็ไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา ยานพาหนะท่ีเบียดเสียดเตม็ถนนทกุเส้นทาง การแขง่ขนั
กบัผู้คนและเวลา ให้ทา่นได้ลองใช้ช่วงเวลากบัธรรมชาติท่ีไมต้่องเร่งรีบจากฝ่ังหวัสะพานและคอ่ย ๆ 
เดนิทีละก้าวไปตามทางยาวสะพานท่ีทอดตวัเข้าไปในหบุเขาท่ีมีต้นไม้สงูใหญ่ ท่านจะสามารถ
สมัผสัได้กบัการผอ่นคลาย อากาศท่ีบริสทุธ์ิ และวินาทีท่ีท่านเข้าใกล้รับพลงัธรรมชาติมากท่ีสดุ ให้
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ทา่นเลือกมมุถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึและชว่งเวลาท่ีประทบัใจ นอกจากนีย้งัเป็นจดุชมใบไม้เปล่ียนสี
ในชว่งกลางเดือนพฤศจิกายน และจดุชมซากรุะในชว่งต้นเดือนเมษายนของทกุปี...  

   
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “คาอิซึกะ” เมืองเล็ก ๆ ท่ีประกอบอาชีพการท ากสิกรรม (ใช้ระยะเวลาในการ

เดนิทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) เพ่ือน าทา่นสู่ “สวนผลไม้” ร่วมสนกุกบัประสบการณ์ใหมก่บัการเก็บ
ผลไม้สดจากสวน  “สตรอเบอร์ร่ี” ให้ทา่นได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและ
ฤดกูาล) และอิ่มอร่อยอยา่งเตม็ท่ีด้วยวิธีการปลกูท่ีพิถีพิถนั และตัง้ใจดแูลด้วยวิธีธรรมชาต ิและไมมี่
การใช้สารเคมีจงึได้ผลใหญ่สีแดงสดทัว่ทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รับประกนัความอร่อยแนน่อน... 
น าทา่นเดนิทางสู ่“นครโอซาก้า” (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1:00 ชัว่โมง) ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชซูึง่เป็น
เกาะท่ีใหญ่และอยูต่รงกลางสดุของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหนว่ยการ
ปกครองท้องถ่ินตัง้แต ่ ค.ศ. 1889 ปัจจบุนัมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนือ้ท่ีทัง้หมดรวม 
1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวนร้อยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองท่ี
มีประชากรมากเป็นท่ีสองรองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศนูย์กลางทางด้านการค้า 
เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ นมาตัง้แตส่มยัอดีต ปัจจบุนัโอซาก้ามีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีตัง้
ของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชัน้น าหลายบริษัทอีกด้วย... 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนขูาปยูกัษ์สไตล์ญ่ีปุ่ น... 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA KEIHAN UNIVERSAL CITY HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

วันพฤหัสบดี 

05 เม.ย. 61 นครโอซากา้ - อิสระชอ้ปป้ิงจุใจ หรอืซ้ือทวัรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

(ซ้ือเพ่ิมบตัรด่วนพิเศษไม่ตอ้งรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) หรอืซ้ือทวัรเ์สรมิอ่ืน  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA KEIHAN UNIVERSAL CITY HOTEL หรือเทียบเทา่ 

     

น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมส่มัผสัการนัง่รถไฟท้องถ่ิน โดยมคัคเุทศก์อธิบายวิธีการซือ้ตัว๋รถไฟ (ไม่
รวมในคา่บริการ คา่รถไฟสามารถช าระตามจริงท่ีเคาน์เตอร์จ าหน่ายตัว๋รถไฟด้วยตวัเอง) 
เชิญทา่นอิสระเดนิทางไปยงัยา่นดงัมากมาย ยา่น “อเุมะดะ” ศนูย์กลางพาณิชย์ ธุรกิจ การจราจร 
และส านกังานส าคญั ยา่นอเุมะดะหรือสถานีรถไฟโอซาก้ายงัเป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าใหญ่
มากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าฮนัชิน ฮงัคิว และไดมารู รวมทัง้ช้อปปิง้มอลล์น้อยใหญ่ ให้ทา่นได้
เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซือ้ของอย่างสนกุสนาน เน่ืองจากท่ีพกัอยู่ใจกลางศนูย์การค้านี.้.. หรือช้อป
ปิง้ยา่น “ชินไซบาชิ” เมืองท่าท่ีมีความส าคญัอีกแหง่หนึง่ในแถบภมูิภาคคนัไซ ให้ทา่นได้เพลิดเพลิน
กบัการเลือกซือ้สินค้ามากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ของใช้ของทา่น
สภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดจิิตอล กล้องวิดีโอ MP3 
WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือทา่นจะเลือกสนกุกบัการซือ้
ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าท่ีร้าน 100 เยน ท่ีมีของหลายหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไม้ตดิมือ 
นอกจากนีย้งัมีห้างสรรพสินค้ามีช่ือในญ่ีปุ่ น  

เลือกซือ้ทวัร์เสริม ***หากมีความประสงค์จะซือ้ทวัร์เสริม กรุณาซือ้ล่วงหน้า 21 วนัก่อนเดนิทาง*** 

     
ทวัร์เสริม “ยนูิเวอร์แซล สตดูิโอ เจแปน” เฉพาะบตัรผา่นประตเูข้าภายในสวนสนกุราคา 2,350 บาท 
(ผู้ใหญ่) และ 1,600 บาท (เดก็อายรุะหวา่ง 04-11 ปี)  
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วันศุกร ์

06 เม.ย. 61 โอซากา้ - ตลาดสดคุโระมงครวัแห่งนครโอซากา้ - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ  

คนัไซ - อิสระชอ้ปป้ิงย่านอิออนมอลล ์- สนามบินนานาชาติคนัไซ(นครโอซากา้) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าทา่นชม “ตลาดสดคโุระมง” ตลาดนีแ้ตเ่ดมิเคยใช้ช่ือวา่ “ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในชว่งท้ายของการ

ปกครองในสมยัเมย์จิ เน่ืองจากบริเวณใกล้เคียงนีมี้วดัใหญ่ท่ีมีช่ือวา่ “วดัเอ็นเมย์จิ” เป็นตลาดสดท่ี
จ าหนา่ยของดีด้านผลผลิตทางการเกษตร ผกั ผลไม้ อาหารสด ร้านเสือ้ผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน 
ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวม ๆ กนั ให้ทา่นได้อิสระในการเลือกซือ้ของฝาก หรือศกึษาดวูิถีชีวิต
ยามเช้าของคนโอซาก้าตามอธัยาศยั ซึง่ทางเดนิรวมของตลาดอยูท่ี่ประมาณ 600 เมตร มีร้านค้า
ร่วม 170 ร้านค้า โดยมีประวตัยิาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งนครโอซาก้า" 
ไมว่า่จะเป็นหวัหน้าพอ่ครัว แมบ้่าน ภตัตาคาร ตา่งก็มาจบัจา่ยหาซือ้วตัถดุบิจากตลาดแหง่นี ้เพราะ
เช่ือกนัวา่จะได้วตัถดุิบท่ีดีในการปรุงอาหาร และท าให้อาหารมีรสชาติท่ีแสนอร่อย... น าทา่นเดนิทาง
สูย่า่นช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงยา่น “ชินไซบาชิ” เมืองทา่ท่ีมีความส าคญัอีกแหง่หนึง่ในแถบภมูิภาคคนัไซ 
ให้ทา่นได้อิสระกบัการเลือกซือ้สินค้ามากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 
ของใช้ของทา่นสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ กล้องดจิิตอล กล้อง
วิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนกุ
กบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าท่ีร้าน 100 เยน ท่ีมีของหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไม้ตดิ
มือ นอกจากนีย้งัมีห้างสรรพสินค้ามีช่ือในญ่ีปุ่ น... 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (รับเงินคืนท่านละ 2,000 เยน) 
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บา่ย อิสระให้ทา่นได้เลือกซือ้สินค้า “ย่านชินไซบาชิ” อยา่งสนกุสนาน... น าทา่นเดนิทางสู ่“คนัไซ” เพ่ือน า

ทา่นช้อปปิง้ท่ี “อิออนช้อปป้ิงมอลล์” ห้างใหญ่ท่ีสดุในแถบคนัไซ ให้อิสระกบัทกุท่านได้ช้อปปิง้ใน
แหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหมมี่ร้านค้าให้เลือกมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
เคร่ืองส าอางค์ และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้าน 100 เยน ท่ีทกุทา่นสามารถซือ้หาของใช้ดี ๆ และของฝาก
ได้อยา่งจใุจ นอกจากนัน้ยงัมีโซนจสัโก้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึง่ทา่นสามารถหาซือ้ชา กาแฟ เหล้าบ๊วย 
ผงโรยข้าว เคร่ืองปรุงรส บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ผลไม้ ฯลฯ... 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
19:30 น. น าทา่นเดนิทางสู่ “สนามบินนานาชาติคนัไซ” ทา่อากาศยานนานาชาติท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองของ

ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต้ของอ่าวโอซาก้า หา่งจากฝ่ังทะเล 4750 เมตร ตัง้อยูบ่น
เกาะท่ีมนษุย์สร้างโดยการถมทะเลขึน้ในอา่วโอซาก้านอกชายฝ่ังเมืองเซ็นนงัและเมืองอิซุมิซาโนะ ใน
เมืองปกครองพิเศษตนเองโอซาก้า แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกท่ีช่ือ RENZO 
PIANO และเปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2537 หรือในปี ค.ศ. 1994  

 

วันเสาร ์

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

00:45 น. เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแห่งชาติญี่ปุ่ น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 727 

     
04:40 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
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รายการท่องเที่ยวนีเ้หมาะส าหรับผู้รักธรรมชาต ิแม่น า้ ต้นไม้ ภเูขา 
ผู้รักการแช่น า้แร่ธรรมชาตกัิบเส้นทางแปลกใหม่ ไม่เหมาะกับผู้ที่ใช้รถเขน็ 

 

     
 

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. 01-07 

ผู้ ใหญ่ 66,900 45,300 21,600 

8,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 63,900 45,300 18,600 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 51,900 33,300 18,600 

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

 

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  

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการดี นา่รัก สามารถให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 
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 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดติ บริษัทฯ ไมรั่บช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 

 

ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยัด(ไปและกลบั) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

 คา่ประกนัวินาศภยัทางอากาศตามเง่ือนไขของสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และรวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 

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

 
การยกเลิกหรือเล่ือนการเดนิทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ ำท่ำนละ 5 , 0 0 0 บำท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 30 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ ำ ไมว่า่จากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คิดค่ำบริกำร 50% ของรำคำรวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัท ฯ คิดค่ำบริกำรเตม็จ ำนวนของรำคำรวมทัง้หมด 
 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



 

 

- 16 - 

ธรรมชาตขิึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก 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 

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 
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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 

 
 
 

 

...ประกาศ... 
 

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

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 



 

 

- 18 - 

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 เดินทางได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือท่ีได้มีการช าระเสร็จสิน้แล้ว ไมส่ามารถเรียกคืนได้แตป่ระการใด 
 

ในการซือ้บริการกับทางคอมแพค็อย่างหน่ึงอย่างใด คอมแพค็ถือว่าท่านรับทราบเงื่อนไข 
ที่ทางคอมแพค็ก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 


