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IZUSHI NEW KANSAI IN SAKURA SEASON & ONSEN LOVER  

HIMEJI – IZUSHI - INE - AMANOHASHIDATE - KYOTO – OSAKA  

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

รายการท่องเที่ยวนีไ้ม่เหมาะกับผู้ที่ต้องใช้รถเขน็ เน่ืองจากเดนิค่อนข้างมาก 
 

   
 

ตารางการเดนิทาง 27 มีนาคม – 02 เมษายน 2561 30 มีนาคม – 05 เมษายน 2561 
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ JL 728 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) - เฮียวโกะ 
ปราสาทไทโยพาร์ค - ชมความงามปราสาทฮิเมะจิ (ปราสาทนกกระสาขาว)  
เมืองอซิชิึ - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นธรรมชาติ 

 01 02 

IZUSHI 
GRAND 

 

03 
อิซชิึ - เมอืงโบราณ - ทีต่ัง้ปราสาทอิซชิึ - เปิดประสบการณ์ใหมเ่รียนท าเส้น
โซบะ - เมืองคิโนะซาคิ องเซ็น - จดุชมุวิวภเูขาคิโนะซาคิ (กระเช้าไฟฟา้) 
คลองคิโนะซาคิ - เมืองมิยาซ ึ- อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น 

03 
04 

 
05 

MIYAZU 
DAIWA ROYAL 

 

04 
มิยาซ ึ - สวรรค์บนพืน้ดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จดุชมวิวสวยทีส่ดุ 1 ใน 3) 
เคเบิล้คาร์ - วดันาไรจิ - กระเช้าห้อยขา - อเินะ - ลอ่งเรือชมหมูบ้่านประมง 

06 07 08 

OKUBIWAKO 
GRAND PARK or 
DAIWA ROYAL 

 

05 
โอคบุิวาโกะ (มิยาซ)ึ - เมืองเกียวโต - ชมความงามซากรุะสวนศาลเจ้าเฮย์อนั 
- ปราสาทเงินกิงคาคจิุ (มรดกโลก) - ถนนสายนกัปราชญ์สายซากรุะ –  
นครโอซาก้า 

09 
 

10 
 

11

 

OSAKA 
ANA CROWNE 

or OSAKA 
RIHGA ROYAL 

 

06 
โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดสดคโุระมงครัวแหง่นครโอซาก้า - อิสระ   
ช้อปปิง้ชินไซบาชิ - คนัไซ - ช้อปปิง้ริงคเูอ้าท์เลต็ - สนามบินนานาชาติคนัไซ 

12 

13 

คืนเงิน
2,000 
เยน 

X - 

07 
สนามบินนานาชาติคนัไซ - ประเทศไทย - ทา่อากาศยานสนามบนินานาชาติ
สวุรรณภมูิ (กรุงเทพฯ) - เที่ยวบินที่ JL 727 

- - - - 
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IZUSHI NEW KANSAI IN SAKURA SEASON & ONSEN LOVER 

HIMEJI – IZUSHI - INE - AMANOHASHIDATE - KYOTO – OSAKA  

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

รายการท่องเที่ยวนีไ้ม่เหมาะกับผู้ที่ต้องใช้รถเขง็ เน่ืองจากเดนิค่อนข้างมาก 
 

   
 

ตารางการเดนิทาง 27 มีนาคม – 02 เมษายน 2561 30 มีนาคม – 05 เมษายน 2561 
 

วันแรก ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  

20:00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์โดย
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ณ เคาน์เตอร์ 

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

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

 

วันท่ีสอง ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซากา้) – เฮียวโกะ 

ปราสาทไทโยพารค์ – เย่ียมชมความงดงามแห่งปราสาทนกกระสาขาวฮิเมะจิ  

เมืองอิซึชิ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ  

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



 

 

- 3 - 

   
08:00 น. น าท่านเดินทางสูจ่งัหวดั “เฮียวโกะ” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จงัหวดัเฮียวโกะ

เป็นจงัหวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในเขตคนัไซ เป็นจงัหวดัเดียวบนเกาะฮอนชท่ีูมีอาณาเขตติดกบัมหาสมทุรทัง้
สอง มีเมืองโกเบเป็นศนูย์กลาง เมืองท่ีได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมต่างชาติมากมาย เมืองโกเบได้
อันดับ 5 จากการโหวตให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในโลก... น าท่านสู่ “ปราสาทไทโยพาร์ค” เป็น
ปราสาทหินขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึน้บนยอดเขาสูง ปราสาทนอยชวานชไตน์ ต้นแบบจากปราสาทท่ี
ตัง้อยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี  ท่านจะสัมผัสบรรยากาศทั่วโลกใน
ขณะท่ีอยู่ในเมืองฮิเมะจิ นอกจากนีภ้ายในปราสาทยงัจดัแสดงนิทรรศการภาพวาดแบบศิลปะ 3 มิติ
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคคนัไซอีกด้วย... (กรณีท่ีมีเวลาให้ท่านได้ชมรูปแบบการปลูกสร้างท่ีได้จ าลอง
อาคารหินและซากปรักหกัพงัให้เหมือนจริงท่ีสดุ เช่น ประตชูยั ก าแพงเมืองจีน รูปปัน้โมอาย พีริมิด 
กองทพัหุ่นนกัรบจิ๋นซีฮอ่งเต้ ซึ่งบริเวณในส่วนนีต้ัง้อยู่ตรงข้ามกบัปราสาท ซึ่งจ าเป็นต้องเดินเท้าเป็น
ระยะทางไกลในการเดนิชม)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

   
บา่ย น าทา่นเย่ียมชม “ปราสาทนกกระสาขาว” หรือ “ปราสาทฮิเมะจิ” ปราสาทท่ียิ่งใหญ่และสวยงามมาก

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1601 และเน่ืองจากปราสาทนีย้ังไม่เคยถูก
ท าลายมาก่อน ทัง้ในยุคุท่ีมีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ปัจจบุนัได้มีการบรูณะสิ่งปลกู
สร้างและเปิดให้เข้าชมในปี ค.ศ. 2015 ให้คงสภาพของเดิมไว้ให้ได้มากท่ีสดุ ปราสาทฮิเมะจิมีสภาพ
ความสมบูรณ์อย่างมาก จึงท าให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 
ปราสาทท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น (อีก 3 แห่ง คือ ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทอินุยาม่า 
ปราสาทฮิโคะเนะ) ปราสาทฮิเมะจิเป็นปราสาทท่ีมีอาณาบริเวณกว้างขวาง มีอาคารน้อยใหญ่อยู่
ภายในมากถึง 80 อาคารท่ีเช่ือมต่อกนัทัง้หมด มีก าแพงและประตกูัน้แต่ละส่วน ภายในปราสาทจะ
มีบนัไดแคบ ๆ ส าหรับเดินขึน้และลง ท่ีชัน้บนสุดของหอคอยปราสาทจะมีช่องส าหรับดูวิวได้รอบ
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ทิศทาง ท าให้สามารถมองเห็นอาณาบริเวณของปราสาททัง้หมดและไกลออกไปท่ีตวัเมืองฮิเมะจิอีก
ด้วย... น าท่านเดินทางสู่เมือง “อิซึชิ” เมืองแห่งประวัติศาสตร์ และได้ถูกบนัทึกให้เป็นสมบตัิของ
ประเทศอีกด้วย เป็นเมืองท่ีไม่มีสถานีรถไฟ การเดินทางจึงท าได้เพียงรถยนต์ส่วนตวั และรถยนต์
โดยสารสาธารณะท้องถ่ินเทา่นัน้... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม… 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั IZUSHI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วันท่ีสาม อิซึชิ - เมืองโบราณ - ท่ีตัง้ปราสาทอิซึชิ - เปิดประสบการณ์ใหม่เรียนท าเสน้

โซบะ – คิโนะซาคิ องเซ็น - จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ (ข้ึนกระเช้าไฟฟ้า) –      

คลองคิโนะซาคิ - เมืองมิยาซึ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าท่านเดินชม “เมืองโบราณอิซึชิ” มีสัญลักษณ์เด่นของเมือง คือ “หอนาฬิกาไม้โบราณ” หรือ     

เรียกอีกช่ือว่า “ชินโคะโระ” เป็นหอนาฬิกาท่ีถกูสร้างขึน้ในปี 1871 และยงัสามารถบอกเวลาได้อย่าง
แม่นย าจนถึงปัจจุบัน จะมีเสียงกลองไทโคะดังออกมาเพ่ือบอกเวลาทุกชั่วโมง และเป็นจุดท่ีชม    
ดอกซากุระของเมืองอีกจุดหนึ่งเดียว (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)... น าท่านชม “โกดงัโรงเหล้าสาเก” 
เป็นอาคารหรือโกดังท่ีสร้างจากดินเหนียว และสีของอาคารจะมีการเปล่ียนสีไปตามฤดูกาล 
นอกจากเมืองอิซึชิจะมีช่ือเสียงโด่งดงัเร่ืองของโซบะท่ีแสนอร่อยแล้ว สาเกของเมืองอิซึชิท่ีไม่ควร
พลาดเลย คือ ซาซะซึรุ ท่ีมีรสชาติด่ืมง่าย ให้ท่านได้อิสระในการหามุมถูกใจบันทึกภาพเ ก็บ
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม... ได้เวลาเปิดประสบการณ์ใหม่น าท่านเรียนรู้ขัน้ตอนและวิธีการท า           
“เส้นโซบะ” ด้วยกิจกรรมท่ีต้องใช้พยายาม อดทน และศิลปะ จะท าให้ท่านได้เรียนรู้ว่าเส้นโซบะท า
จากอะไร ขัน้ตอนการท าเส้นโซบะ การนวดโซบะ การปัน้ การตัด การต้ม ท่านจะได้เส้ นโซบะท่ี
ทรงคณุค่าท่ีหาท่ีไหนไม่ได้ เส้นโซบะท่ีผ่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถัน ลงถูกน าลงไปลวกในน า้เดือด
และน ามาบริโภคอยา่งสดุแสนอร่อย... 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร... บริการท่านด้วยเส้นโซบะจากการท าของทา่นเอง ชดุ

ทอดเท็มปรุะ และชดุเนือ้ววักระทะยา่ง 

    
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมือง “คิโนะซาคิ องเซ็น” อีกหนึ่งหมู่บ้านองเซ็นท่ีเป็นต านานกว่า 1,300 ปี         

เป็นเมืองท่ีน่าเท่ียวเล่นของชาวคนัไซ มีทัง้ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานและบรรยากาศแสนสบายของ
เมืองเก่า คิโนซาคิเป็นเมืองท่ีเหมาะแก่การพักผ่อน มีน า้พุร้อนสาธารณะท่ีมีช่ือเสียงถึง 7 บ่อ 
โดยทั่วไปเม่ือต้องการพักผ่อนท่ีคิโนซาคิ อาหารท่ีขึน้ช่ือในย่านนี ้มี 2 เมนูเด็ดท่ีต้องลองให้ได้ คือ 
เมนูปูสดรสดี และสเต๊กเนือ้ทาจิมะ ซึ่งแขกท่ีมาเข้าพักในเรียวคงัต่างก็พยายามหาโอกาสในการ
รับประทานให้ได้... น าท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวภูเขาคิโนะซาคิ” โดยการน าท่านขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” 
ซึ่งบริเวณด้านบนสุดจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นเมืองคิโนะซาคิ ตลอดจนแม่น า้และทะเล     
ให้ท่ านได้สัมผัสธรรมชาติ ท่ี งดงาม  และบรรยากาศบ ริสุท ธ์ิสด ช่ืน ... น าท่าน เดินทางสู ่            
“คลองคิโนะซาคิ” เขตเมืองเก่าท่ีมีประวตัิยาวนานกว่า 1,300 ปี นกัท่องเท่ียวท่ีพกัค้างคืนในเรียวคงั
ในเมืองคิโนะซาคิองเซ็น สามารถใช้บริการบ่อน า้พุร้อนสาธารณะทัง้ 7 บ่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัลกัษณะเมือง รักษาให้ดเูหมือนเหมือนเก่าแก่ และจะมีนกัท่องเท่ียว 
และคนพืน้เมืองสวมใส่ชดุยกูาตะและรองเท้าเก๊ียะไม้ออกมาเดินเล่นภายในเมือง จนกลายเป็นธรรม
เนียมปฎิบตัิ เดินเลียบไปตามคลองน า้ใสเส้นเล็ก ๆ ท่ีมีต้นหลิวเรียงราย ภาพนกัท่องเท่ียวสวมชดุยู
กาตะเดนิตามถนน กลายเป็นภาพชินตาในหมู่บ้านองเซ็นแหง่นี ้ใครท่ีมาท่ีน่ีแนะน าให้ลองเข้าโซโทย ุ
น า้พรุ้อนมงคล 7 บอ่ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งชาวคนัไซเช่ือกนัวา่จะน าพาความเป็นมงคลมาสูชี่วิต ให้ทา่น
ได้เดินชมเมืองเก่าโบราณบริเวณ “คลองคิโนะซาคิ” เป็นเมืองท่ีสร้างเรียงรายโดยยึดล าธารหรือทาง
ไหลผ่านของน า้เป็นส าคญั เร่ิมตัง้แตช่ว่งศตวรรษท่ี 8 ได้มีการพฒันาให้เมืองน า้แร่นีมี้มนต์เสน่ห์ด้วย
แฟชัน่สมยัก่อน 
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั MIYAZU DAIWA ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้าแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

วันท่ีส่ี มิยาซึ – ชมสวรรคบ์นพ้ืนดิน อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ (จุดชมวิวสวยท่ีสุด 1 ใน 3) 

ข้ึนเคเบ้ิลคาร ์- วัดนาไรจิ - กระเชา้หอ้ยขา - อิเนะ - ล่องเรอืชมหมู่บา้นประมง 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าท่านสู่จดุชมวิวท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสดุ 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ได้แก่ อ่าวมะทสึชิม่า เมืองเซ็นได 

จ.มิยางิ l  เกาะมิยะจิม่า จ.ฮิโระชิม่า l อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ เมืองเกียวโต ซึ่งนบัได้ว่า “อะมาโนะ   
ฮาชิดาเตะ”  หรือสะพานสู่สวรรค์ความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ภูมิประเทศท่ีหาพบได้ยาก คือ   
มีต้นสนขนาดเล็กใหญ่ราว 8,000 ต้นขึน้อยู่เรียงราย ลกัษณะทางธรรมชาติท่ีใช้เวลาสร้างหลายพนั
ปีแห่งนีเ้ป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติท่ีควรคา่แก่การช่ืนชม ด้วยทิวสนริมหาดทรายตดัผ่านอ่าว
มิยาซึบนคาบสมุทรทังโกะทางตอนเหนือของเกียวโต... น าท่านขึน้ “เคเบ้ิลคาร์” เพ่ือน าท่านขึน้สู่
ด้านบนจุดชมวิว ท่านจะสามารถชมสดุยอดแห่งความสวยงามท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติน้อยคนนกัท่ี
จะพบเห็นถึงความละเมียดละไมของธรรมชาติ เปรียบดัง่ภาพวาดสีน า้มนั ท่านสามารถสมัผสัได้ถึง
บรรยากาศของสายลม แสงแดด อันเป็นพิเศษสุด ท่านสามารถลองสิ่งท่ีน่าสนใจ คือ สามารถ
พยายามท า “มาตาโนโซกิ” ในท่ีท่ีท่านยืนอยู่ ให้ก้มลงไประหว่างขา 2 ข้าง ซึ่งท่านจะสามารถเห็น
ทศันียปรากฏราวกบัสวรรค์ย้ายมาอยูบ่นพืน้ดนิ และโลกอยูบ่นสรวงสวรรค์ตรงกนัข้าม...  

   
จากนัน้น าท่านโดยสาร “รถโดยสารท้องถ่ินด้านบน” เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ “วดันาไรจิ” ภายในเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปปัน้ของเทพเจ้า BIJIN KANNON และ MIGAWARI KANNON เช่ือกันว่าผู้ ท่ีได้มา
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สกัการะท่ีน่ีขอพรแล้วจะกลายเป็นจริงเสมอ วดันีถู้กค้นพบโดยจกัรพรรดิ์ MONMU ในปี 704 และ
ภายหลังต่อมาได้กลายเป็น DOJO (ผู้ ฝึกฝนธรรมะ) ท่ีเข้มงวดเคร่งครัด... ได้เวลาสมควรน าท่าน
โดยสารรถท้องถ่ินเพ่ือกลบัลงมายงัจุดชมวิวอะมาโนะ ฮาชิดาเตะ เพ่ือน าท่านนัง่ “กระเช้าห้อยขา” 
จากด้านบนจดุชมวิวกลบัสูส่ถานีด้านลา่ง... 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านประมงอิเนะ” เพ่ือน าท่านล่องเรือชม “อ่าวอิเนะ” เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ีถกู

โอบล้อมไปด้วยภูเขา ต้นไม้ และผืนทะเลกว้าง ลกัษณะบ้านเรือนเป็นอาคารบ้านเรือนลอยน า้ 2 ชัน้ 
ท่ีปลูกติดกันเป็นแพแถวยาวริมฝ่ังประมาณ 238 หลัง และยังเป็นเขตปลอดภัยหากเกิดพายุจึง
เหมาะแก่การสร้างอาคารบ้านเรือน อาชีพโดยส่วนใหญ่คือหมู่บ้านประมง โดยมีท่าจอดเรืออยู่ท่ีชัน้
ล่างสุดของพืน้บ้าน เรียกลักษณะการปลูกสร้างบ้านเรือนนีว้่า “ฟุนะยะ” น าท่าน “ล่องเรือ” ชม
ทศันียภาพของหมูบ้่านประมงโดยรอบ เก็บบนัทกึภาพความงดงามเป็นท่ีระลกึ...   
น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั OKU BIWAKO GRAND PARK HOTEL or DAIWA ROYAL HOTEL  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
 

วันท่ีหา้ โอคุบิวาโกะ (มิยาซึ) – เมืองเกียวโต - ชมความงามสวนซากุระในศาลเจา้เฮย์

อนั - ปราสาทเงินกิงคาคุจิ (มรดกโลก) – ชมถนนนกัปราชญส์ายซากุระ – นคร

โอซากา้ – อ่ิมอรอ่ยกบับุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมูเน้ือวัวรวมซอฟทด์ริ้งท ์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของ

เกาะฮอนช ูนอกจากนีเ้กียวโตยงัเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเมืองใหญ่ "เคฮนัชิง" และเกียวโตยงัจดั
วา่เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่
เป็นอนัดบัท่ี 7 ของประเทศญ่ีปุ่ น ด้วยประชากรท่ีมากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวง
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ของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสุด คือ ตัง้แต่ ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็น
เมืองส าคญัท่ีเต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น อีกทัง้เมืองเกียวโตยงัมกัจะรอดพ้น
จากการเป็นเป้าโจมตีตา่ง ๆ เม่ือเกิดสงคราม ซึ่งรวมไปถึงระเบิดนิวเคลียร์ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ด้วย ท าให้เกียวโตยงัคงสภาพวดั ศาลเจ้า และสิ่งก่อสร้างท่ีมีคณุค่าทางด้านศิลปะวฒันธรรมและ
เก่าแก่เอาไว้ได้มากมายจนถึงทกุวนันี.้.. น าทา่นเดนิทางสู ่“ศาลเจ้าเฮย์อนั” ตัง้อยูใ่กล้กบัสถานีรถไฟ
ใต้ดินฮิงาชิยามะ ถูกบูรณะขึน้ใหม่ในปี 1985 เป็นอนุสรณ์ส าหรับเมืองเกียวโตท่ีครบรอบ 1,100 ปี 
อทุิศถวายแด่จกัรพรรดิองค์แรกและองค์สดุท้ายของเกียวโต ตวัศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวงั
หลวงท่ีสร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอคัคีภยัในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮย์อนัซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าในลทัธิชินโตก็เปล่ียนมาสร้างตามแบบวดัในพทุธศาสนา จากท่ีเคยทิง้
เนือ้ไม้ไว้ให้มีสีตามธรรมชาติ ก็หนัมาทาสีเป็นครัง้แรกเม่ือก้าวผ่านประตศูาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพ
จ าลองของพระราชวงัโบราณท่ีย่อส่วนลงมาเหลือสองในสามส่วน มีลานหินกรวดสีขาวกว้างขวาง
ทอดไปยังวิหารใหญ่ไดโงะคุเด็ง ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวนัออกและตะวนัตก ประตู
ด้านซ้ายของวิหาร จะเปิดออกสู่สวนแบบเฮย์อันท่ีออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วย
สะพานแบบจีน บงึน า้ใสและบนัไดมงักรหิน นอกจากนีย้งัมีสวนสวยชินเอ็นและพืน้ท่ีภายในศาลเจ้า
ตกแต่งและออกแบบอย่างสวยงามและลงตวัโดยเฉพาะฤดใูบไม้ผลิซึ่งจะสามารถชม “ดอกซากุระ” 
บานสะพร่ัง (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ผู้ออกแบบสวนและท าการสร้างเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงด้านจดั
สวนช่ือดงั ช่ือวา่ JIHEI OGAWA...  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

     
บา่ย น าทา่นชมความงามของ “ปราสาทเงินกิงคาคจิุ” สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1489 โดยโชกนุอาชิคางะ เอะระ 

ทว่าน่าเสียดายท่ีท่านจากไปก่อนโดยยงัไม่ทนัเห็นการสร้างเสร็จสมบรูณ์ ภายในบริเวณจดัเป็นสวน 
และท่ีพิเศษคือมีเนินหินสีขาว (KOGETSUDAI) สร้างขึน้เพ่ือให้จนัทร์สะท้อนแสงและสาดส่องทั่ว
บริเวณชัน้แรกของวิหารเป็นท่ีอาศยัมีลกัษณะแบบชินเด็น ส่วนชัน้ท่ีสองเป็นห้องบชูาเป็นพุทธศิลป์
แบบจีน จากนัน้น าท่านชมความสวยงามของทิวซากุระนบัหลายร้อยต้น ณ บริเวณ “เส้นทางสาย
นกัปราชญ์” (TETSUGAKU) เร่ิมจากบริเวณปราสาทเงินนบัเป็นจดุเร่ิมต้นของถนนสายนี ้สามารถ
เดนิเลียบคนู า้ทอดตวัยาวร่วม 2 กิโลเมตร เพลิดเพลินความสวยงามของซากรุะท่ีแขง่กนับานสะพร่ัง
ตลอดแนว  (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)... น าท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชซูึ่งเป็น
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เกาะท่ีใหญ่และอยู่ตรงกลางสดุของประเทศ นครโอซาก้าได้รับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถ่ินตัง้แต่ ค.ศ. 1889 ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคน ในเนือ้ท่ีทัง้หมดรวม 
1,890 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวนร้อยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองท่ี
มีประชากรมากเป็นท่ีสองรองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซาก้าเป็นศนูย์กลางทางด้านการค้า 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่สมยัอดีต ปัจจุบนันครโอซาก้ามีบทบาทส าคญัในฐานะ
ท่ีตัง้ของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชัน้น าหลายบริษัทอีกด้วย... 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร…บริการทา่นด้วยบฟุเฟต์ชาบชาบญ่ีูปุ่ นรวมซอฟท์ดริง้ท์ 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA RIHGA ROYAL or OSAKA ANA CROWNE HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 

วันท่ีหก โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ชมปราสาทและสวนซากุระ) - ตลาดสดคุโระมง 

“ครวัแห่งนครโอซากา้” - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ – คนัไซ – อิสระชอ้ปป้ิง      

ชอ้ปป้ิงรงิคูเอา้ทเ์ล็ต - สนามบินนานาชาติคนัไซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

      
น าทา่นเย่ียมชม “ปราสาทโอซาก้า” ปอ้มปราการอนัน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ก าแพง
หินแกรนิตสงูชนั แสดงให้เห็นถึงความน่าอศัจรรย์ของฝีมือมนุษย์ในอดีต องค์ปราสาทท่ีสูงเดน่เปิด
เป็นพิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้ศึกษาจากแบบจ าลองในโบราณวตัถุ และยงัเป็นจุดชมวิวเมืองโอซาก้าท่ี
งดงามอีกด้วย... น าท่านชมสถานท่ีเก็บ “แคปซูลกาลเวลา” ท่ีถูกบนัทึกเร่ืองราวของประเทศญ่ีปุ่ น 
ตลอดระยะการด าเนินชีวิต เร่ืองราวประวตัศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งจะถูกน ามาเปิดเผยต่อสาธารณะ
ชนในอนาคต เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตแก่คนรุ่นต่อไปในอนาคต... น าท่านชม 
“ตลาดสดคโุระมง” ตลาดนีแ้ตเ่ดมิเคยใช้ช่ือวา่ “ตลาดเอ็นเมย์จิ” ในช่วงท้ายของการปกครองในสมยั
เมย์จิ เน่ืองจากบริเวณใกล้เคียงนีมี้วดัใหญ่ท่ีมีช่ือว่า “วดัเอ็นเมย์จิ” เป็นตลาดสดท่ีจ าหน่ายของดี
ด้านผลผลิตทางการเกษตร ผกั ผลไม้ อาหารสด ร้านเสือ้ผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ 
ร้านอาหาร อยูร่วม ๆ กนั ให้ทา่นได้อิสระในการเลือกซือ้ของฝาก หรือศกึษาดวูิถีชีวิตยามเช้าของคน
โอซาก้าตามอธัยาศยั ซึ่งทางเดินรวมของตลาดอยู่ท่ีประมาณ 600 เมตร มีร้านค้าร่วม 170 ร้านค้า 
โดยมีประวตัิยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งนครโอซาก้า" ไม่ว่าจะเป็น
หวัหน้าพอ่ครัว แมบ้่าน ภตัตาคาร ตา่งก็มาจบัจ่ายหาซือ้วตัถดุบิจากตลาดแห่งนี ้เพราะเช่ือกนัว่าจะ
ได้วตัถดุบิท่ีดีในการปรุงอาหาร และท าให้อาหารมีรสชาตท่ีิแสนอร่อย...  
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เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (รับเงินคืนท่านละ 2,000 เยน) 

     
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าท่ีมีความส าคญัอีกแห่งหนึ่งใน

แถบภูมิภาคคนัไซ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ของใช้ของท่านสภุาพบุรุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณ์อิเล็คทรอนิค ส์ อาทิ 
กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER NOTEBOOK GAMES 
หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าท่ีร้าน 100 เยน ท่ีมีของหลายประเภท 
เลือกซือ้ของฝากติดไม้ติดมือ นอกจากนีย้งัมีห้างสรรพสินค้ามีช่ือในญ่ีปุ่ น... น าท่านสู่ “คนัไซ” เพ่ือ
เพ่ือให้ท่านได้สนกุกบัการจบัจา่ยซือ้สินค้าชัน้น าแบรนด์เนม “ริงคูพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต” ศนูย์รวมแฟชัน่
ทนัสมยัท่ีราคาถกูจนคณุแปลกใจแหล่งรวมพลของแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก ทัง้แฟชัน่น าสมยัของคน
ทุกวัย หรือแฟชัน่กีฬาจากทั่วทุกค่ายท่ีพร้อมใจกันมาลดราคากัน อาทิ COACH, TIMBERLAND, 
NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมตา่ง ๆ... 

  
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...  

 

วันท่ีเจ็ด สนามบินนานาชาติคนัไซ – ประเทศไทย –  สนามบินสุวรรณภมิู (กรงุเทพฯ)  

00:45 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 727 
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04:40 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 
 

 

 
 
 

IZUSHI NEW KANSAI IN SAKURA SEASON & ONSEN LOVER 

HIMEJI – IZUSHI - INE - AMANOHASHIDATE - KYOTO – OSAKA  

7 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

รายการท่องเที่ยวนีไ้ม่เหมาะกับผู้ที่ต้องใช้รถเขน็ เน่ืองจากเดนิค่อนข้างมาก 
 

   
 

ตาราง 
การเดนิทาง 

2018 
ผู้ เดนิทาง 

ราคา (บาท l ทา่น) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิง 

27 มี.ค. - 02 เม.ย.   

ผู้ ใหญ่ 66,900 
44,300 

22,600 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 63,900 

19,600 
เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 50,900 31,300 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไมมี่เตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นัง่บนรถโค้ช 5,500 

30 มี.ค.- 05 เม.ย. ผู้ ใหญ่ 70,900 47,900 23,000 8,900 
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เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 67,900 
20,000 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 53,900 33,900 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไมมี่เตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นัง่บนรถโค้ช 5,500 

 

อัตรานีร้วม 

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

 กระเป๋าผ้าล้อลากดีไซน์แบบคนัชกัอยา่งดี สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Adapter ทา่นละ 1 ชดุ 

 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 

 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) 

 

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) 
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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 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวล์ิด จ ากดั ด าเนินงานเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเท่ียว ทกุเส้นทางทกุสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัร์ได้วาง

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

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภมูิอากาศ ณ วนัเดนิทางจริง โดยจะ
ค านงึถงึความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

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

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

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิให้ทา่นเดนิทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบตอ่การถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดนิทางได้ เน่ืองมาจากผู้ เดนิทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤตสิ่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาต ิ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการ
เล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบนิ และอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

 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 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 กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ 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 สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (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) 
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o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบนิคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารใน
ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 

o กระเป๋าท่ีสายการบนิอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมีสดัส่วน ดงันี ้ 
กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน 

 
 

 

...ประกาศ... 
 

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

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเร่ิมบงัคบัใช้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
สามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั 

(หากผู้ ย่ืนประสงค์จะพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องย่ืนขอวีซา่ตามปรกต)ิ 
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 
 

 


