
 
 
 
 
 
 

 
CODE : PTC10 

 

CLASSIC WINTER UME BLOSSOM SUZUKA FOREST 
(OSAKA – GOZAISHO ROPEWAY – STRAWBERRY - FUJI) 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
20-25 MARCH 2020 

 

      
 

ระดับทัวร์ของรายการ  ทวัร์ราคาพเิศษ   ทวัร์มาตรฐาน   ทวัร์พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐาน  

ที่พกัระดับ 3.5 - 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว 

 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นได้ที่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เช้า เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซาก้า) – ศาลเจ้าสมุิ
โยชิ - ปราสาทโอซาก้า (ภายใน) - อิสระช้อปปิง้ย่านชินไซบาชิ – มิเอะ  

 01 02 

MIE 
YOKKAICHI 

MIYAKO 
 

03 

มิเอะ – ยูโนยามะออนเซ็น – สวนซุซุกะโนโมริ ชมความงามของดอกบ๊วย - ภูเขา
โกะไซโชะ (กระเช้าไฟฟ้า) - ช้อปปิง้ นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสอึิ เอ้าท์ - เมืองนา
โกย่า (จังหวัดไอจิ) - มือ้แนะน ากับเมนูข้าวหน้าปลาไหลราดซอสหวานหอม 
อาหารท้องถ่ินขึน้ชื่อของเมืองนาโกย่า 

03 04 
05 

 

NAGOYA 
TOKYU 

04 

นาโกย่า -  ร้านกาแฟสดุชิค THE CUPS SAKAE – วดัโทกนัจิ – เมืองฮามา
มะทส ึ - อิ่มอร่อยกบัเซ็ตเมนหูมทูอดแสนนุ่มละมนุลิน้ กรอบนอกนุ่มใน –เมืองฟู
จิเอดะ - เก็บผลไม้สดสวนสตรอว์เบอร์ร่ี – เมืองอิซุโนะคนุิ - อิซุโนะคนุิ พาโนรา
มา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า) – อาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น 

06 
07 

 
08 

SHIZUOKA 
IZU 

MARRIOTT 

 

05 
อิซุ – ทะเลสาบคาวาคจูิโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิง้ย่านชิบยุ่า – อิ่มอร่อยเมนู 
บฟุเฟ่ต์ ชาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้วัว (ไม่อัน้) 

09 10 
11 

 

TOKYO 
SHINAKAWA 

PRINCE 

06 
โตเกียว – เมืองเซตากายะ – วดัโกโทคุจิ (ถ่ายรูปแมวกวกัน าโชค) – นาริตะ – 
อิสระช้อปปิง้อิออนมอลล์ - สนามบินนานาชาตินาริตะ (จงัหวัดชิบะ) - ประเทศ
ไทย - สนามบินสวุรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707 

12 X - - 
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CLASSIC WINTER UME BLOSSOM SUZUKA FOREST 
(OSAKA – GOZAISHO ROPEWAY – STRAWBERRY - FUJI) 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
20-25 MARCH 2020 

 

       
 

20 มี.ค.63 ประเทศไทย – ทา่อากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู (กรุงเทพมหานคร) 

20:00 น. เรียนเชิญคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ R 
เคาน์เตอร์ สายการบินแห่งชาตเิจแปนแอร์ไลน์ ประตทูางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าท่ีอ านวยความ
สะดวกบริเวณเคาน์เตอร์สายการบิน 

   
หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที หลงัผู้โดยสารได้รับบตัรขึน้เคร่ืองแล้ว 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตขูึน้เคร่ืองกับหน้าจอมอนิเตอร์ก่อนขึน้เคร่ืองอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตขูึน้เคร่ืองอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองมาจากเหตผุลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผู้โดยสารพร้อมกนั ณ ห้องผู้โดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 30 นาที 

22:55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแหง่ชาติเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL  728  
(เวลาท้องถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือนดัหมาย) 
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21 มี.ค.63 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคันไซ (โอซากา้) – ศาลเจา้สุมิ

โยชิ - ปราสาทโอซากา้ (ภายใน) - อิสระชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ – มิเอะ 

06:05 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ (นครโอซาก้า) บนเกาะฮอนช ู
เกาะท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบัหนึ่งของญ่ีปุ่ น หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมืองและรับสมัภาระเรียบร้อย 

   
“ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ” สนามบินท่ีเกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกช่ือได้วา่ 
“สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินท่ีถกูสร้างขึน้เพ่ือให้อยู่ห่างออกไปจากตวัแผน่ดิน โดยมีสะพาน
ข้ามทะเลไปยงัตวัสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998 

     
 น าท่านเย่ียมชม “ศาลเจ้าสมุิโยะชิ ไทชะ” หนึ่งในศาลเจ้าท่ีมีอายเุก่าแกท่ี่สดุของประทเศญ่ีปุ่ น สร้าง

ขึน้ในศตวรรตท่ี 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตวั เรียกวา่ “สมุิโยชิซึคริุ” (SUMIYOSHI ZUKURI) ซึ่งไม่
เหมือนกบัรูปแบบศาลเจ้าของท่ีอ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย และอีก 2 ศาลเจ้าท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนักม็ี
สถาปัตยกรรมเฉพาะตวัญ่ีปุ่ นโบราณ ศาลเจ้าอิเสะเป็นแบบชินเมะอิซคึริุ (SHINMEI ZUKURI) และ
ศาลเจ้าอิสโึมะไทชะเป็นแบบไทชาซึคริุ (T A I S H A  Z U K U R I )  สถาปัตยกรรมไสตล์สมุิโยชิซึคริุ 
(SUMIYOSHI ZUKURI) นีม้ีหลงัคาเป็นลกัษณะตรง แตกตา่งจากหลงัคาโดยทัว่ไปท่ีจะมีโค้ง และ
จัว่ด้านบนตกแตง่ด้วยไม้ไขว้คล้ายรูปกากบาทและมีไม้ท่อนเลก็ ๆ 5 ท่อนวางแนวขวางไปตามยาว
ของหลงัคา และจดุเดน่อีกอย่างของศาลเจ้านีค้ือจะมีทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจัว่ของหลงัคา และมีรัว้
ล้อมรอบ ศาลเจ้าสมุิโยะชินีเ้ป็นศาลเจ้าหลกัและมีช่ือเสียงมากกว่าศาลเจ้าอ่ืน ๆ ในญ่ีปุ่ น ภายในจะ
เป็นท่ีตัง้ของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ซึ่งคอยให้ความคุ้มครองแต่เน้นการเดินทางของชาวประมง
และชาวเรือ ดงันัน้ท่านจึงสามารถพบเห็นศาลเจ้ารูปแบบนีไ้ด้โดยมากท่ีบริเวณใกล้กบัท่าเรืออ่ืน ๆ… 
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 น าท่านเดินทางสู ่ “ปราสาทโอซาก้าด้านใน” ป้อมปราการน่าเกรงขามของโชกนุ โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ 
ก าแพงหินแกรนิตสงูชนั แสดงให้เหน็ถึงความน่าอศัจรรย์ของฝีมือมนษุย์ในอดีต องค์ปราสาทสงูเดน่
เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ให้ท่านได้ศกึษาจากแบบจ าลองในโบราณวตัถุ และยงัเป็นจดุชมวิวนครโอซาก้า  
น าท่านชมสถานท่ีเกบ็ “แคปซูลกาลเวลา” สถานท่ีซึ่งถกูบนัทึกเกบ็เร่ืองราวของประเทศญ่ีปุ่ น ตลอด
ระยะการด าเนินชีวิตแตล่ะช่วงเวลา บนัทึกเร่ืองราวประวตัศาสตร์ การค้นพบเทคโนโลยี ซึ่งจะถกู
น ามาเปิดเผยตอ่สาธารณะชนในอนาคต เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตแก่คนรุ่นตอ่ไป 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
น าท่านเดินทางสูย่่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าท่ีมีความส าคญัอีกแห่งหนึ่งในภมูิภาคคนัไซ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซือ้สินค้ามากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอาง 
ข้าวของเคร่ืองใช้ของท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณ์อิเลค็ทรอนิคส์ อาทิ กล้อง
ดิจิตอล กล้องวิดีโอ MP3, WALKMAN, CD-PLAYER, COMPUTER, NOTEBOOK, GAMES หรือ
ท่านจะเลือกสนกุกบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าท่ีร้าน 100 เยน (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม 
10%) ท่ีมีของหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไม้ติดมอื และนอกจากนีย้งัมีห้างสรรพสินค้าหรูมี
ช่ือของประเทศญ่ีปุ่ น... น าท่านเดนิทางสู ่“เมืองมิเอะ” เป็นจงัหวดัในภมูิภาคชบู ุซึ่งอยู่ตอนกลางของ
เกาะฮอนช ูมีธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณ์ทัง้ทะเลและภเูขา จึงรุ่งเรืองด้วยการเกษตรและประมง และมี
ของกินอร่อยๆ มากมาย ซึ่งนอกจากสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมทรงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์และ
ประเพณีโบราณแล้ว จงัหวดัมิเอะยงัมีธีมพาร์คและแหลง่ช้อปปิง้ให้ได้เพลดิเพลนิกนัอีกด้วย 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MIE YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...  
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22 มี.ค.63 มิเอะ – ยโูนยามะออนเซ็น – สวนซุซุกะโนโมริ ชมความงามของดอกบว๊ย - ภู

เขาโกะไซโชะ (กระเชา้ไฟฟ้า) - ชอ้ปป้ิง นางาชิม่า แจส๊ ดรีม มิทสึอิ เอา้ท ์ - 

เมืองนาโกยา่ (จงัหวดัไอจ)ิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
 น าท่านชม “ความงดงามและสีสนัของดอกบ๊วย ” ภายใน “สวนซซุุกะโนโมริ” ตัง้อยู่ในเมืองซซุุกะ

จงัหวดัมเิอะ (ปริมาณดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแตล่ะปี) ท่านจะได้พบกบัดอกบ๊วยสายพนัธุ์ 
“ชิดาเระ” จ านวนกวา่ 200 ต้น ท่ีผลิดอกบานสะพรั่งแตง่แต้มสีสนัสวยงามราวกบัหลดุเข้ามาในเมือง
เทพนิยาย ท่ีก าลงัออกดอกรบักบัแสงแดด และท้องฟ้าสีฟา้สดใส เหมาะกบัการไปเดนิเลน่ช้าๆ พลาง
ร่ืนรมย์กบักลิ่นดอกบ๊วยหอมรับฤดใูบไม้ผลิแรกท่ีมาเยือน...  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสูส่ถานท่ีท่ีสามารถสมัผสักบัความงามตามธรรมชาติในภมูิภาคคิงคิ ก็คือท่ี “ภเูขา

โกะไซโชะ” น าท่านขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” ชมความงามสองข้างทางบนระดบัความสงูกวา่ 1,000 เมตร
เหนือระดบัน า้ทะเล ตัง้ตระหง่านคาบเก่ียวบริเวณชายแดนระหวา่งจงัหวดัมเิอะ จงัหวดัชิงะ และ
จงัหวดักิฟ ุ น าท่านสูเ่ขตช้อปปิง้แหง่ใหมเ่อ้าท์เลต็ขนาดใหญ่ “นางาชิมา่ แจ๊สดรีม มิทสอิึ เอ้าท์เลต็” 
ศนูย์รวมแฟชัน่ทนัสมยัราคาถกูจนคณุแปลกใจ แหลง่รวมของแบรนเนมช่ือดงัจากทั่วโลก ทัง้แฟชัน่
น าสมยัของคนทกุวยั หรือแฟชัน่กีฬาจากทัว่ทกุคา่ยท่ีพร้อมใจกนัมาลดราคากนั อาทิเช่น COACH, 
TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS นอกจากนีย้งัมีสนิค้าอ่ืนอีกมากมาย  
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “นาโกย่า” (ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 0:45 ชัว่โมง)  เมืองใหญ่ 
ศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มีอตุสาหกรรมส าคญั
ทางด้านสิ่งทอ รถยนต์ รวมทัง้เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัทางด้านประวตัิศาสตร์และย่านการค้า
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ทนัสมยั ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดั “ไอจิ” จงัหวดัท่ีมีมลูคา่การสง่สินค้าอตุสาหกรรมการผลิตอนัดบัหนึ่งใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ศนูย์กลางความเจริญรุ่งเรืองด้านการประดิษฐ์สิ่งของมาแตอ่ดีตท าให้มีอตุสาหกรรม
หลากหลายสาขากระจกุตวักนัอยูใ่นจงัหวดัไอจิ ตัง้แตอ่ตุสาหกรรมแบบดัง้เดิม เช่น เคร่ืองปัน้ดนิเผา 
สิ่งทอ จนกระทัง่อตุสาหกรรมระดบัแนวหน้า เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมการเดินทาง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร…บริการท่านด้วยมือ้แนะน ากบัเมนขู้าวหน้าปลาไหลราดซอส
หวานหอม อาหารท้องถ่ินขึน้ช่ือของเมืองนาโกย่า 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

23 มี.ค.63 นาโกยา่ - รา้นกาแฟสุดชิค THE CUPS SAKAE – วดัโทกนัจ ิ– เมืองฮามามะทสึ - 

อ่ิมอรอ่ยกบัเซ็ตเมนูหมูทอดกรอบนอกนุ่มใน –เมืองฟูจเิอดะ - เก็บผลไมส้ดสวน

สตรอวเ์บอรร์ี่ – เมืองอิซุโนะคุนิ - อิซุโนะคุนิพาโนรามาพารค์ (กระเชา้ไฟฟ้า) – 

อาบน ้าแรญ่ี่ปุ่น 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

      
น าท่านเดินทางสู ่ ร้านกาแฟสดุชิค “THE CUPS SAKAE” ตวัร้านนัน้ตกแตง่ด้วยสไตล์ลอฟท์ แตก่็
ไมไ่ด้ท าให้ออกมาดดูิบจนเกินไป บรรยากาศในร้านนัน้ให้ความรู้สกึผอ่นคลาย เพราะมต้ีนไม้ประดบั
อยู่รอบร้านท าให้รู้สกึสบายตาและยงัมีกลิน่กาแฟคัว่สดใหมท่กุวนั ท่ีเป็นตวัชโูรงของทางร้าน 
นอกจากนีท้างร้านยงัมีเบเกอร์ร่ีท่ีท าให้ร้านนัน้โดง่ดงัในหมูค่าเฟ่ฮอปเปอร์ในนาโกย่า เมนหูลกัของ
ทางร้านคือ The Cups Orginal Coppepan ซึ่งเมนนีูม้ีเฉพาะท่ีสาขานีเ้ท่านัน้ เบเกอร์ร่ีมีให้เลือก
หลากหลาย มาในขนาดพอดีค า โดยท่ีทางร้านนัน้จะสลบัหมนุเวียนเมนเูบเกอร์ร่ีในแต่ละวนัไป และ
ในบางครัง้เรากจ็ะได้พบกบัเมนพิูเศษในแตเ่ทศกาลด้วย  (คิวเป็นไปตามสถานการณ์ ไมส่ามารถ
จองท่ีนัง่ลว่งหน้า)… น าท่านเย่ียมชม “วดัโทกนัจิ” เป็นวดัพทุธนิกายโซโต สร้างขึน้โดยได้รับอารย
ธรรมมาจากอินเดีย ภายในวดัมีอาคารทรงคณุคา่ทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมท่ีน่าสนใจ
หลายชิน้ตัง้อยู่ เชน่ แท่นบชูาพระแมส่รุัสวดี พระพทุธหตัถ์ และท่ีโดดเดน่ท่ีสดุคือองค์พระใหญ่หรือ
หลวงพ่อโตขนาดความสงู 10 เมตร ท่ีสร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1987 โดยเป็นการผสมผสานศิลปะระหวา่ง
อินเดีย ไทย ญ่ีปุ่ น เข้าไว้ด้วยกนั อีกทัง้ยงัมีท่อนไม้ท่ีมคีวามเช่ือกนัวา่ถ้าได้สมัผสัจะสามารถช่วย
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ช าระล้างบาปในอดีตได้ นอกจากนี ้ถ้าเป็นช่วงฤดใูบไม้ร่วง วดัโทกนัจิแห่งนีก้็ถือเป็นสถานท่ีชมใบไม้
เปลี่ยนสีท่ีสวยงามและได้รับความนิยมมากอกีแห่งในนาโกย่าเช่นกนั… น าท่านเดนิทางสูเ่มือง “ฮา
มามะทส”ึ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชัว่โมง) เมืองฮามามะทสเึป็นเมืองท่ีตัง้อยู่
ในทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัชิซึโอะกะ โดยมีประชากรประมาณ 820,000 คน พืน้ท่ีรวม 1,558.04 
ตารางกิโลเมตร เมืองนีจ้ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในพืน้ท่ีของจงัหวดัชิซึโอะกะ เน่ืองจากเมืองนีอ้ยู่ตรง
กลางของทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้เมืองนีม้ีอตุสาหกรรม สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั มหาสมทุร แมน่ า้ 
ภเูขา และทะเลสาบล้อมรอบ ไร่ชาเชียวท่ีมช่ืีอเสยีงของประเทศ…  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… บริการท่านด้วยเซ็ตเมนพิูเศษหมทูอดราดซอสมิโซะสตูร
เฉพาะทางร้านท่ีทอดด้วยความกรอบนอกนุ่มใน อีกหนึ่งเมนท่ีูห้ามพลาดเมนช่ืูอดงัของเมืองนาโกย่า 

   
บ่าย น าท่านสู ่ “สวนผลไม้” ร่วมสนกุกบัประสบการณ์ในการเกบ็ผลไม้สดจากไร่ “สตรอเบอร์ร่ี” ให้ท่านได้

เก็บผลไม้สดจากต้นและอ่ิมอร่อยอย่างเตม็ท่ี ด้วยขัน้ตอนของวิธีการปลกูท่ีพิถีพิถนั ความเอาใจใส่
ตัง้ใจดแูลด้วยวิธีธรรมชาตมิากท่ีสดุ ไมม่กีารใช้สารเคมีเพ่ือก่อให้เกิดอนัตราย จึงได้ผลใหญ่สีแดงสด
ทัว่ทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รบัประกนัความอร่อยแน่นอน (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและฤดกูาล)… 
น าท่านเดินทางสู ่ “เมืองอิซ”ุ คือผืนแผน่ดินขนาดใหญ่ ท่ีย่ืนออกไปในมหาสมทุรแปซิฟิก อยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของกรุงโตเกียว และเป็นสว่นหนึ่งของจงัหวดัชิซุโอกะ ท่ีตัง้ของภเูขาไฟฟจิู ท่ีทกุคนตา่งรู้จกั
กนัเป็นอย่างดี ดงันัน้ท่ีน่ีจึงเป็นพืน้ท่ีท่ีเราสามารถชมทิวทศัน์ของภเูขาไฟฟจิูได้อย่างชดัเจนและ
แตกตา่งไปจากมมุมองเดิมท่ีคุ้นเคย นอกจากนีย้งัมช่ืีอเสียงในเร่ืองบ่อน า้พรุ้อนเพ่ือสขุภาพของ
ผิวพรรณ บรรดาแหลง่ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติมากมาย ตลอดจนอาหารทะเลสดจากวตัถดุบิท้องถ่ิน
ชัน้เลศิอีกด้วย… จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ “อิซุโนะคนิุ พาโนรามา พาร์ค” เป็นสถานท่ีพกัผอ่นตัง้อยู่
บนภเูขาคาซึรากิ ท่ีมีความสงู 452 เมตร มีองค์ประกอบท่ีเรียก “แอร์พาร์ค” โดยใช้เวลาแค ่ 7 นาที
ส าหรับนัง่ไปบนยอดเนินเขาด้วย “กระเช้าไฟฟ้า” การเดนิทาง 1,791 เมตรผา่นระดบัความสงู 411 
เมตรท่ีตา่งระดบักนั ภายในพืน้ท่ีเป็นท่ีตัง้ของ “ระเบียงชมวิวภเูขาไฟฟจิู” ท่ีจดัเตรียมไว้เพ่ือชมวิว
ภเูขาฟจิูโดยเฉพาะ เราจึงจะได้เพลิดเพลินกบัวิวภเูขาไฟฟจิูและอา่วซุรุกะกนัแบบ 360 องศาเลย
ทีเดียว แถมยงัมบีริการแชเ่ท้าในออนเซ็นไปพร้อมกบัการชมวิว นอกจากนีด้้านบนยงัมศีาลเจ้าและ
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พระพทุธรูปหินจิโซขนาดเลก็ 100 องค์ ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมแวะขึน้มาสกัการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล 
และขอพรเร่ืองโชคลาภ รวมถึงเนือ้คู ่กนัอีกด้วย 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั SHIZUOKA IZU MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการพกัผอ่นจากการท่ีได้เหน็ดเหน่ือย
กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างช้านานตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดตอ่มากนัเป็น
อย่างดี ท าให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเช่ือในเร่ืองการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

24 มี.ค.63 อิซุ – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ชมความงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงยา่นชิบุยา่ – อ่ิมอรอ่ยเมนู 

 บุฟเฟ่ต ์ชาบูชาบูเน้ือหมูและเน้ือววั (ไม่อั้น) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู ่ “ทะเลสาบคาวาคจิูโกะ” ซึ่งนบัเป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบท่ีล้อมรอบภเูขาไฟฟจิู และ
นบัได้วา่เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ีสองจากทัง้หมดห้าทะเลสาบ ท่ีล้อมรอบอยู่บริเวณ
เชิงภเูขาไฟฟจิู เวลามองลงไปในทะเลสาบจะเห็นภาพสะท้อนของภเูขาไฟฟจิูท่ีสวยงามอย่างมาก… 
น าท่านชมความงดงามแห่ง “ภเูขาไฟฟจิู” ท่ีมีความสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภเูขาท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตวั และยงัถือวา่
เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุง่หมายของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติ ท่ีมาเยือนญ่ีปุ่ น
ตลอดทกุฤดกูาล น าท่านขึน้สูช่ัน้ท่ี 5 ของภเูขาไฟฟจิู (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ท่ีทกุท่านจะได้เห็นถึง
ความสวยงามของภเูขาและวิวโดยรอบของฟจิูกบัอากาศเย็นสบาย ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…  
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่ “มหานครโตเกียว” เป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูย์รวม

วิวฒันาการความเจริญและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครอง
ในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไว้ด้วยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ล้านคน แตเ่ฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวง
การปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ
แห่งหนึ่งของโลก… ให้ท่านสนกุกบัการช้อปปิง้ “ย่านชิบยุ่า” ซึ่งมีส่ิงน่าสนใจมากมายไมว่า่จะเป็นร้าน
ขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ แหลง่ธรุกิจ และบนัเทิง จดุเดน่ของชิบยุ่า คือ ห้าแยกข้ามถนน ท่ีมีคนเดินข้ามไป
มากนัคกึคกั ใครได้ผา่นมาต้องลองเดินผา่นแยกนีด้ซูกัครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ห้ีางสรรพสินค้ามากมาย 
เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ท่ีมีคนบอกไว้วา่เทรนด์ในญ่ีปุ่ นตา่งว่ิงตามย่านนี ้ มี
ร้านค้าเลก็ ๆ มากมาย ร้านอาหารเปิดจนดกึจนดื่น ย่าน KOEN DORI ถนนสายช้อปปิง้ท่ีมห้ีางร้าน
เตม็สองข้างทาง ห้าง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านท่ีชอบสินค้าไอเดียน่ารัก ๆ 
ต้องลองแวะเข้าไปเย่ียมชมให้ได้ ซึ่งในห้างจะแบ่งหมวดสนิค้าชัน้ละหมวด สว่นห้าง LOFT แบรนด์นี ้
เป็นท่ีรู้จกัดี เพราะมีตัง้อยูห่ลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนด์คูแ่ขง่โดยตรงของ TOKYU HANDS 
ตัง้ไมไ่กลกนัมากนกั ห้างท่ีนกัช้อปปิง้รู้จกักนัด ี คือ SHIBUYA 109 สามารถเหน็ตัง้แตอ่อกจาก
รถไฟฟ้า ภายในขายสินค้าพวกเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บริการท่านด้วยเมนบูฟุเฟ่ต์ชาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั ท่ีคดั
สรรเนือ้สตัว์อย่างดี พร้อมเสิร์ฟด้วยข้าวสวยญ่ีปุ่ นร้อนระอเุมด็นุ่ม และเคร่ืองดื่มซอฟท์ดริง้ค์ (ไมอ่ัน้) 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั TOKYO SHINAGAWA PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า 
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25 มี.ค.63 โตเกียว – เมืองเซตากายะ – วดัโกโทคุจิ (ถา่ยรูปแมวกวักน าโชค) – นาริตะ – 

อิสระชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์- สนามบินนานาชาตินาริตะ (จงัหวดัชิบะ) - ประเทศ

ไทย - สนามบินสุวรรณภมิู (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู ่“วดัโกโทคจิุ” เป็นวดัเก่าแก่ขนาดไมใ่หญ่ ตัง้อยูใ่นเขตเซตากายะ กลางกรุงโตเกียว 
มีช่ือเสียงวา่เป็นวดัต้นก าเนิดของแมวกวกัญ่ีปุ่ นหรือมาเนะกิ เนโกะ ท่ีน่ีมีแมวกวกัวางอยู่เรียงราย
กวา่ 1,000 ตวั เป็นภาพท่ีไมเ่พียงชาวตา่งชาตเิท่านัน้ แม้แตค่นญ่ีปุ่ นเองก็ยงัต้องตกใจ บริเวณวดัก็
จะร่มร่ืนไปด้วยต้นไม้โดยเฉพาะต้นซากรุะท่ีจะออกดอกบานในฤดใูบไม้ผลิ ช่วงเดือนเมษายน 
ต านานของแมวกวกัหรือมาเนะกิมีอยู่วา่ในยคุสมยัเอโดะ มีโชกนุเดินทางผา่นมาทางวดันี ้ แล้วได้มี
แมวเข้าเรียกร้องให้เข้าไปท่ีวดั เมื่อโชกนุเข้าไปถึงในวดั กเ็กิดพายพุดัถลม่อย่างหนกัท่ีด้านนอกทนัที 
ท าให้โชกนุรู้สกึขอบคณุแมวตวันีท่ี้ท าให้รอดพ้นจากพาย ุ จึงได้ตัง้ให้วดันีเ้ป็นวดัประจ าตระกลู และ
สร้างตอ่เติมเร่ือยมา ผู้คนท่ีมาขอพรท่ีวดัแห่งนีเ้มื่อสมหวงัก็จะน าเอา ตุ๊กตาแมวท าท่ากวกัมาถวายท่ี
วดัเพ่ือเป็นการขอบคณุ 

เท่ียง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ)  

   
บ่าย น าท่านอิสระช้อปปิง้ท่ี   “นาริตะ อิออน มอลล์” ห้างท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถบนาริตะ ให้อิสระกบัทกุท่าน

ได้ช้อปปิง้ในแหลง่ช้อปปิง้แหง่ใหมม่ีร้านค้าให้เลือกมากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า   รองเท้า   นาฬิกา   
เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง และท่ีขาดเสียมิได้ คือ ร้านร้อยเยน ท่ีทกุท่านสามารถซือ้หาของใช้ดี ๆ
และของฝากได้อย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหล้าบ๊วย 
ผงโรยข้าว ขนม เคร่ืองปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ของใช้ในครัวเรือน แผนกเคร่ืองนอน ผลไม้ ฯลฯ 
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14:30 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ
ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม ่ ทา่อากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัท่ีให้บริการผู้โดยสารระหวา่งประเทศท่ีเดิน
ทางเข้าและออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเช่ือมตอ่การเดินทางระหวา่งทวีปเอเชียและอเมริกา 
เป็นสนามบินท่ีรองรับเท่ียวบินส าหรับผู้โดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินท่ีรองรับการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:15 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ(ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาตเิจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี JL 707 
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบิน อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามฤดกูาล เป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 
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รายการอาหารที่ระบ ุอาจถูกเปลีย่นแปลงได้ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ข้อก าหนดส าหรับท่านที่ไม่ทานเนือ้ปลา โดยตามหลกัโภชนาการทางด้านอาหาร คือ ท่านไม่สามารถทานสตัว์น า้อื่นใดทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ป ูปลา หมกึ หรือชนิดอื่นๆ ก็ตาม อาหารที่ทางร้านอาหารและพ่อครัวเปลีย่นให้สว่นใหญ่จะเป็นเมนูผกัหรือเต้าหู้  
กรณีที่ท่านได้มีการแจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว์ใดๆ ไม่ทานซาชิม ิไม่ทานซูช ิไม่ทานของดิบ ร้านอาหารสว่นใหญ่
จะท าการเปลีย่นเมนูให้ท่านได้แค่เพียงผกั ผลติภัณฑ์จากเต้าหู้หรือหวับกุทดแทนให้ 
กรณีไม่แจ้งค าขอหรือได้แจ้งข้อจ ากดัเร่ืองอาหารลว่งหน้าแล้ว (ก่อนออกเดินทาง 21 วนั) เมื่อท่านเดินทางถงึปลายทางแล้ว จะไม่
สามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารเพิ่มเติมได้อีก เนื่องมาจากต้องมีการจัดเตรียมวตัถดิุบสว่นประกอบไปตามรายละเอียดซึง่
สัง่ลว่งหน้าแล้วเท่านัน้ 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

ข้อจ ำกัดและข้อก ำหนดเกี่ยวกับโภชนำกำร 

ประเภทห้องพัก 
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CLASSIC WINTER UME BLOSSOM SUZUKA FOREST 
(OSAKA – GOZAISHO ROPEWAY – STRAWBERRY - FUJI) 

6 DAYS 4 NIGHTS [JL] 
20-25 MARCH 2020 

 

       
 

ระดับทัวร์ของรายการ  ทวัร์ราคาพเิศษ   ทวัร์มาตรฐาน   ทวัร์พรีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งต้น อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐาน  

ที่พกัระดับ 3.5 - 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว 

 

ตาราง 
การเดินทาง 

2563 

ผู้ เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พกัเด่ียวเพิม่ 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 
 (ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบนิ) 

 
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิ 
ระหวา่งประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลงิ 

ม.ีค. 20-25 

ผู้ใหญ่ 62,900 42,000 20,900 

7,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 62,900 42,000 20,900 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 52,900 32,000 20,900 

ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีท่ีนัง่บนรถโค้ช  5,000 
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อัตรานีร้วม 

 Pocket Wifi Internet บริการบนรถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง 
 บริการน า้แร่วนัละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ประกนัภยัการเดินทางตา่งประเทศ Sunday Explorer Asia Gold ความคุ้มครองตามระบใุนกรมธรรม์ วงเงิน
สงูสดุ 2,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและพนกังานขบัรถ หากบริการดีนา่รักประทบัใจ สามารถเพิ่มให้เป็นก าลงัใจในการท างานได้ 

 คา่โรงแรม คา่เข้าชมสถานท่ี คา่อาหาร มคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคา่รถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการท่ีก าหนด 
(ห้องพกัเดี่ยวจะเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมของผู้เดนิทาง โปรดรับทราบเง่ือนไขก่อนการเดนิทาง) 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวซี่าประเทศญ่ีปุ่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผา่นดา่นเข้าประเทศอ่ืน 

 คา่ท าหนงัสือเดินทาง และคา่ใช้จ่ายท่ีเป็นสว่นตวัท่ีไมร่ะบไุว้ในรายการ เชน่ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด เป็นต้น  

 คา่ธรรมเนียม +3% กรณีช าระคา่ทวัร์ผา่นบตัรเครดิต บริษัทฯ ไมร่ับช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตท่ีออกให้โดยธนาคารตา่งประเทศ 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ หากบริการดีมีอธัยาศยัได้รับความประทบัใจ สามารถให้เพ่ือเป็นก าลงัใจในการท างาน 

 

การช าระเงนิ 

 บริษัทรับมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรับการจอง/ท่ีนัง่ 

 สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง หรือตามเง่ือนไขพเิศษของทางบริษัทฯ ก าหนด 

(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสว่นท่ีเหลือทัง้หมดก่อน 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะท่ีเดนิทางนัน้ถกูจองเตม็
เร็วกวา่ปกติ หรือจ าเป็นต้องออกตัว๋เคร่ืองบิน เพ่ือเลีย่งการเรียกเก็บเพ่ิมคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษี
สนามบินตามประกาศครัง้ใหมข่องสายการบินท่ีมกีารเปลีย่นแปลง โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

 

การยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกวา่ 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจ าท่านละ 5 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองน้อยกวา่ 30 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงนิมัดจ า ไมว่า่จากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คดิค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดนิทาง บริษัท ฯ คดิค่าบริการเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผู้เดนิทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวนัเดินทาง (ย้ายคณะทวัร์) สามารถท าได้โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายดงันี ้ 
 ทริปใหมต้่องเดนิทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดินทางเดิม 
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 แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดินทางมากกวา่ 45 วนั ช่วงปกต ิ (Low Season / Basic Period) 
 แจ้งลว่งหน้าก่อนการเดินทางมากกวา่ 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ เทศกาลตา่ง ๆ วนัคริสตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม ่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือน
กมุภาพนัธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธนัวาคม เป็นต้น 

 

ส าคัญ (เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชน์ทุกท่าน กรุณาศกึษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท ฯ ด าเนินงานเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเส้นทางทกุสถานที่ท่องเที่ยวที่น าเสนอในรายการทวัร์ได้วางเส้นทางไว้

ลว่งหน้าตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมลูสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมลูจากองค์การสง่เสริมการท่องเที่ยวประเทศ
ญ่ีปุ่ นมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชีว้ัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลีย่นแปลง บ้างเกิดสภาวะความ
แปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภูมิภาคสง่ผลโดยตรงต่อผลติผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ตามข้อจ ากดัด้านภูมิอากาศ ณ วนั
เดินทางจริง โดยจะค านงึถงึความปลอดภัย และประโยชน์สงูสดุของท่านลกูค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดให้กบัทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบไุว้ทัง้หมด 
 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหาก

คณะทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 25 ท่าน หรือเลือ่น/ยกเลกิการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อน
วนัเดินทาง  

 ในกรณีที่ลกูค้าต้องการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทวัร์ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทกุครัง้  
(กรณีที่ท่านซือ้/ออกตัว๋โดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบลว่งหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)  

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัร์ในทุกกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้

เดินทางอาจมีสิง่ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อ
จลาจล ความล่าช้าการเลือ่นหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุติัเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามก าหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกบัคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่าน
สละสทิธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตใุดก็ตาม 
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ราคาต๋ัวเคร่ืองบินประกอบด้วย 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยัด(ไป-กลบั) โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและคา่ภาษีสนามบินตามประกาศของแตล่ะสายการบิน (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
คา่ภาษีสนามบินอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ภายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัร์แล้ว กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียกเก็บสว่นตา่งเพ่ิมเติม โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า) 

 คา่ขนย้ายสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเง่ือนไขของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ตัว๋ชัน้ประหยดั น า้หนกั
กระเป๋าเดินทางต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีท่ีน า้หนกักระเป๋า
เดินทางใบใดใบหนึ่ง มีน า้หนกัเกินท่ีก าหนด ท่านต้องเสียคา่ธรรมเนียมปรับตามกฎข้อก าหนดของสายการ
บินนัน้ (ข้อก าหนดด้านน า้หนกัอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั โดยยดึประกาศลา่สดุของสายการบิน) 

 

ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 
1. ตัว๋โดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมูค่ณะ(ตัว๋ชัน้ประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทนัทีเมือ่ท าการจองทัวร์) 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทวัร์ หากสายการบินมกีารเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตัว๋เคร่ืองบินส่วนเพิ่มท่ีผู้
เดินทางต้องเป็นผู้ช าระ 

1.3 กรณีท่ีบริษัททวัร์ออกตัว๋เคร่ืองบินให้ท่านไปแล้ว ลกูค้าไมส่ามารถเดินทางในทริปนัน้ ๆ หากสายการบินไมอ่นญุาตให้เปลี่ยนชื่อ
ตวัผู้ เดินทางไมว่่าจากกรณีใด ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะและประเภทการจองตัว๋เคร่ืองบินซึ่งถกูก าหนดไว้ตัง้แต่ต้น บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมค่ืนค่าบริการใด ๆ (หากมกีารเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้ โดยสารต้องแจ้งบริษัทฯ มากกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง 
โปรดสอบถาม) 

1.4 ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปทวัร์ (ตัว๋โดยสารหมูค่ณะ) ต้องเป็นไปตามสายการบินเป็นผู้ก าหนดให้ ทางบริษัทฯ ท าได้เพียงแจ้งค า
ขอของท่านไปตามขัน้ตอน แต่ไมอ่าจรับรองว่าจะได้ตามท่ีท่านร้องขอ และ โปรดทราบว่า บริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซง
จดัการแทนได้ อกีทัง้สายการบนิไม่รับค าขอการจองที่นั่ง Long Leg หรือ Exit Row ผู้โดยสารต้องไปแจ้งค าขอ ณ 

เคาน์เตอร์เช็คอนิในวันเดินทาง (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) และสายการบินไมรั่บค าขอท่ีนัง่โซนด้านหน้าท่ีมาจากการจองตัว๋คนละ
ประเภทกัน 

1.5 กรณีท่ีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์จะด าเนิน
ได้ภายหลงัออกตัว๋กรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้ โดยสารต้องด าเนินการทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง  

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลงัขัน้ตอนการออกตัว๋เคร่ืองบิน ผู้ เดินทางต้องรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบินนัน้ ๆ
หรือแม้ว่าคณะทวัร์อาจยงัไมอ่อกตัว๋เคร่ืองบินแต่ผู้ โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทาง โปรดทราบว่า
ตัว๋ใบนัน้จะยกเลิกไมไ่ด้และยงัต้องช าระค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวน ไมว่่าผู้ โดยสารเดินทางหรือไม ่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสาย
การบิน กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีฯ ว่าตัว๋เคร่ืองบินใบนัน้ ๆ สามารถยกเลิก/แก้ไขหรือขอเงินคืนได้หรือไม่) 
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1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตัว๋โดยสารแบบหมูค่ณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอ่ืน ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมด
เป็นสิทธ์ิของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตัง้แต่เร่ิมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สงูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร่ืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัท่านกลบัถึงเมอืงไทย ว่าได้รับไมล์สะสม
เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารขึน้เคร่ืองหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทัง้กับสายการบินและบริษัททวัร์ 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรับผู้ เดินทางซึ่งตัง้ครรภ์ สตรีตัง้ครรภ์ทกุอายคุรรภ์ต้องอยู่ในดลุพนิิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจ้งพนกังานทนัทีเมือ่ท าการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไมอ่าจรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ไมค่าดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บ
ผู้ ร่วมเดินทางที่มอีายคุรรภ์เกิน 4 เดือน รวมถึงผู้มปีระวตัิตัง้ครรภ์เคยมปัีญหาหรือมีประวตัิคลอดก่อนก าหนด  

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บริษัทฯ ต้องท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรือช าระเต็มจ านวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight  
จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ ไมว่่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยเหตกุารณ์ใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมนี า้หนกัเกิน ทางสายการบินมสีิทธ์ิเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมได้ 
o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตให้สามารถน าขึน้เคร่ืองได้ จะต้องมนี า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และจ าต้องมสีดัส่วน ดงันี ้ 

กว้างxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 
2.4 บางรายการทวัร์ท่ีต้องใช้สายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดให้ต า่กว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี ต้้องยึดตามกฎ

ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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...ประกาศ... 
 

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

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

(หากผู้ ย่ืนประสงคจ์ะพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถปุระสงค์อ่ืนๆ จะต้องย่ืนขอวีซ่าตามปรกติ) 
ผู้ ท่ีจะเข้าประเทศได้นัน้ ต้องผา่นการพิจารณาจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ 

(เช่นเดียวกบัผู้ ท่ีย่ืนขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทตู) 
ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น 
ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรือสิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งพ านกัในญ่ีปุ่ นได้ 

เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น 
ทางคอมแพ็ค และ/หรือหวัหน้าทวัร์ ตลอดจนมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 

ไมส่ามารถให้การรับรองการเข้าประเทศแก่ผู้เดินทางได้ ไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือท่ีได้มีการช าระเสร็จสิน้แล้ว ไมส่ามารถเรียกคนืได้แตป่ระการใด 

 

ในการซือ้บริการกับทางคอมแพค็อย่างหน่ึงอย่างใด คอมแพค็ถือว่าท่านรับทราบเง่ือนไข 
ท่ีทางคอมแพค็ก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

 


