


 

 

- 1 - 

SAKURA FLOWERS PARK 

[NARA – KYOTO – STRAWBERRY – SHOWA KINEN – UENO] 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

31 MARCH - 05 APRIL 2018 
 

   
 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นได้ทีน่ี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบนิ JL 728 - - - - 

02 

ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) - นารา 
หลวงพอ่โตไดบทุส ึ (มรดกโลก) - เกียวโต - วดัน า้ใสคิโยะมิส ึ (มรดกโลก) - 
เมืองนาโกยา่ (จงัหวดัไอจิ) อร่อยเซต็เมนหูมทูอดช่ือดงัของเมืองนาโกยา่ “มิ
โซะคะทส”ึ กรอบนอกนุม่ใน 

- 01 
02 

 

NAGOYA 
TOKYU 

03 

นาโกยา่ - นัง่รถไฟหวักระสนุชินกงัเซ็น (ประมาณ 30 นาท)ี - จงัหวดัชิซโึอกะ  
ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เมอืงฮามามตัซ ึ - เก็บผลไม้สดสวนสตรอเบอร์ร่ี  
โกเท็มบะ - อิสระช้อปปิง้พรีเมี่ยมเอ้าท์เลต็ - อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น - อิ่มอร่อยกบั
บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ (ไมอ่ัน้) 

03 04 
05 

 

GOTEMBA 
FUJINOBOKAEN 

 

04 
โกเท็มบะ - สวนสาธารณะเฮย์วะ - เมืองทาจิกาวา่ - สวนดอกไม้ “โชวะคเิน็น” 
(ขึน้กบัสภาพอากาศและฤดกูาล) - มหานครโตเกียว - อิ่มอร่อยเมนบูฟุเฟ่ต์ 
ชาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั (ไมอ่ัน้) 

06 07 
08 

 

TOKYO 
DOME 

05 
โตเกียว - อิสระช้อปปิง้เตม็วนัจใุจ หรือ ซือ้ทวัร์เสริม 1 วนั เช่น “ดิสนีย์แลนด์” 
หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค”  หรือ “ทวัร์นิกโก้” หรือ “หลวงพอ่ใหญ่คามาครุะ” 

09 X X 
TOKYO 
DOME 

06 
โตเกียว - ชมซากรุะสวนสาธาระอเุอะโนะ (ขึน้กบัสภาพอากาศและฤดกูาล)   
อิสระช้อปปิง้ยา่นอะเมะโยะโกะ - นาริตะ (จงัหวดัชิบะ) - สนามบนินานาชาติ
นาริตะ - ประเทศไทย - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู(ิกรุงเทพฯ) เที่ยวบิน JL 707 

10 X - - 

 
 
 

YOI TABI WORLD HERITAGE & SAKURA FLOWERS PARK 
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[NARA – KYOTO – STRAWBERRY – SHOWA KINEN – UENO] 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 

31 MARCH - 05 APRIL 2018 
 

   
 

วันเสาร ์

31 มี.ค. 61 กรงุเทพฯ  

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

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที หลังจากที่ผู้โดยสารทุกท่าน
ไดรั้บบตัรข้ึนเคร่ืองแลว้ กรุณาท าการตรวจสอบประตูข้ึนเคร่ืองกบัหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนข้ึนเคร่ืองอีก
คร้ัง เนื่องจากประตูข้ึนเคร่ืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อนัเนื่องมาจากเหตผุลของทางสนามบินและ
สายการบิน และขอเรียนเชิญผู้โดยสารทกุท่านพร้อมกนั ณ ห้องผู้โดยสารประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลา
เคร่ืองออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

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

 

วันอาทิตย ์

01 เม.ย. 61 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติคนัไซ(นครโอซากา้) - นารา 

หลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก) - เกียวโต - วัดน า้ใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก) - 

เมืองนาโกย่า (จงัหวัดไอจิ) อ่ิมอรอ่ยเซ็ตเมนูหมูทอดช่ือดงัของเมืองนาโกย่า  

 “มิโซะคะทสึ” กรอบนอกนุ่มใน 

06:30 น. เดนิทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ บนเกาะฮอนช ู เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและท าการตรวจรับสมัภาระเรียบร้อย 
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08:00 น. น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “นารา” เมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่ นในปี ค.ศ. 710-784 เมืองนารามี

ช่ือเสียงเพราะมีวดัโบราณท่ีส าคญัและใหญ่อยูม่ากมาย นอกจากนีภ้ายในเมืองนารายงัมีกวางเป็น
สญัลกัษณ์อีกด้วย เน่ืองจากชาวนารามีความเช่ือวา่กวางเป็นสตัว์รับใช้เทพเจ้า ปัจจบุันนารามีกวาง
เดนิอยูอ่ย่างอิสระทัง้เมือง ไมว่า่จะเป็นศาลเจ้า วดั หรือตามท้องถนนก็ตาม ตอ่มาเมืองหลวงได้ถกู
ย้ายมายงัเมืองเกียวโต... น าทา่นนมสัการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วดัโทไดจิ” อดีตศลิปกรรมอนัรุ่งโรจน์
ของตระกลูฟจูิวาระ ผู้ปกครองญ่ีปุ่ นในยคุแรก หลวงพ่อโต(ไดบทุส)ึ ซึง่ท าจากทองสมัฤทธ์ิขนาด
มหมึาภายในโบสถ์ไม้โบราณ พร้อมชมฝงูกวางนบัร้อยท่ีมารวมตวักนัตามธรรมชาติ วดัแหง่นีไ้ด้รับ
ฉายาวา่วดัสวนกวาง หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัหลวงพอ่โต เป็นพระคูบ้่านคูเ่มืองมากวา่ 1,200 ปี 
ประดษิฐานอยูภ่ายในวิหารไม้โบราณท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก มีกวางป่าจ านวนมาก ตา่งมาชมุนมุกนัเอง
โดยธรรมชาติ เพ่ือทกัทายขออาหารจากนกัท่องเท่ียวไมเ่ว้นวนัหยดุ... น าท่านเดนิทางสู ่ “เกียวโต” 
อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่จดัวา่เป็นศนูย์กลางของเกาะฮอนช ู นอกจากนีเ้กียวโตยงัเป็น
หนึง่ในสมาชิกของกลุม่เมืองใหญ่ "เคฮนัชิง" และเกียวโตยงัจดัวา่เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากเป็น
อนัดบั 11 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และในปัจจบุนัเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 7 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
ด้วยประชากรท่ีมากถึง 1.4 ล้านคน เมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานท่ีสดุ 
คือ ตัง้แต ่ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วม 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคญัท่ีเตม็ไปด้วยประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นเก่าแก่เอาไว้ได้มากมายจนถึงทกุวนันี.้..  

เท่ียง                 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

   
บา่ย น าทา่นชม “วดัน ้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยทอ่นซุงขนาดมหมึา ตัง้อยูบ่นเนินเขาสงูฮิงาชิยามะ เชิญ

ทา่นด่ืมน า้ศกัดิส์ิทธ์ิ “น า้ 3 สาย” ท่ีมีความเช่ือกนัว่าถ้าได้ด่ืมแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน 
“ความร ่ารวย, ความมีช่ือเสียง และมีสขุภาพดี” ให้ทา่นได้บนัทกึภาพความงามของทิวทศัน์โดยรอบ 
เพ่ือกราบไหว้องค์เจ้าแมก่วนอิมท่ีชาวญ่ีปุ่ นนบัถือ ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ท่ีสร้างด้วยฝีมือ
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มนษุย์โบราณท่ีปราศจากเคร่ืองทุน่แรงได้อยา่งนา่อศัจรรย์ ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีชาวญ่ีปุ่ นมกัจะมาชม
ดอกซากรุะในต้นเดือนเมษายน และสามารถชมไม้เมเปิลเปล่ียนสีในเดือนตลุาคม... น าทา่นเดินทาง
สู ่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มี
อตุสาหกรรมส าคญัทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัทางด้านประวตัศิาสตร์
และยา่นการค้าทนัสมยั เมืองท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดั “ไอจิ” จงัหวดัท่ีมีมลูคา่การสง่สินค้าอตุสาหกรรมการ
ผลิตเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นจดุศนูย์กลางท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการประดษิฐ์
สิ่งของ มาแตอ่ดีต ดงันัน้จงึมีอตุสาหกรรมหลากหลายสาขากระจกุตวักนัอยูใ่นจงัหวดัไอจิ ตัง้แต่
อตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิ เช่น เคร่ืองปัน้ดินเผา สิ่งทอ จนถึงอตุสาหกรรมแนวหน้า เช่น ยานยนต์ การ
บนิและอวกาศ... 

   
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... พิเศษบริการทา่นด้วยเซ็ตเมนอูพัเกรดหมทูอด “มิโซะคะทส”ึ 

แสนนุม่ละมนุลิน้กรอบนอกนุม่ใน ซึง่นบัเป็นเมนขูึน้ช่ือและมีช่ือเสียงของเมืองนาโกย่าท่ีไมค่วรพลาด 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา่ 

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

 

วันจนัทร ์

02 เม.ย. 61 นาโกย่า - นั่งรถไฟหัวกระสุนชินกงัเซ็น (ประมาณ 30 นาที) - จงัหวัดชิซึโอกะ  

ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - เมืองฮามามตัซึ - เก็บผลไมส้ดสวนสตรอเบอรร์ี่  

โกเท็มบะ - อิสระชอ้ปป้ิงพรเีม่ียมเอา้ทเ์ล็ต - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่น  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ “นำโกย่ำ” เพ่ือน าทา่นขึน้ “รถไฟชินกงัเซ็น” หรือรถไฟหวักระสนุท่ีวิ่ง
ความเร็วเฉล่ียสงูถึง 240 กิโลเมตร/ชัว่โมง “ประมาณ 30 นาที” ระยะทางรวมทัง้สิน้ 72.4 กิโลเมตร 
รถไฟชินกงัเซ็นนบัวา่เป็นยานพาหนะท่ีสะดวกสบายไมแ่พ้เคร่ืองบนิ เพ่ือมุง่หน้าสูเ่มือง “โตโยฮาชิ”...  
น าทา่นเดนิทางสูจ่งัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซึง่ตัง้อยู่บริเวณภูมิภาคชบูขุองประเทศญ่ีปุ่ น จงัหวดัท่ีถกูปิด
ล้อมด้วยภเูขา มีสถานท่ีพกัตากอากาศยอดนิยมอีกแหง่หนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับความนิยมจาก
บรรดากลุม่นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาต ิและนกัทอ่งเท่ียวญ่ีปุ่ นเอง… น าท่านเดนิทางสู ่“ทะเลสาบปลาไหล
ฮามานะ” ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ท่ีสดุของภาคกลางเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์ปลาไหลท่ีใหญ่
ท่ีสดุ ชาวญ่ีปุ่ นนิยมทานเนือ้ปลาไหลยา่งเป็นอยา่งมาก นอกจากเป็นจดุแวะของนกัเดนิทางไกล 
และยงัคงเป็นอูข้่าวอูน่ า้ ท่ีมีความส าคญัในการผลิตปลาไหลออกสู่ตลาดทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นแหลง่ใหญ่ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง “ฮามามตัซึ” ตัง้อยูใ่นเขตของจงัหวดัชิซโึอะกะ ซึง่เมืองฮามามตัซึมีช่ือเสียง

เป็นผู้ผลิตเคร่ืองดนตรีโลกยามาฮา คาวาอิ และโรแลนด์ และมีช่ือเสียงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับ
การผลิตเคร่ืองดนตรีตะวนัตกรวมถึงเปียโน... น าทา่นสู ่ “สวนผลไม้” ร่วมสนกุกบัประสบการณ์ใหม่
กบัการเก็บผลไม้สดจากสวน  “สตรอเบอร์ร่ี” ให้ทา่นได้เก็บผลไม้สดจากต้น (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
และฤดกูาล) และอิ่มอร่อยอยา่งเตม็ท่ี ด้วยวิธีการปลกูท่ีพิถีพิถนั และตัง้ใจดแูลด้วยวิธีธรรมชาติ 
และไมมี่การใช้สารเคมีจงึได้ผลใหญ่สีแดงสดทัว่ทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รับประกนัความอร่อย
แนน่อน... น าทา่นเดนิทางสู่เมือง “โกเท็มบะ” อิสระช้อปปิง้ “พรีเมี่ยมเอ้ำท์เล็ต” ศนูย์รวมแฟชัน่
ทนัสมยัท่ีราคาถกูจนคณุแปลกใจแหลง่รวมพลของแบรนด์เนมช่ือดงัทัว่โลก ทัง้แฟชัน่น าสมยัของคน
ทกุวยั หรือแฟชัน่กีฬาจากทัว่ทกุคา่ยท่ีพร้อมใจกนัมาลดราคากนัอยา่งสดุ ๆ อาทิ C O A C H , 
TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้าแเบรนด์เนมตา่ง ๆ... 

   
น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั GOTEMBA FUJINOBOKAEN HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บริการทา่นด้วยเมนพูิเศษบฟุเฟ่ต์ขาปไูมอ่ัน้ ซูชิ ซาชิมิ และอ่ืน ๆ 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท่้ำนจะไดส้มัผสักบักำรอำบน ้ำแร่ญี่ปุ่ น เพือ่เป็นกำรพกัผ่อนจำกกำรทีไ่ดเ้หน็ด

เหนือ่ยกบักำรเดินทำงหรือท ำกิจกรรมมำตลอดทัง้วนั กำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่ำแก่ของชำวญ่ีปุ่ นมำช้ำนำนจนกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงไดร้ับกำรรักษำและสืบทอดต่อมำกนัเป็น
อย่ำงดี เป็นทีรู้่จกัอย่ำงแพร่หลำยในนำนำประเทศ และเชื่อในเร่ืองกำรบ ำรุงกำรไหลเวียนโลหิต  

 

วันองัคาร 

03 เม.ย. 61 โกเท็มบะ - สวนสาธารณะเฮยว์ะ - เมืองทาจิกาว่า - สวนดอกไม ้“โชวะคิเน็น” 

(ข้ึนกบัสภาพอากาศและฤดูกาล) - มหานครโตเกียว – ชอ้ปป้ิงชินจูกุ - อ่ิมอรอ่ย

กบัเมนูบุฟเฟ่ตช์าบูชาบูเน้ือหมูและเน้ือวัว (ไม่อัน้)  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

    
 น าทา่นสูจ่ดุชมวิว “สวนสนัติภำพเฮย์วะ” สญัลกัษณ์อนัโดดเดน่ชดัเจน คือ เจดีย์ใหญ่สีขาวทรง

ระฆงัคว ่าแบบอินเดีย ตัง้ตระหง่านบนเขา ภายในเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตขุอง
องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ซึ่งญ่ีปุ่ นได้รับมาจากนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย ภายในสวนแหง่นี ้
มีรูปปัน้สิงโต 7 ตวั ซึง่เป็นสญัลกัษณ์และเป็นตวัแทนของแตล่ะประเทศ สิงโต 1 ใน 7 ตวั ก็มีสิงโตท่ี
เป็นตวัแทนของประเทศไทยด้วยเชน่กนั นอกจากนีใ้นช่วงฤดใูบไม้ผลิท่านจะสามารถชมดอกซากรุะ
ท่ีผลิบานท้าทายสายตานกัท่องเท่ียวทัว่พืน้ท่ีบรรยากาศของสองข้างทาง จะถกูโอบล้อมไปด้วยต้น
ซากรุะ และเป็นจดุชมวิวภเูขาไฟฟจูิได้สวยงามอีกด้วย (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)... น าทา่นเดนิทางสู่
เมือง “ทาจิคาว่า” เป็นเมืองในเขตโตเกียวตะวนัตก ประเทศญ่ีปุ่ นสถาปนาขึน้เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1940 โดยมีขนาดพืน้ท่ีทัง้สิน้ 24.38 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 178,064 คน ในปี ค.ศ. 2010 
สถานท่ีส าคญัในเมืองนี ้คือ สวนอนสุรณ์โชวะ... 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่นชม “สวนดอกไม้ขนาดใหญ่โชวะคิเน็น” (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) สวนดอกไม้ท่ีมีความกว้าง
ใหญ่กวา่โตเกียวโดมถึง 39 เทา่ มีต้นซากรุะมากถึง 1,500 ต้น และมากกวา่ 31 สายพนัธุ์ นอกจากนี ้
ทา่นจะได้ด่ืมด ่าความสวยงามและสีสนัฉดูฉาดของทุง่ดอกทิวลิปมากถึง 22,000 ต้น มากกวา่ 130 
ชนิด แขง่กนัเบง่บานกนัทัว่ทุง่กว้างและสวนสวย นอกจากนีมี้ไม้ดอกสวยงามหลายชนิด อาทิ ดอก
บ๊วย ดอกป๊อปปี ้ ดอกคสัตาร์ด ดอกชวนชมญ่ีปุ่ น ขึน้อยูก่บัฤดกูาลบานของดอกไม้ ให้ทา่นอิสระ
บนัทกึภาพความสวยงามของมวลดอกไม้ ท่ีอวดโฉมรอคอยและต้อนรับนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทกุมมุ
โลก และในระหว่างฤดใูบไม้ผลิ ระหวา่งปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมจะมีการจดั
เทศกาลดอกไม้อีกด้วย... น าทา่นเดนิทางสู ่  “มหำนครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของ
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวมวิวฒันาการแหง่ความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึง่มีระบบการ
ปกครองแบบพิเศษรวมการปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียว
จดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศยัอยูร่าว 35 ล้านคน 
แตเ่ฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้าน
คน ถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุในโลกเมืองหนึง่... น าทา่นเดนิทางสู่ยา่นช้อปปิง้ท่ีคนไทย
คุ้นเคยเป็นอยา่งดี “ยา่นชินจกู”ุ เพลิดเพลินกบัการจบัจา่ยซือ้สินค้านานาชนิดของนกัทอ่งเท่ียวทกุ
เพศทกุวยั ทา่นสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ือง
อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้าอ่ืน ๆ ให้ทา่นได้สนกุกบัการซือ้
สินค้าจใุจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร... บริการทา่นด้วยเมนบูฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั ท่ีคดั
สรรเนือ้สตัว์อยา่งดี พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อนระอเุม็ดนุม่ และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้)  

 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั TOKYO DOME HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
 
 

วันพุธ 

04 เม.ย. 61 โตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงเต็มวันจุใจ หรอื ซ้ือทวัรเ์สรมิ 1 วัน เช่น “ดิสนียแ์ลนด”์ 

หรอื “ดิสนีย ์ ซี พารค์”  หรอื “ทวัรนิ์กโก”้  หรอื “หลวงพ่อใหญค่ามาคุระ” 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
 น าทา่นเข้าสู่ท่ีพกั TOKYO DOME HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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 เชิญทา่นอิสระเดนิทางไปยงัยา่นดงัมากมายของโตเกียว  เชน่ ชินจกู ุ ชิบยู่า ฮาราจกู ุ อากิฮาบาร่า 

รปปงหงิ กินซ่า และท่ีอ่ืน ๆ อีกมากมาย ไมจ่ ากดัเวลา ต่ืนเต้นกบัการนัง่รถไฟท่ีโตเกียวไมย่ากอยา่ง
ท่ีคดิ...หรือท่านสามารถช้อปปิง้อยา่งอิสระท่ี “ย่ำนอิเคะบคุโุระ” เพลิดเพลิน กบัการจบัจา่ยซือ้สินค้า
นานาชนิดของนกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั ทา่นสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น
ห้างสรรพสินค้ามีช่ือเสียงมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซบอิุเคะบคุโุระ  ปาร์โก้ หรือโตควิ แฮนด์ 
เป็นต้น ร้านร้อยเยน ท่ีสินค้าสว่นใหญ่ภายในร้านล้วนมีราคา 100 เยน (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ืองอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และสินค้า
อ่ืน ๆ ให้ทา่นได้สนกุกบัการเลือกซือ้สินค้า และของท่ีระลกึ... หรือช้อปปิง้ยา่นท่ีคนไทยคุ้นเคยเป็น
อยา่งดี “ยา่นชินจกู”ุ เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินค้านานาชนิดของนกัทอ่งเท่ียวทกุเพศทกุวยั 
ทา่นสามารถหาซือ้สินค้านานาชนิดได้จากท่ีน่ี ไมว่า่จะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเคร่ือง
อิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดจิิตอล นาฬิกา เคร่ืองส าอาง และอ่ืน ๆ ให้ทา่นสนกุกบัการซือ้สินค้า... 

ทวัร์เสริม เลือกซือ้ทวัร์เสริมหรือแพ็คเก็จอิสระ 1 วนั ตามรายละเอียด ดงันี ้
  ***หากทา่นมีความประสงค์จะซือ้ทวัร์เสริมทกุโปรแกรม กรุณาสัง่ซือ้ลว่งหน้า 30 วนัก่อนเดนิทาง*** 

ทวัร์เสริมและแพ็คเก็จเสริมทกุประเภท ด าเนินงานจดัการโดยบริษัททวัร์ท้องถ่ินในประเทศญ่ีปุ่ น 
ก าหนดวนัท าการเป็นไปตามปฏิทินงานของบริษัทนัน้ ๆ มคัคเุทศก์และทีมงานใช้ภาษาองักฤษและ
ญ่ีปุ่ นเป็นหลกัไมมี่มคัคเุทศก์ภาษาไทย เราเป็นตวัแทนขายเทา่นัน้...โปรดสอบถามพนกังานเพิ่มเตมิ 

     
1. ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือโตเกียวดิสนีย์ซีพาร์ค บัตรราคา 2,500 บาท(ผู้ ใหญ่) และ 

1,600 บาท (เด็กอายรุะหว่าง 04-11 ปี) น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่สมัผสัการนัง่รถไฟท้องถ่ิน
โดยมคัคเุทศก์อธิบายวิธีการซือ้ตัว๋รถไฟ(ไม่รวมในคา่บริการ)และบริการสง่ถึงหน้าสวนสนกุ หาก
ทา่นประสงค์แยกไปโตเกียวดสินีย์ซีพาร์ค ทา่นต้องนัง่รถไฟโมโนเรล เพ่ือไปดสินีย์ซีพาร์คด้วยตวั
ทา่นเอง (คา่รถไฟช าระตามจริงได้ท่ีเคาน์เตอร์จ าหนา่ยตัว๋รถไฟได้ด้วยตวัทา่นเอง) 
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2. ทวัร์เสริมนิกโก้ 1 วนั (รวมอาหารกลางวนั) เพิ่มทา่นละ 5,000 บาท(ผู้ใหญ่) และ 2,500 บาท 

(เดก็อาย ุ6-11 ปี) 09:00-20:00 น. [TYO-0-F300] 
 

   
3. ทวัร์เสริมคามาครุะ 1 วนั(รวมอาหารกลางวนั) เพิ่มทา่นละ 4,200บาท(ผู้ใหญ่) และ 3,300 บาท 

(เดก็อาย ุ6-11 ปี) 09:00-18:00 น. [TYO-O-F900]  
 

วันพฤหัสบดี 

05 เม.ย. 61 โตเกียว – ชมซากรุะสวนสาธาระอุเอะโนะ (ข้ึนกบัสภาพอากาศและฤดูกาล)   

อิสระชอ้ปป้ิงตลาดอะเมะโยะโกะ - นารติะ (จงัหวัดชิบะ) – สนามบินนานาชาติ

นารติะ - ประเทศไทย – สนามบินนานาชาติท่าอากาศยานสุวรรณภมิู (กรงุเทพ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

     
น าท่านเย่ียมชม “สวนซำกุระสำธำรณะอุเอะโนะ” ศูนย์รวมแห่งการพักผ่อนหย่อนใจของคนเมือง 
ด้วยความอดุมสมบรูณ์ของแมกไม้นานาพนัธุ์ ท าให้สวนแหง่นีมี้อากาศท่ีร่มร่ืนตลอดเกือบทัง้ปี สวน
แห่งนีเ้ป็นสวนแห่งแรกของกรุงโตเกียวท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ และเป็นสถานท่ีท่ีชมดอกซากรุะท่ีเนืองแน่นไป
ด้วยผู้คน มีต้นซากุระปลูกเรียงรายกว่า 1,500 ต้น เป็นเส้นขนานจากหน้าพิพิธภัณแห่งชาติ จนถึง
บอ่น า้ชิโนะบะซ ึและนบัเป็นจดุท่ีนกัทอ่งเท่ียวตา่งเดนิทางมาเพ่ือช่ืนชมกบัความงามแหง่มวลดอกไม้ 
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ในเทศกาลชมความงามของดอกซากรุะท่ีจะมีขึน้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายนของทกุปี 
(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)...  

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 

   

บา่ย ให้ทา่นได้อิสระกบัการชมสวนและให้ทา่นได้เดนิชม “ตลำดอะเมะโยะโกะ” แหลง่รวมสินค้าหลาก
ชนิดไมว่า่จะเป็นของใช้ในครัวเรือน อาหาร ขนม ซึง่มีลกัษณะเป็นตลาดขายสง่ สนกุกบัการชมวิถี
ชีวิตประจ าวนัของชาวญ่ีปุ่ นอยา่งใกล้ชิด ตลาดท่ีคกึคกัตลอดเวลาตัง้อยูร่ะหว่างสถานีอเุอะโนะ และ
สถานีโอะคะจิมาจิ ซึง่ในสมยัโบราณยา่นนีจ้ะเป็นแหลง่ขายขนมและลกูอมลกูวาด ซึง่ในภาษาญ่ีปุ่ น
เรียกร้านขนมเหลา่นีว้่า “ A M E Y A  Y O K O C H O ”  จงึเป็นท่ีมาของช่ือตลาด “อะเมะโยะโกะ” 
(AMEYOKO) ปัจจบุนัมีสินค้าหลากหลายชนิดทัง้ ของสด ของใช้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า 
เสือ้ผ้าทัง้ของญ่ีปุ่ น อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนม ของทานเลน่ เชน่ ทาโกะยากิยกัษ์ โมจิ เค้ก 
ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไขม่กุ และร้านอาหารญ่ีปุ่ น อยา่งราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลาไหล ร้านค้า
สว่นใหญ่จะเปิดให้บริการประมาณ 10 โมงเช้าไปจนถึงชว่งเย็น และมกัจะปิดให้บริการทกุวนัพธุ...  

13:30 น. น าทา่นเดนิทางสู่สนามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยูท่ี่เมืองนาริตะ จงัหวดัชบิะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
ด าเนินการโดยบริษัททา่อากาศยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดมิมาจากองค์การบริหารงานทา่
อากาศยานนานาชาตโิตเกียวแหง่ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบนิหลกัท่ีให้บริการ
ผู้ โดยสารระหวา่งประเทศท่ีเดนิทางเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเช่ือมตอ่การเดินทาง
ระหวา่งทวีปเอเชียและอเมริกา เป็นสนามบนิท่ีรองรับเท่ียวบนิส าหรับผู้ โดยสารมากอนัดบั 2  ของ
ญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบนินานาชาตฮิาเนะดะ) เป็นสนามบนิท่ีรองรับการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 
1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก… จงัหวดั “ชิบะ” ซึง่เป็นแหลง่อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ตัง้แตส่มยัสงครามโลกครัง้ท่ีสองเป็นต้นมา เน่ืองจากลกัษณะชายฝ่ังท่ีติดตอ่กบัอ่าวโตเกียว 
ในอดีตจงัหวดัชิบะเป็นศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการบม่ เชน่ มิโซะ สาเก มิริน นอกจากนีจ้งัหวดั
ชิบะเป็นจงัหวดัท่ีนา่ท่องเท่ียว ด้วยความท่ีเตม็ไปด้วยธรรมชาตแิละสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนา่สนใจ
มากมาย โอบล้อมไปด้วยทะเล 3 ฝ่ัง อยูไ่มไ่กลจากกรุงโตเกียว จงึสามารถแวะเท่ียวได้อยา่งง่ายดาย 
ซึง่ท่ีน่ีไมไ่ด้มีแคเ่พียงธรรมชาตท่ีิสวยงามเท่านัน้ แตย่งัมีวฒันธรรมท่ีโดดเดน่ พร้อมทัง้อาหารท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ นัน่จงึท าให้จงัหวดัชิบะเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียวในญ่ีปุ่ นนัน่เอง  

18:05 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL 707 
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23:00 น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

YOI TABI WORLD HERITAGE & SAKURA FLOWERS PARK 

[NARA – KYOTO – STRAWBERRY – SHOWA KINEN – UENO] 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
 

   
 

ตาราง ผู้ เดนิทาง ราคา (บาท l ทา่น) พกัเดี่ยวเพ่ิม 
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การเดนิทาง 

2018 รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 (ไมร่วมตัว๋เคร่ืองบิน) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิง 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 

31 มี.ค. - 5 เม.ย. 

ผู้ ใหญ่ 60,900 39,300 21,600 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 57,900 39,300 18,600 

เด็กไมมี่เตียง (02-05 ปี) 47,900 29,300 18,600 

ทารก (อายไุมถ่ึง 2 ปี) ไมมี่เตียงนอน ไมมี่บริการอาหารทกุมือ้ ไมมี่ที่นัง่บนรถโค้ช 5,000 

 
อัตรานีร้วม 

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

 ของสมนาคณุ “ซิมท่องเท่ียว True Move H” ใช้อินเตอร์เน็ตแบบ Non-Stop 4GB ตลอดการเดินทางทา่นละ 
1 ซิม, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และอะแดป็เตอร์หวัแปลงปลัก๊ไฟฟ้า 

 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 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษีสนามบินตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
คา่ภาษีสนามบนิอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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ดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บส่วนเพิ่มเตมิ 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 หรือยกเลิกการเดนิทางหาก

คณะทวัร์มีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
 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 

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 
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1.5 กรณีท่ีทวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้วลกูค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนญุาตให้เปล่ียนช่ือตวัผู้ เดนิทางทกุกรณี  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดนิทางภายหลงับริษัทฯ ออกตัว๋เคร่ืองบนิไปแล้ว ผู้ เดนิทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบนิ
เทา่นัน้ กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีฯ วา่ตัว๋เคร่ืองบนิใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ 

1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบนิอ่ืน ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขระหวา่งสายการบินนัน้ 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 สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดนิทางหรือไม่ (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 า้หนกัของกระเป๋าอาจถูกก 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)ิ 
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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 
 

 
 


