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ระดับทัวรโ์ปรแกรมนี ้  ทัวรร์าคาพิเศษ   ทัวรม์าตรฐาน   ทัวรพ์รีเม่ียม  
รายละเอียดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ที่พกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐานและเมนแูนะน า  

ที่พกัระดบั 4 ดาว 
อาหารอพัเกรดพิเศษ 
ที่พกัระดบั 4-5 ดาว 

 

ตารางการเดินทาง 19 - 24 พฤศจิกายน 2565 
 

วนัที่ เปรียบเทียบรายการกบัที่อื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 
กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบิน JL 728
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติคนัไซ(นครโอซากา้) - คนัไซ 

- - 01 
KANSAI 

STAR GATE 

02 
คนัไซ - เกียวโต  - วดันนัเซ็นจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเกะทส ึ– วดัเท็นรวิจิ 
- จงัหวดั มิเอะ - ฮิโนตานิ อนเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

02 03 
04 

 

HINOTANI ONSEN 

MISUGI RESORT 

 

03 
ฮิโนตานิ อนเซ็น - สวนดอกไมข้นาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ - อะซเึคะ - 
สวนโครงัเคย ์ (ชมใบไมเ้ปลี่ยนสี) - สะพานไทเงะทะส ึ - สะพานทสรึบิาช ิ - 
เมืองโอบะระ - เทศกาลดอกซากรุะและใบไมแ้ดงครัง้ที่ 26 - ฮามามตัส ึ

05 
06 

 
07 

HAMAMATSU 
OKURA ACT 

 

04 
เมืองฮามามตัส ึ (จงัหวดัชิซโึอกะ) – ชมสวนดอกไมฮ้ามามตัส ึ - โกเท็มบะ – 
อิสระชอ้ปป้ิง โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต - ทะเลสาบคาวาคจิูโกะ - อาบ
น า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาติ 

08 09 10 

KAWAGUCHKOHI
RESORT 

 

05 
ทะเลสาบคาวาคจิูโกะ – ฟูจิยาม่า ทาวเวอร ์– โตเกียว - อิสระชอ้ปป้ิงย่านชินจู
ก ุ

11 
12 

 

13 

 

TOKYO 
KEIO PLAZA 

06 
โตเกียว - นารติะ (จงัหวดัชิบะ) - วดันารติะซงัชินโชจิ - อิสระชอ้ปป้ิงหา้งอิออ
นมอลล ์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนารติะ - ประเทศไทย - สนามบิน
สวุรรณภมูิ (กรุงเทพมหานคร) เที่ยวบินที่ JL 707 

14 
 

15 
 

- - 

 

OBARA AUTUMN SAKURA & KORANKEI 

[KYOTO – OBARA SAKURA – KORANKEI - TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL] 
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>> ไฮไลทข์องทรปิ << 
- ชมสวนดอกไมบี้โกเนีย การเ์ดน และวิวฤดูใบไมร้่วงอนัสวยงาม “สวนดอกไมข้นาดใหญ่นาบานะ โนะ ซาโตะ”  

- ชมเสน่หข์อง “สวนโครงัเคย”์ ท่ีถูกแต่งแตม้สีสนัดว้ยตน้โมมิจิ ประมาณ 4,000 ตน้ ท่ีจะเปล่ียนสีใบไมเ้ป็นสี

แดง, สีสม้ และสเีหลืองอยา่งงดงาม 

- ชม “โอบาระซากุระ” ซากุระพนัธุพ์ิเศษท่ีจะบานสะพรัง่ ทา่มกลางใบไมเ้ปล่ียนสี เป็นบรรยากาศท่ีแปลกตา

มาก 

- ชม “สวนดอกไมฮ้ามามตัส”ึ สวนดอกไมข้นาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละพรรณพืชกวา่ 3,000 สายพนัธุ ์

- ต่ืนตากบัจดุชมวิวฟูจิเปิดใหม่ จดุชมวิวภูเขาไฟฟูจิอนังดงามท่ีตั้งตระหง่านตาอยูเ่บ้ืองหน้า “ฟจูิยาม่า ทาวเวอร”์ 

 

 

วันเสาร ์

19 พ.ย.65 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภมิู (กรงุเทพมหานคร) 

                 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู – สนามบินนานาชาติคนัไซ(นครโอซากา้) - คนัไซ 

06:00 น. เรยีนเชญิคณะพรอ้มกนัสนามบินนานาชาตสิวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ R 
เคานเ์ตอรส์ายการบินเจแปนแอร์ไลน ์ ประตเูขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกบรเิวณ
เคานเ์ตอร ์

หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 
กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหนา้จอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เน่ืองจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้น่ืองมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรยีนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 

09:25 น. เดินทางจากประเทศไทย สนามบินสวุวรณภมูิ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์ เที่ยวบินที่ JL 728 
(เวลาทอ้งถ่ินประเทศญ่ีปุ่ นเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อนดัหมาย) 

17:00 น. เดินทางถึงประเทศญีปุ่่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ อนิเตอร์เนชั่นแนล บนเกาะฮอนช ู เกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั KANSAI STAR GATE HOTEL 

19:30 น. รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
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วันอาทิตย ์

20 พ.ย.65 คนัไซ - เกียวโต - วัดนนัเซ็นจิ – อาราชิยาม่า – สะพานโทเกะทสึ – วัดเท็นรวิจิ 

- จงัหวัด มิเอะ - ฮิโนตานิ อนเซ็น - อาบน า้แรธ่รรมชาติ 

       
 น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “เกียวโต” เมืองหลวงเกา่ของประเทศญ่ีปุ่ นมายาวนานมากกว่าพนัปี ตัง้แต่ปี 

คศ. 794 จนถึงปี ค.ศ. 1868 เมืองที่เต็มไปดว้ยประเพณีและวฒันธรรมเก่าแก่ นบัเป็นศนูยก์ลางของ
วฒันธรรมโบราณนีย้งัเป็นเมืองอนัรุง่เรือง ดว้ยความหลากหลายจึงท าใหเ้มืองเกียวโตเป็นอีกเมือง
หลกัที่มีนกัท่องเที่ยวนิยมและเขา้มาสมัผสัความเป็นญ่ีปุ่ นเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ... 
น าทา่นเยี่ยมชม “วดันนัเซนจิ” เป็นวดัพทุธศาสนานิกายเซนที่มีความส าคญัอย่างมากของเกียวโต 
พืน้ที่ภายในยงัประกอบไปดว้ยวดัย่อยอื่นๆอีกหลายแห่ง รวมถึงมีสิ่งปลกูสรา้งที่นา่สนใจเป็นจ านวน
มาก ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น วดันนัเซนจิสรา้งขึน้ใน ค.ศ. 
1291 หรอืในยคุเฮอนัของญ่ีปุ่ น โดยจกัรพรรดิคาเมะยามะ  โดยตอนแรกพระองคต์ัง้ใจจะใชพ้ืน้ที่แห่ง
นีเ้ป็นสถานที่พกัอาศยัภายหลงัจากการสละราชสมบตัิ แต่ต่อมา องคจ์กัรพรรดิไดเ้กิดความเลื่อมใส
ในพทุธศาสนานิกายเซนอย่างสงู จึงไดต้ดัสินใจอทุิศพืน้ที่ตรงนีเ้พื่อสรา้งเป็นวดัในพทุธศาสนานิกาย
เซนขึน้มา โดยอาคารต่างๆ ของวดันนัเซนจิเคยไดร้บัความเสียหายจากเหตกุารณไ์ฟไหมแ้ละ
สงครามต่างๆ บอ่ยครัง้ในอดีต และไดร้บัการบูรณะขึน้มาใหม่ใน ค.ศ. 1597 เรื่อยมาจนถึงปัจจบุนั
พืน้ที่ภายในบรเิวณวดันนัเซนจิ ยงัมีวดัแห่งอื่นๆรวมอยู่ดว้ย เช่น วดันนัเซนอิน วดัคอนจิอิน วดัเทนจู
อนั และวดัเอคนัโดะ นอกจากนีย้งัมีสถานที่ที่นา่สนใจอย่างสวนโฮโจ คลองสง่น า้จากทะเลสาบบิวะ 
ซึ่งแสดงถึงภมูิปัญญาในการล าเลียงน า้ของผูค้นในอดีตไดเ้ป็นอยา่งด ี และประตซูานมอน ประตไูม้
ขนาดใหญ่ความสงู 22 เมตร ตัง้อยู่บรเิวณทางเขา้วดั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..  
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “อาราชิยาม่า” ไม่เพียงแค่มีวดัและศาลเจา้ที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ แต่ยงัมี

ธรรมชาติและสถานที่ทอ่งเที่ยวยคุใหม่มากมายส าหรบัใครที่ก าลงัมองหาประสบการณก์ารเรยีนรูท้ี่
หลากหลาย ไม่วา่จะตอ้งการปีนเขาที่สวยงามหรอืตอ้งการสมัผสัศิลปะทอ้งถ่ินก็มีที่ใหเ้ที่ยวเชน่กนั 
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 อิสระใหท้่านไดถ้า่ยภาพ “สะพานโทเกะสเึคียว” โดยมีความยาวรว่ม 200 เมตร โดยชื่อสะพานแห่งนี ้

มีความหมายถึงสะพานที่สามารถมองเห็นดวงจนัทรอ์ยู่เบือ้งหนา้ สว่นเบือ้งลา่งของสะพานคือแม่น า้
โอะอิ ไหลจากตาน า้ในภเูขาอาราชิยาม่าที่ยงัคงความใสสะอาดและบรสิทุธ์ิมาตัง้แต่สมยัอดีต โดยมี
ภเูขาอาราชิยาม่าเป็นววิอนังดงามอยู่เบือ้งหลงั สะพานเก่าแก่ดัง้เดิมนีส้รา้งขึน้ในยคุสมยัเฮยอ์นั ใน
ยคุก่อตัง้กรุงเกียวโตเลยทีเดียว และไดม้ีการบรูณะครัง้ยิ่งใหญ่ลา่สดุในช่วงราว ปี ค.ศ. 1 9 3 0 … 
น าทา่นชม “วดัเท็นรวิจ”ิ เป็นวดัที่มีความส าคญัอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต ซึ่งเป็นอันดบั 
1  จาก 5  อนัดบัสงูสดุของวดัเซ็น และยงัไดถ้กูบนัทกึเป็นมรกดโลก นอกจากนีย้งัมีโรงเรยีนสอน
ศาสนาพทุธนิกายรนิซาย เซ็น อยู่ภายใตก้ารดแูลของวดัเทนรวิจิอีกดว้ย วดัแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ในปี 
1339 ท่านโชกนุอาชิคากะ ทาคาอจุิ เพื่ออทุิศใหก้บัจกัรพรรดิโกไดโกะ ผูไ้ดเ้สด็จสวรรคตลว่งลบัไป
แลว้ อาคารตา่งๆของวดัไดถ้กูเผาท าลายในระหว่างสงคราม และไดม้กีารสรา้งอาคารตา่ง ๆ ขึน้มา
ใหม่ในสมยัเมยจ์ิ (1868-1912) ซึ่งรวมถึงเรอืน HOJO, เรอืนวาดภาพ และหอ้งครวัของวดั แต่ว่าสวน
โดยรอบนัน้เป็นสวนที่อยู่มาตัง้แต่เริ่มตน้สรา้งวดั และยงัคงรูปแบบเดิมไวอ้ย่างดี ออกแบบโดยท่าน 
มโุซ โซเซคิ เป็นท่านเดยีวกบัที่ออกแบบสวน KOKEDERA และสวนอื่น ๆ ที่มีความส าคญัในเกียวโต 

น าทา่นเดินทางสูจ่งัหวดั “มิเอะ” ตัง้อยู่ที่ในใจกลางประเทศญ่ีปุ่ น หนัหนา้ออกสูม่หาสมทุรแปซิฟิก 
ตัง้อยู่ระหว่างเมืองนาโกย่า โอซากา้ และเกียวโต เป็นจงัหวดัที่มีชายฝ่ังยาวถึง 1,000 กิโลเมตร 
ลกัษณะชายฝ่ังเป็นหินขรุขระสวยงามและน่าชมเป็นอย่างยิ่ง และนบัไดว้่าจงัหวดัมิเอะมีธรรมชาติที่
สวยงาม และประกอบดว้ยพืน้ที่หนึ่งในสามที่เป็นป่าสงวนและอทุยานแห่งชาติ ซึ่งในสมยัโบราณ 
มิเอะเป็นจงัหวดัที่จดัอาหารใหก้บัจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น และถกูเรยีกว่า MIKETSUKUNI คือ สถานที่เวลา
จกัรพรรดิเสวยพระกายาหาร มิเอะเป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็นสถานที่ ๆ เต็มไปดว้ยภเูขาและทะเล อดุมไป
ดว้ยธรรมชาติอนัสวยงาม ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม...   
น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 
พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผอ่นจากการทีไ่ดเ้หนด็

เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดต่อมากนัเป็น
อย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 
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วันจนัทร ์

21 พ.ย.65 ฮิโนตานิ อนเซ็น - สวนดอกไมข้นาดใหญน่าบานะ โนะ ซาโตะ - อะซึเคะ - สวน

โครงัเคย ์ (ชมใบไมเ้ปล่ียนสี) - สะพานไทเงะทสึ - สะพานทสึรบิาชิ - เมือง

โอบะระ - เทศกาลดอกซากุระและใบไมแ้ดงครัง้ท่ี 26 - ฮามามตัสึ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

    
น าทา่นเดินทางสูส่วนดอกไมข้นาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นบนภมูิภาคชบูุ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” 
ชมสวนดอกไมท้ี่บานสะพรั่ง ตื่นตากบัการเนรมิตดอกไมน้านาพนัธุบ์นพืน้ที่กวา่ 13,000 ตารางเมตร 
ดอกไมท้ี่จดัแสดงจะเปลี่ยนไปตามฤดกูาล ซึ่งท่านสามารถชมดอกไมห้ลากหลายชนดิที่แตกต่างกนั 
อาทิเช่น ดอกบ๊วย ตน้ซากรุะเก่าแก่กว่า 100 ปี ทุ่งทิวลิป สวนดอกกหุลาบ ฯลฯ อิสระถ่ายรูปอย่าง
เพลิดเพลินกบัดอกไมส้วยสดงดงามตระการตา น าทา่นเขา้ชมในสว่นของ “สวนเบโกเนียขนาดใหญ่”  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...  

    
 น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “อะซึเคะ” ตัง้อยู่ในภาคกลางของจงัหวดัไอจิ เป็นเมืองความเจริญรุง่เรอืง    

ในอดีตที่ผ่านมา ตัง้อยูต่ามเสน้ทางที่ใชใ้นการขนสง่เกลือ น าท่านชมความงาม “หบุเขาโครงัเคย”์ 
ตัง้อยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติไอชิโคเง็น เมือง โทโยตะ มีช่ือเสียงอย่างมากในเรื่องความงามของใบไม้
เปลี่ยนสี โดยเฉพาะบนภเูขาอิโมร ิ ที่เต็มไปดว้ยเมเปิลราว 4,000 ตน้ ในยามที่ฤดใูบไมร้ว่งมาถึง 
ภเูขาทัง้ลกูก็จะถกูแต่งแตม้ดว้ยสีสนัของใบเมเปิล แต่พอถึงช่วงฤดใูบไมผ้ลิ ดอกด็อกททูไวโอเลต 
หรอืที่ชาวญ่ีปุ่ นเรยีกวา่ “คะตะครุิ” ก็จะพากนัผลิบาน อวดดอกสีม่วงสวยสดมาแทนที่ ดงึดดูใจผูท้ี่
รกัในธรรมชาติมาท่องเที่ยว และที่โดดเด่นเป็นสญัลกัษณข์องหบุเขาที่ทกุคนนึกถึงและตอ้งมาเยือน
ก็คือ “สะพานไทเงะทะสเึคยีว”  สีแดงสดที่เพิ่งท าการปรบัปรุงให ้ และเปิดใชอ้ีกครัง้เมื่อ พ.ศ. 2550 
ที่ผ่านมานีเ้อง ใหท้่านพกัผ่อนและชมความงามไดต้ามอธัยาศยั จดุชมวิวที่สวยอีกจดุหนึ่งของที่น่ี 
คือ “สะพานทสรึิบาชิ” ซึ่งเป็นลกัษณะสะพานราวแขวนดว้ยสลิงทอดตวัยาวบนแม่น า้ และมีฉากของ
ใบไมเ้ปลี่ยนสีที่สวยงาม ท าใหน้บัเป็นจดุชมใบไมเ้ปลี่ยนสีที่สวยมากอกีจดุหนึ่งของหบุเขาโครงัเคย ์ 
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 น าท่านเดินทางสู่เมือง “โอบะระ” เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ในเขตของจงัหวดัไอจิ ภูมิภาคชบูขุองประเทศ

ญ่ีปุ่ น เพ่ือน าท่านชม “เทศกาลชมดอกซากุระและใบไมแ้ดงครัง้ที ่26” ซึ่งจะมีการจดัขึน้ประจ าทกุปี 
และเน่ืองดว้ยตน้ซากุระในบริเวณเมืองโอบะระนี ้เป็นสายพันธุท์ี่สามารถออกดอกไดส้องครั้งต่อปี 
จึงท าใหท้ี่น่ีมีลกัษณะเด่น และเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ นเอง ที่จะสามารถชื่นชมความ
งดงามของสีสนัของใบไมท้ี่บรรจงเปลี่ยนสีสนัเหลือง สม้ แดง สลับสีสนัไดอ้ย่างอศัจรรย ์พรอ้มกับ
ดื่มด ่ากับความงามของดอกซากุระที่มีกว่า 10,000 ต้นในบริเวณโดยรอบ ให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศธรรมชาติ และบนัทึกภาพ UNSEEN ที่หาชมไดย้ากมาก งานเทศกาลชมดอกซากรุะและ
ใบไมแ้ดงจะจดัขึน้ตลอดเดือนพฤศจิกายนของทกุปี โดยจะมีรา้นอาหารแผงลอยสไตลญ่ี์ปุ่ นตัง้ขาย
ในบริเวณงาน นอกจากนั้นยงัมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การแสดง Obara Kabuki ตลอดจน
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑก์ระดาษญ่ีปุ่ นและศูนยศ์ิลปะหัตกรรม นอกจากนีย้งัมีตน้ Shikizakura ที่มี
อายมุากกว่า 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบตัิทางธรรมชาติของจงัหวดัไอจิใหช้มอีกดว้ย...  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั HAMAMATSU OKURA ACT 
 

วันอังคาร 

22 พ.ย.65 เมืองฮามามัตสึ – ชมสวนดอกไมฮ้ามามัตสึ – โกเท็มบะ -  อิสระช้อปป้ิง โก

เท็มบะ พรเีม่ียม เอา้ทเ์ล็ต - ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่นธรรมชาติ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  
น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “ฮามามตัส”ึ เมืองที่รกัความสงบและมีธรรมชาติสวยงามอีกแห่งหนึ่งของ
ญ่ีปุ่ นตัง้อยู่ในเขตของจงัหวดั “ชิซึโอะกะ” ซึ่งเมืองฮามามะทสนึบัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในฐานะของ
การเป็นผูผ้ลิตเครื่องดนตรรีะดบัโลก เช่น ยามาฮ่า คาวาอิ และโรแลนด ์มีช่ือเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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ส าหรบัการผลติเครื่องดนตรตีะวนัตกรวมถึงเปียโน… น าท่านเยี่ยมชม “สวนดอกไมฮ้ามามตัส”ึ สวน
ดอกไมแ้ห่งนีเ้ป็นสวนดอกไมข้นาดใหญ่ที่มีดอกไมบ้านตลอดทัง้สี่ฤดกูาล มีการจดัแสดงดอกไม้
ตลอดทัง้ปี โดยเฉพาะในช่วงฤดใูบไมผ้ลิปลายมีนาคมไปจนถึงตน้เดือนเมษายน จะมีช่วงที่ดอกทิว
ลิป และดอกซากรุะบานสะพรั่งพรอ้มกนัทัง้สวน นอกจากนี ้ ดอกทานตะวนัในฤดรูอ้น ดอกกหุลาบ
ในฤดใูบไมร้ว่ง ยงัมีดอกโบตั๋นและดอกบ๊วยในฤดหูนาวก็งดงามเช่นกนั ที่น่ียงัมีไฮไลตอ์ื่นๆ ที่น่าแวะ
ชมดว้ย ไดแ้ก่ Crystal Palace เรอืนกระจกขนาดใหญ่ที่จดัแสดงพนัธุพ์ืชในธีมที่ต่างๆ ตลอดทัง้ปี 
และการแสดงโชวน์ า้พปุระกอบดนตรี ถือว่าเป็นสวนดอกไมท้ี่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น 
ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สดใส โลกเป็นสีชมพไูปหมด!! ดว้ยบรรยากาศของสวนที่รม่รื่นและ
กวา้งขวาง ที่น่ีจึงเหมาะแก่การเดินทางมาพกัผ่อนและถ่ายรูปเลน่เป็นอย่างยิ่ง อตัราการบานของ
ดอกไมแ้ต่ละพนัธุข์ึน้อยู่กบัสภาพอากาศแต่ละช่วงเวลาและฤดกูาลเป็นส าคญั  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มือง “โกะเท็มบะ” มีพืน้ที่ 194.6 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้

ของภเูขาไฟฟจูิ เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ไม่ไกลจากภเูขาไฟฟจูิ และสามารถเดินทางสูม่หานครโตเกียว
สะดวก โดยใชบ้รกิารทางรถไฟและรถยนตไ์ดด้ว้ย อิสระชอ้ปป้ิง “โกะเท็มบะ พรเีมี่ยม เอา้ทเ์ล็ต” 
ศนูยร์วมแฟชั่นทนัสมยัที่ราคาถกูจนคณุแปลกใจแหลง่รวมพลของแบรนดเ์นมช่ือดงัทั่วโลก ทัง้แฟชั่น
น าสมยัของคนทกุวยั หรอืแฟชั่นกีฬาจากทั่วทกุค่ายที่พรอ้มใจกนัมาลดราคากนัตลอดปี อาท ิ
COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินคา้แเบรนดเ์นมที่มี
ชื่อเสียงมากมาย ทัง้แบรนดข์องญ่ีปุ่ นและต่างชาติ 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั KAWAGUCHIKO RESORT 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรม 

พเิศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญีปุ่่ น เพือ่เป็นการพกัผอ่นจากการทีไ่ดเ้หนด็
เหนือ่ยกบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แร่ธรรมชาตเิป็นวฒันธรรมดัง้เดมิ
และเก่าแก่ของชาวญีปุ่่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจุบนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสบืทอดต่อมากนัเป็น
อย่างด ีเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชือ่ในเรือ่งการบ ารุงการไหลเวยีนโลหติ 
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วันพุธ 

23 พ.ย.65 ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – ฟูจิยาม่า ทาวเวอร ์– มหานครกรงุโตเกียว - ชอ้ปป้ิงชิน

จูก ุ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     
น าทา่นเดินทางสู ่ “ฟจูิยาม่า ทาวเวอร”์ ภายใตช้ื่อ Fujiyama – King of Coasters Tower จะให้
ประสบการณท์ี่แตกต่างกนักบันกัท่องเที่ยวผูม้าเยือนโดยจดุประสงคห์ลกัก็คือการชมวิวภเูขาไฟฟจูิ
อนังดงามที่ตัง้ตระหงา่นตาอยู่เบือ้งหนา้ โดยไม่ตอ้งเสียวซา่นกบัการนั่งรถไฟเหาะตีลงักา เพียงแค่
ขึน้ลิฟทไ์ปเท่านัน้ ฟจูิยาม่า ทาวเวอร ์จะประกอบไปดว้ย 
 

 FUJIYAMA SKY DECK หอชมวิวภเูขาไฟฟจูิจากความสงู 55 เมตร สามารถชมวิวทวิทศัน ์
ทศันียภาพอนังดงามของภเูขาไฟฟจูิไดแ้บบเต็มๆ ตา (รวมค่าขึน้เรยีบรอ้ยแลว้) 

 FUJIYAMA WALK สนกุสนานและหวาดเสียวไปกบัการเดินบนที่สงู "FUJIYAMA Walk" 
เป็นความบนัเทิงสดุสยดสยองที่คณุสามารถสมัผสัไดท้ี่น่ีเทา่นัน้ การเดินไปรอบๆตวัอาคาร
เพื่อชมวิวภเูขาไฟฟจูิในมมุกวา้ง ซึ่งการเดินนีจ้ะมีเพียงแค่สายที่รดัตวัไวแ้ต่ไม่มีราวใหจ้บั!! 
คณุจะไดเ้ห็นววิตระการตาตรงหนา้และจะกรดีรอ้งไปกบัความเสียวบนความสงูนี ้ (มี
ค่าใชจ้่ายเงินเพิ่ม ไม่รวมในรายการ) 

  FUJIYAMA SLIDER เพลิดเพลินไปกบัสไลเดอรอ์โุมงคท์่อ ที่จะพาคณุสไลดไ์หลลงมาจาก
หอชมวิวที่มีความสงูถึง 55 เมตร (มีค่าใชจ้่ายเงินเพิ่ม ไม่รวมในรายการ) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    
บ่าย น าทา่นเดินทางสู ่ “มหานครโตเกียว” มหานครเป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วม

วิวฒันาการแห่งความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการ
ปกครองในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัวา่เป็นเขตเมืองที่ใหญ่
ที่สดุในโลก โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตวัเมือง
โตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มี
ประชากรมากที่สดุในโลกเมืองหนึ่ง โตเกียวตัง้อยู่บรเิวณภมูิภาคคนัโตของญ่ีปุ่ น ค าว่า “โตเกียว” 
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หมายถึง “นครหลวงตะวนัออก” ในโตเกียวยงัเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัหลวงของสมเด็จพระจกัรพรรดิ
องคปั์จจบุนัอีกดว้ย... น าทา่นเดินทางสูย่า่นชอ้ปป้ิงที่คนไทยคุน้เคยเป็นอย่างดี “ย่านชินจกู”ุ 
เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซือ้สินคา้นานาชนิดของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทกุวยั ท่านสามารถหาซือ้
สินคา้นานาชนดิไดจ้ากที่น่ี ไม่วา่จะเป็น รา้นซานรโิอะ รา้นขายเครื่องอิเลคทรอนิกส ์ กลอ้งถา่ยรูป
ดิจิตอล นาฬิกา เครื่องส าอาง และสินคา้อื่น ๆ ใหท้่านไดส้นกุกบัการซือ้สินคา้จใุจ... 

   
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร…บรกิารท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างมือ้พิเศษ (อพัเกรด) ทานไม่อัน้

แนะน าโดยรายการทีวีแชมป์เป้ียน ไม่ว่าจะเป็นเนือ้ววัอย่างดี เนือ้หมคูดัพิเศษ ชดุอาหารทะเลสด กุง้
ตวัใหญ่ หมกึสด ปลาปักเปา้ หอยเชลล ์ผกัสด สลดัผกั ซุป และไอศครมี 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKYO KEIO PLAZA 

 

 

วันพฤหัสบดี 

24 พ.ย.65 โตเกียว - นาริตะ (จงัหวัดชิบะ) - วัดนาริตะซังชินโชจิ - อิสระชอ้ปป้ิงหา้งอิออ

นมอลล์  - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินนาริตะ - ประเทศไทย - สนามบิน

สุวรรณภมิู (กรงุเทพมหานคร) เท่ียวบินท่ี JL 707 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

     
น าทา่นเยี่ยมสกัการะ “วดันารติะซงัชินโชจิ” ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 940 เป็นวดัพทุธนิกายชินงอน วดั
ขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่กว่าพนัปีซึ่งตัง้อยู่ในเมืองนารติะ จงัหวดัชิบะ มีชื่อเสียงมากในแถบ
ภมูิภาคคนัโต และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมส าหรบันกัท่องเที่ยว อโุบสถหลกั
จ าลองลกัษณะของภเูขานารติะ สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1963 วดันารติะซงัมีวิหารตัง้เรยีงรายมากมาย 
ซึ่งแต่ละแห่งเช่ือว่าจะช่วยใหค้  าขอพรที่แตกต่างกนัแต่ละประการเป็นจรงิ ไดแ้ก่ วิหารโคเมียวจะช่วย
เรื่องความรกั, วิหารพระพทุธเจา้จะช่วยเรื่องสะเดาะเคราะหเ์สรมิดวง ศาลชซุเซะอินารจิะช่วยให้
ประสบความส าเรจ็(ชซุเซะ)และการคา้รุง่เรอืง นอกจากนีย้งัช่วยใหค้วามปรารถนาอื่นไดเ้ป็นจรงิดว้ย 
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 น าทา่นอิสระชอ้ปป้ิงที่   “นารติะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนารติะ ใหอ้ิสระกบัทกุท่าน

ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทกุท่านสามารถซือ้หาของใชด้ีๆ
และของฝากไดอ้ย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรอืน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…  

   
14:30 น. น าทา่นเดินทางสู ่ สนามบินนานาชาตินารติะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชิบะ ด าเนินการโดยบรษัิทท่าอากาศ

ยานนานาชาตนิารติะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินารติะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้รกิารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจดุเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมรกิา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนส่งทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:10 น. เหินฟ้าสูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์เที่ยวบินที่ JL 707  

   
23:35 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสนามบินสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามก าหนดการของสายการบิน) 
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OBARA AUTUMN SAKURA & KORANKEI 

[KYOTO – OBARA SAKURA – KORANKEI - TOKYO] 

7 DAYS 5 NIGHTS [JL] 
 

   
 
 

ตาราง 
การเดินทาง 
2565 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่

เพิ่ม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

19-24 พ.ย. ผูใ้หญ่ 77,900.- 47,900.- 30,000.- 

12,900.- 
 เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 77,900.- 47,900.- 30,000.- 

 

เด็กไม่มีเตยีง (02-05 ปี) 60,900.- 30,900.- 30,000.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีรกิารอาหารทกุมือ้ ไม่มีท่ีนั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีท่ีลกูคา้ยงัไดร้บัวคัซีนไมค่รบ 3 เข็ม(ตามเกณฑ)์** 
 

หมายเหตุ   
กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เมื่อท่านตกลงช าระเงนิค่ามัดจ าและค่าทัวรทั์ง้หมดกับทาง
บริษัทแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
  

อัตรานีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบิน 
 บรกิารน า้ดื่มวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ประเทศญ่ีปุ่ น  
 ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เง่ือนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000-2,000,000 บาท 
 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ หากบรกิารดี นา่รกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ ATK หรอื RT-PCR ที่ไม่ไดค้ดิรวมในรายการทวัร ์
 

การช าระเงนิ 

 บรษัิทฯ เรยีกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษทางบริษัทฯ ก าหนด (ทาง
บริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะที่เดินทางน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่าปกติ หรือจ าเป็นต้องออกต๋ัวเคร่ืองบิน เพื่อเล่ียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่าภาษีสนามบินที่ทางสายการบินมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า) 
 

การยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกาวา่ 3 0 วนั บรษัิทสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 1 0 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 5 วนั บรษัิทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตามราคาทัวรทั์ง้หมด 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บรษิัท คอมแพ็ค เวิลด ์จ ากดั เปิดด าเนินการเพ่ือเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเสน้ทางทกุสถานที่ท่องเที่ยวที่น  าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้ว่งหนา้ตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติที่เก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมิูอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแตล่ะภมิูภาคสง่ผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ 
พยายามน าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมิูอากาศ ณ วนัเดินทางจรงิ โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารตามจ านวนข้ันต ่าที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อรว่มทวัรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ทกุครัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบลว่งหนา้ ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บรษิัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้ เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความลา่ชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
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 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบรกิารคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารที่ระบไุว ้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์ และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านที่ไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์  า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนทูี่เป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีที่มีแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไมท่านเนือ้สตัว ์ (เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิที่เป็น
ของดิบ ท่านใดที่ไม่มีการแจง้เก่ียวกบัขอ้จ ากดัเรื่องอาหาร(ลว่งหนา้) เม่ือเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนใูหท้่านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากหวับกุเท่านัน้ 

 
ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสาร 
1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางไปหรือกลบั 

ท่านตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์ หากสายการบินเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋ว
เครือ่งบินสว่นเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีที่ท่านมีความประสงคต์อ้งการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน
ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เทา่นัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้ สายการบินไม่รบัค าขอที่นั่ง LONG LEG ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอินในวนัเดินทาง 

1.5 กรณีที่ทวัรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ ทางสายการบินไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนชื่อตวัผูเ้ดินทางทกุกรณี 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับรษิัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบิน
เท่านัน้ กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถขอเงินคืนไดห้รือไม่ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบรษิัทฯ สง่ใหเ้พ่ือสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเม่ือท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึง่ตัง้ครรภ ์ สตรีตัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บรษิัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท้ี่เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท้ี่เคยมีประวติัการคลอดกอ่นก าหนด 
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2.2 บรษิัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไมมี่การคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนกักระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร่ืองบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีที่สมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได ้

o กระเป๋าที่สายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้ จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมีสดัสว่น ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทวัรท์ี่ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

3. วีซ่า 

3.1 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไดห้ลงัจากที่วีซ่าผ่านและไดร้บัวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทตอ้งขออนญุาตท าการยกเลิกวีซ่า
ทกุกรณี 

 
 
 

 
 

 
 


