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

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

 

      
 

ระดับทัวรข์องรายการ  ทัวรร์าคาพิเศษ   ทัวรม์าตรฐาน   ทัวรพ์รีเมี่ยม  
รายละเอียดเบือ้งตน้ อาหารมาตรฐาน 

ท่ีพกัระดบั 3 ดาว 
อาหารมาตรฐาน  

ทีพั่กระดับ 3.5 - 4 ดาว 

อาหารอพัเกรดพเิศษ 
ท่ีพกัระดบั 4-5 ดาว 

 

วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 728 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาตคินัไซ (โอซากา้) – ศาลเจา้สมิุโยชิ - ปราสาท
โอซากา้ (ภายใน) - อิสระชอ้ปปิ้งย่านชินไซบาชิ – มิเอะ   01 02 

MIE 
YOKKAICHI 

MIYAKO 
 

03 
มิเอะ – ยูโนยามะออนเซ็น – สวนซุซุกะโนโมริ ชมความงามของดอกบ๊วย - ภูเขาโกะไซโชะ 
(กระเชา้ไฟฟ้า) - ชอ้ปปิ้ง นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม มิทสอิึ เอา้ท ์- เมืองนาโกย่า (จังหวดัไอจิ) - มือ้
แนะน ากบัเมนขูา้วหนา้ปลาไหลราดซอสหวานหอม อาหารทอ้งถิ่นขึน้ชื่อของเมืองนาโกย่า 

03 04 
05 

 

NAGOYA 
TOKYU 

04 
นาโกย่า -  รา้นกาแฟสดุชิค THE CUPS SAKAE – วดัโทกนัจิ – เมืองฮามามะทส ึ- อ่ิมอรอ่ย
กบัเซ็ตเมนหูมทูอดแสนนุ่มละมนุลิน้ กรอบนอกนุ่มใน –เมืองฟจูิเอดะ - เก็บผลไมส้ดสวนสต
รอวเ์บอรร์ี่ – เมืองอิซุโนะคนุิ - อิซุโนะคนุิ พาโนรามา พารค์ (กระเชา้ไฟฟ้า) – อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น 

06 
07 

 
08 

SHIZUOKA 
IZU 

MARRIOTT 

 

05 
อิซ ุ– ทะเลสาบคาวาคจูิโกะ - ชมความงดงามของภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
- มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปปิ้งย่านชิบยุ่า – อ่ิมอรอ่ยเมนู 
บฟุเฟ่ต ์ชาบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั (ไม่อัน้) 

09 10 
11 

 

TOKYO 
SHINAKAWA 

PRINCE 

06 
โตเกียว – เมืองเซตากายะ – วดัโกโทคจุิ (ถ่ายรูปแมวกวกัน าโชค) – นาริตะ – อิสระชอ้ปปิ้งอิ
ออนมอลล ์ - สนามบินนานาชาตินารติะ (จงัหวดัชิบะ) - ประเทศไทย - สนามบินสวุรรณภมิู 
(กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707 

12 X - - 

 
 
 

บรษิทั รเีจนซี ่แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ัน่ จ  ำกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใ บอนุญำตปร ะกอบธุ รก ิจน ำ เท ี่ยว  เลขที่ 11/5171  

ชั้น 16 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 1 เลขท่ี 170/51 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
16th Floor, Ocean Tower 1, 170/51 New Rachadapisek Road, Klong Toey, Bangkok 10110 Thailand 

Tel :  (66) 02 261 2500       Fax :  (66) 02 261 2484 

E-mail : travel@regencytraveledu.com  /   education@regencytraveledu.com     Website : http//www.regencytraveledu.com 
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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 – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร) 

20:00 น. เรียนเชิญคณะพรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R 
เคานเ์ตอร ์ สายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความ
สะดวกบรเิวณเคานเ์ตอรส์ายการบิน 

   
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบรกิารก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 

กรุณาท าการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึน้เครื่องกับหน้าจอมอนิเตอรก์่อนขึน้เครื่องอีกครัง้ 
เนื่องจากประตูขึน้เครื่องอาจเปลี่ยนแปลงไดเ้นื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน 
เรียนเชิญผูโ้ดยสารพรอ้มกนั ณ หอ้งผูโ้ดยสารประตขูึน้เคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาท ี

22:55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี JL  728  
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
  

21 มี.ค.63 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซากา้) – ศาลเจา้สุมิ

โยชิ - ปราสาทโอซากา้ (ภายใน) - อิสระชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ – มิเอะ 

06:05 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ (นครโอซากา้) บนเกาะฮอนช ู
เกาะที่มีขนาดใหญ่อนัดบัหนึ่งของญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ย 
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“ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคนัไซ” สนามบินท่ีเกิดจากการถมทะเล หรือจะเรียกอีกชื่อไดว้่า 
“สนามบินลอยทะเล” เป็นสนามบินที่ถกูสรา้งขึน้เพื่อใหอ้ยู่ห่างออกไปจากตวัแผ่นดิน โดยมีสะพาน
ขา้มทะเลไปยงัตวัสนามบินไกลถึง 3,750 เมตร ซึ่งเปิดใหบ้รกิารอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1998 

     
 น าท่านเยี่ยมชม “ศาลเจา้สมุิโยะชิ ไทชะ” หนึ่งในศาลเจา้ที่มีอายเุก่าแก่ท่ีสดุของประทเศญ่ีปุ่ น สรา้ง

ขึน้ในศตวรรตที่ 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตวั เรียกว่า “สมุิโยชิซคึรุ”ิ (SUMIYOSHI ZUKURI) ซึ่งไม่
เหมือนกบัรูปแบบศาลเจา้ของที่อ่ืน ๆ ในทวีปเอเชีย และอีก 2 ศาลเจา้ที่อยู่ในบรเิวณเดียวกนัก็มี
สถาปัตยกรรมเฉพาะตวัญ่ีปุ่ นโบราณ ศาลเจา้อิเสะเป็นแบบชินเมะอิซึครุ ิ(SHINMEI ZUKURI) และ
ศาลเจา้อิสโึมะไทชะเป็นแบบไทชาซคึรุิ (T A I S H A  Z U K U R I )  สถาปัตยกรรมไสตลส์มุิโยชิซึครุ ิ
(SUMIYOSHI ZUKURI) นีม้ีหลงัคาเป็นลกัษณะตรง แตกต่างจากหลงัคาโดยทั่วไปที่จะมีโคง้ และ
จั่วดา้นบนตกแต่งดว้ยไมไ้ขวค้ลา้ยรูปกากบาทและมีไมท้่อนเล็ก ๆ 5 ท่อนวางแนวขวางไปตามยาว
ของหลงัคา และจุดเด่นอีกอย่างของศาลเจา้นีคื้อจะมีทางเขา้อยู่ดา้นใตห้นา้จั่วของหลงัคา และมีรัว้
ลอ้มรอบ ศาลเจา้สมุิโยะชินีเ้ป็นศาลเจา้หลกัและมีชื่อเสียงมากกว่าศาลเจา้อ่ืน ๆ ในญ่ีปุ่ น ภายในจะ
เป็นที่ตัง้ของเทพคามิ (เทพเจา้ชินโต) ซึ่งคอยใหค้วามคุม้ครองแต่เนน้การเดินทางของชาวประมง
และชาวเรือ ดงันัน้ท่านจึงสามารถพบเห็นศาลเจา้รูปแบบนีไ้ดโ้ดยมากที่บรเิวณใกลก้บัท่าเรืออ่ืน ๆ… 

 น าท่านเดินทางสู ่ “ปราสาทโอซากา้ดา้นใน” ปอ้มปราการน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ 
ก าแพงหินแกรนิตสงูชนั แสดงใหเ้ห็นถึงความน่าอศัจรรยข์องฝีมือมนุษยใ์นอดีต องคป์ราสาทสงูเด่น
เปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หท้่านไดศ้กึษาจากแบบจ าลองในโบราณวตัถุ และยงัเป็นจุดชมวิวนครโอซากา้  
น าท่านชมสถานที่เก็บ “แคปซูลกาลเวลา” สถานที่ซึ่งถูกบนัทกึเก็บเรื่องราวของประเทศญ่ีปุ่ น ตลอด
ระยะการด าเนินชีวิตแต่ละช่วงเวลา บนัทึกเรื่องราวประวตัศาสตร ์ การคน้พบเทคโนโลยี ซึ่งจะถกู
น ามาเปิดเผยต่อสาธารณะชนในอนาคต เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบัประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตแก่คนรุ่นต่อไป 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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น าท่านเดินทางสูย่่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความส าคญัอีกแห่งหนึ่งในภมูิภาคคนัไซ ใหท้่านได้
เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและซือ้สินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง 
ขา้วของเครื่องใชข้องท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณอิ์เล็คทรอนิคส ์ อาทิ กลอ้ง
ดิจิตอล กลอ้งวิดีโอ MP3, WALKMAN, CD-PLAYER, COMPUTER, NOTEBOOK, GAMES หรือ
ท่านจะเลือกสนุกกบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่รา้น 100 เยน (ยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม 
10%) ที่มีของหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไมติ้ดมือ และนอกจากนีย้งัมีหา้งสรรพสินคา้หรูมี
ชื่อของประเทศญ่ีปุ่ น... น าท่านเดินทางสู ่“เมืองมิเอะ” เป็นจงัหวดัในภมูิภาคชูบ ุซึ่งอยู่ตอนกลางของ
เกาะฮอนช ูมีธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณท์ัง้ทะเลและภเูขา จึงรุง่เรืองดว้ยการเกษตรและประมง และมี
ของกินอรอ่ยๆ มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทรงคณุค่าทางประวติัศาสตรแ์ละ
ประเพณีโบราณแลว้ จงัหวดัมิเอะยงัมีธีมพารค์และแหลง่ชอ้ปป้ิงใหไ้ดเ้พลิดเพลินกนัอีกดว้ย 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั MIE YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร...  
 

22 มี.ค.63 มิเอะ – ยูโนยามะออนเซ็น – สวนซุซุกะโนโมริ ชมความงามของดอกบว๊ย - ภู

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

เมืองนาโกยา่ (จงัหวดัไอจ)ิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
 น าท่านชม “ความงดงามและสีสนัของดอกบ๊วย ” ภายใน “สวนซุซุกะโนโมร”ิ ตัง้อยู่ในเมืองซุซุกะ

จงัหวดัมิเอะ (ปรมิาณดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) ท่านจะไดพ้บกบัดอกบ๊วยสายพนัธุ ์
“ชิดาเระ” จ านวนกว่า 200 ตน้ ที่ผลิดอกบานสะพรั่งแต่งแตม้สีสนัสวยงามราวกบัหลดุเขา้มาในเมือง
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เทพนิยาย ที่ก าลงัออกดอกรบักบัแสงแดด และทอ้งฟ้าสีฟ้าสดใส เหมาะกบัการไปเดินเลน่ชา้ๆ พลาง
รื่นรมยก์บักลิ่นดอกบ๊วยหอมรบัฤดใูบไมผ้ลิแรกที่มาเยือน...  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสูส่ถานที่ที่สามารถสมัผสักบัความงามตามธรรมชาติในภมูิภาคคิงคิ ก็คือที่ “ภเูขา

โกะไซโชะ” น าท่านขึน้ “กระเชา้ไฟฟ้า” ชมความงามสองขา้งทางบนระดบัความสงูกว่า 1,000 เมตร
เหนือระดบัน า้ทะเล ตัง้ตระหง่านคาบเก่ียวบรเิวณชายแดนระหว่างจงัหวดัมิเอะ จงัหวดัชิงะ และ
จงัหวดักิฟ ุ น าท่านสูเ่ขตชอ้ปป้ิงแห่งใหม่เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ “นางาชิม่า แจ๊สดรีม มิทสอิึ เอา้ทเ์ล็ต” 
ศนูยร์วมแฟชั่นทนัสมยัราคาถกูจนคณุแปลกใจ แหลง่รวมของแบรนเนมชื่อดงัจากทั่วโลก ทัง้แฟชั่น
น าสมยัของคนทกุวยั หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกค่ายท่ีพรอ้มใจกนัมาลดราคากนั อาทิเช่น COACH, 
TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS นอกจากนีย้งัมีสินคา้อ่ืนอีกมากมาย  
น าท่านเดินทางสูเ่มือง “นาโกย่า” (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชั่วโมง)  เมืองใหญ่ 
ศนูยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการเมืองของบรเิวณภาคกลาง มีอตุสาหกรรมส าคญั
ทางดา้นสิ่งทอ รถยนต ์ รวมทัง้เป็นที่ตัง้ของสถานที่ส  าคญัทางดา้นประวติัศาสตรแ์ละย่านการคา้
ทนัสมยั ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดั “ไอจิ” จงัหวดัที่มีมลูค่าการสง่สินคา้อตุสาหกรรมการผลิตอนัดบัหน่ึงใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ศนูยก์ลางความเจรญิรุง่เรืองดา้นการประดิษฐ์สิ่งของมาแต่อดีตท าใหม้ีอตุสาหกรรม
หลากหลายสาขากระจกุตวักนัอยู่ในจงัหวดัไอจิ ตัง้แต่อตุสาหกรรมแบบดัง้เดิม เช่น เครื่องป้ันดินเผา 
สิ่งทอ จนกระทั่งอตุสาหกรรมระดบัแนวหนา้ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต ์ อตุสาหกรรมการเดินทาง 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร…บรกิารท่านดว้ยมือ้แนะน ากบัเมนูขา้วหนา้ปลาไหลราดซอส
หวานหอม อาหารทอ้งถิ่นขึน้ชื่อของเมืองนาโกย่า 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

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

อิ่มอร่อยกบัเซ็ตเมนูหมูทอดกรอบนอกนุ่มใน –เมืองฟูจเิอดะ - เก็บผลไมส้ดสวน

สตรอวเ์บอรร์ี่ – เมืองอิซุโนะคุนิ - อิซุโนะคุนิพาโนรามาพารค์ (กระเชา้ไฟฟ้า) – 

อาบน ้าแร่ญี่ปุ่น 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู ่ รา้นกาแฟสดุชิค “THE CUPS SAKAE” ตวัรา้นนัน้ตกแต่งดว้ยสไตลล์อฟท ์ แต่ก็
ไม่ไดท้ าใหอ้อกมาดดิูบจนเกินไป บรรยากาศในรา้นนัน้ใหค้วามรูส้ึกผ่อนคลาย เพราะมีตน้ไมป้ระดบั
อยู่รอบรา้นท าใหรู้ส้กึสบายตาและยงัมีกลิ่นกาแฟคั่วสดใหม่ทกุวนั ที่เป็นตวัชูโรงของทางรา้น 
นอกจากนีท้างรา้นยงัมีเบเกอรร์ี่ที่ท าใหร้า้นนัน้โด่งดงัในหมู่คาเฟ่ฮอปเปอรใ์นนาโกย่า เมนหูลกัของ
ทางรา้นคือ The Cups Orginal Coppepan ซึ่งเมนนูีม้ีเฉพาะที่สาขานีเ้ท่านัน้ เบเกอรร์ี่มีใหเ้ลือก
หลากหลาย มาในขนาดพอดีค า โดยที่ทางรา้นนัน้จะสลบัหมนุเวียนเมนเูบเกอรร์ี่ในแต่ละวันไป และ
ในบางครัง้เราก็จะไดพ้บกบัเมนพูิเศษในแต่เทศกาลดว้ย  (คิวเป็นไปตามสถานการณ ์ ไม่สามารถ
จองที่นั่งลว่งหนา้)… น าท่านเยี่ยมชม “วดัโทกนัจิ” เป็นวดัพทุธนิกายโซโต สรา้งขึน้โดยไดร้บัอารย
ธรรมมาจากอินเดีย ภายในวดัมีอาคารทรงคณุค่าทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่น่าสนใจ
หลายชิน้ตัง้อยู่ เช่น แท่นบชูาพระแม่สรุสัวดี พระพทุธหตัถ ์ และที่โดดเด่นที่สดุคือองคพ์ระใหญ่หรือ
หลวงพ่อโตขนาดความสงู 10 เมตร ที่สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1987 โดยเป็นการผสมผสานศิลปะระหว่าง
อินเดีย ไทย ญ่ีปุ่ น เขา้ไวด้ว้ยกนั อีกทัง้ยงัมีท่อนไมท้ี่มีความเชื่อกนัว่าถา้ไดส้มัผสัจะสามารถช่วย
ช าระลา้งบาปในอดีตได ้นอกจากนี ้ถา้เป็นช่วงฤดใูบไมร้่วง วดัโทกนัจิแห่งนีก้็ถือเป็นสถานที่ชมใบไม้
เปลี่ยนสีที่สวยงามและไดร้บัความนิยมมากอีกแห่งในนาโกย่าเช่นกนั… น าท่านเดินทางสูเ่มือง “ฮา
มามะทส”ึ (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชั่วโมง) เมืองฮามามะทสเึป็นเมืองที่ตัง้อยู่
ในทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัชิซโึอะกะ โดยมีประชากรประมาณ 820,000 คน พืน้ที่รวม 1,558.04 
ตารางกิโลเมตร เมืองนีจ้ึงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในพืน้ที่ของจงัหวดัชิซโึอะกะ เนื่องจากเมืองนีอ้ยู่ตรง
กลางของทั่วประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหเ้มืองนีม้ีอตุสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยวส าคญั มหาสมทุร แม่น า้ 
ภเูขา และทะเลสาบลอ้มรอบ ไรช่าเชียวที่มีชื่อเสียงของประเทศ…  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… บรกิารท่านดว้ยเซ็ตเมนพูิเศษหมทูอดราดซอสมิโซะสตูร
เฉพาะทางรา้นที่ทอดดว้ยความกรอบนอกนุ่มใน อีกหนึ่งเมนทูี่หา้มพลาดเมนชูื่อดงัของเมืองนาโกย่า 
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บ่าย น าท่านสู ่ “สวนผลไม”้ รว่มสนกุกบัประสบการณใ์นการเก็บผลไมส้ดจากไร ่ “สตรอเบอรร่ี์” ใหท้่านได้
เก็บผลไมส้ดจากตน้และอ่ิมอรอ่ยอย่างเต็มที่ ดว้ยขัน้ตอนของวิธีการปลกูที่พิถีพิถนั ความเอาใจใส่
ตัง้ใจดแูลดว้ยวิธีธรรมชาติมากท่ีสดุ ไม่มีการใชส้ารเคมีเพื่อก่อใหเ้กิดอนัตราย จึงไดผ้ลใหญ่สีแดงสด
ทั่วทัง้ลกูและกรอบหวานหอม รบัประกนัความอร่อยแน่นอน (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดกูาล)… 
น าท่านเดินทางสู ่ “เมืองอิซุ” คือผืนแผ่นดินขนาดใหญ่ ที่ยื่นออกไปในมหาสมทุรแปซิฟิก อยู่ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของกรุงโตเกียว และเป็นสว่นหนึ่งของจงัหวดัชิซุโอกะ ที่ตัง้ของภเูขาไฟฟจูิ ที่ทกุคนต่างรูจ้กั
กนัเป็นอย่างดี ดงันัน้ที่นี่จึงเป็นพืน้ที่ที่เราสามารถชมทิวทศันข์องภเูขาไฟฟจูิไดอ้ย่างชดัเจนและ
แตกต่างไปจากมมุมองเดิมที่คุน้เคย นอกจากนีย้งัมีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน า้พรุอ้นเพื่อสขุภาพของ
ผิวพรรณ บรรดาแหลง่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมากมาย ตลอดจนอาหารทะเลสดจากวตัถุดิบทอ้งถิ่น
ชัน้เลิศอีกดว้ย… จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่ “อิซุโนะคนุิ พาโนรามา พารค์” เป็นสถานที่พกัผ่อนตัง้อยู่
บนภเูขาคาซรึากิ ที่มีความสงู 452 เมตร มีองคป์ระกอบที่เรียก “แอรพ์ารค์” โดยใชเ้วลาแค่ 7 นาที
ส าหรบันั่งไปบนยอดเนินเขาดว้ย “กระเชา้ไฟฟ้า” การเดินทาง 1,791 เมตรผ่านระดบัความสงู 411 
เมตรที่ต่างระดบักนั ภายในพืน้ที่เป็นที่ตัง้ของ “ระเบียงชมวิวภเูขาไฟฟจูิ” ที่จดัเตรียมไวเ้พื่อชมวิว
ภเูขาฟจูิโดยเฉพาะ เราจึงจะไดเ้พลิดเพลินกบัวิวภเูขาไฟฟจูิและอ่าวซุรุกะกนัแบบ 360 องศาเลย
ทีเดียว แถมยงัมีบรกิารแชเ่ทา้ในออนเซ็นไปพรอ้มกบัการชมวิว นอกจากนีด้า้นบนยงัมีศาลเจา้และ
พระพทุธรูปหินจิโซขนาดเล็ก 100 องค ์ ที่นกัท่องเที่ยวนิยมแวะขึน้มาสกัการะเพื่อความเป็นสิรมิงคล 
และขอพรเรื่องโชคลาภ รวมถึงเนือ้คู่ กนัอีกดว้ย 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั SHIZUOKA IZU MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย
กบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

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

สภาพอากาศ) - มหานครโตเกียว – อิสระชอ้ปป้ิงยา่นชิบุยา่ – อิ่มอร่อยเมนู 

 บุฟเฟ่ต ์ชาบูชาบูเน้ือหมูและเน้ือววั (ไม่อั้น) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู ่ “ทะเลสาบคาวาคจูิโกะ” ซึ่งนบัเป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบที่ลอ้มรอบภเูขาไฟฟจูิ และ
นบัไดว้่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัที่สองจากทัง้หมดหา้ทะเลสาบ ที่ลอ้มรอบอยู่บรเิวณ
เชิงภเูขาไฟฟจูิ เวลามองลงไปในทะเลสาบจะเห็นภาพสะทอ้นของภเูขาไฟฟจูิที่สวยงามอย่างมาก… 
น าท่านชมความงดงามแห่ง “ภเูขาไฟฟจูิ” ที่มีความสงูเหนือจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รูจ้กัไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติไดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั และยงัถือว่า
เป็นสญัลกัษณข์องประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ยงัเป็นจดุมุ่งหมายของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญ่ีปุ่ น
ตลอดทกุฤดกูาล น าท่านขึน้สูช่ัน้ที่ 5 ของภเูขาไฟฟจูิ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ที่ทกุท่านจะไดเ้ห็นถึง
ความสวยงามของภเูขาและวิวโดยรอบของฟจูิกบัอากาศเย็นสบาย ใหท้่านไดถ้่ายภาพเป็นที่ระลกึ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…  

 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู ่ “มหานครโตเกียว” เป็นเมืองหลวงปัจจบุนัของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศนูยร์วม

วิวฒันาการความเจรญิและเทคโนโลยีอนัล า้สมยั ซึ่งมีระบบการปกครองแบบพิเศษรวมการปกครอง
ในรูปแบบจงัหวดัและเมืองไวด้ว้ยกนั ทัง้นีเ้ขตมหานครโตเกียวจดัว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สดุในโลก 
โดยรวมเขตปรมิณฑลแลว้มีประชากรอาศยัอยู่ราว 35 ลา้นคน แต่เฉพาะในตวัเมืองโตเกียว 23 แขวง
การปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลา้นคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก… ใหท้่านสนกุกบัการชอ้ปป้ิง “ย่านชิบยุ่า” ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจมากมายไมว่า่จะเป็นรา้น
ขายเสือ้ผา้แฟชั่น แหลง่ธุรกิจ และบนัเทิง จดุเด่นของชิบยุ่า คือ หา้แยกขา้มถนน ที่มีคนเดินขา้มไป
มากนัคึกคกั ใครไดผ้่านมาตอ้งลองเดินผ่านแยกนีด้ซูกัครัง้ในชีวิต ย่านนีม้ีหา้งสรรพสินคา้มากมาย 
เช่น CENTER GAI เป็นย่านขายเสือ้ผา้แฟชั่นที่มีคนบอกไวว้่าเทรนดใ์นญ่ีปุ่ นต่างวิ่งตามย่านนี ้ มี
รา้นคา้เล็ก ๆ มากมาย รา้นอาหารเปิดจนดกึจนด่ืน ย่าน KOEN DORI ถนนสายชอ้ปป้ิงที่มีหา้งรา้น
เต็มสองขา้งทาง หา้ง TOKYU HANDS มีของพวก D.I.Y เยอะมาก ท่านที่ชอบสินคา้ไอเดียน่ารกั ๆ 
ตอ้งลองแวะเขา้ไปเยี่ยมชมใหไ้ด ้ซึ่งในหา้งจะแบ่งหมวดสินคา้ชัน้ละหมวด สว่นหา้ง LOFT แบรนดน์ี ้
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เป็นที่รูจ้กัดี เพราะมีตัง้อยู่หลายแห่งในเมืองไทย และเป็นแบรนดค์ู่แข่งโดยตรงของ TOKYU HANDS 
ตัง้ไม่ไกลกนัมากนกั หา้งที่นกัชอ้ปป้ิงรูจ้กักนัดี คือ SHIBUYA 109 สามารถเห็นตัง้แต่ออกจาก
รถไฟฟ้า ภายในขายสินคา้พวกเสือ้ผา้แฟชั่นมากมาย 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บรกิารท่านดว้ยเมนบูฟุเฟ่ตช์าบชูาบเูนือ้หมแูละเนือ้ววั ที่คดั
สรรเนือ้สตัวอ์ย่างดี พรอ้มเสิรฟ์ดว้ยขา้วสวยญ่ีปุ่ นรอ้นระอเุม็ดนุ่ม และเครื่องดื่มซอฟทด์ริง้ค ์(ไม่อัน้) 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั TOKYO SHINAGAWA PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

25 มี.ค.63 โตเกียว – เมืองเซตากายะ – วดัโกโทคุจ ิ (ถ่ายรูปแมวกวกัน าโชค) – นาริตะ – 

อิสระชอ้ปป้ิงอิออนมอลล ์- สนามบินนานาชาตินาริตะ (จงัหวดัชิบะ) - ประเทศ

ไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ JL 707 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู ่“วดัโกโทคจุิ” เป็นวดัเก่าแก่ขนาดไม่ใหญ่ ตัง้อยู่ในเขตเซตากายะ กลางกรุงโตเกียว 
มีชื่อเสียงว่าเป็นวดัตน้ก าเนิดของแมวกวกัญ่ีปุ่ นหรือมาเนะกิ เนโกะ ที่นี่มีแมวกวกัวางอยู่เรียงราย
กว่า 1,000 ตวั เป็นภาพที่ไม่เพียงชาวต่างชาติเท่านัน้ แมแ้ต่คนญ่ีปุ่ นเองก็ยงัตอ้งตกใจ บรเิวณวดัก็
จะรม่รื่นไปดว้ยตน้ไมโ้ดยเฉพาะตน้ซากรุะที่จะออกดอกบานในฤดใูบไมผ้ลิ ช่วงเดือนเมษายน 
ต านานของแมวกวกัหรือมาเนะกิมีอยู่ว่าในยุคสมยัเอโดะ มีโชกนุเดินทางผ่านมาทางวดันี ้ แลว้ไดม้ี
แมวเขา้เรียกรอ้งใหเ้ขา้ไปที่วดั เมื่อโชกนุเขา้ไปถึงในวดั ก็เกิดพายพุดัถลม่อย่างหนกัที่ดา้นนอกทนัที 
ท าใหโ้ชกุนรูส้กึขอบคณุแมวตวันีท้ี่ท  าใหร้อดพน้จากพายุ จึงไดต้ัง้ใหว้ดันีเ้ป็นวดัประจ าตระกลู และ
สรา้งต่อเติมเรื่อยมา ผูค้นที่มาขอพรที่วดัแห่งนีเ้มื่อสมหวงัก็จะน าเอา ตุ๊กตาแมวท าท่ากวกัมาถวายที่
วดัเพื่อเป็นการขอบคณุ 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ)  
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บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงที่   “นารติะ อิออน มอลล”์ หา้งที่ใหญ่ที่สดุในแถบนารติะ ใหอิ้สระกบัทกุท่าน
ไดช้อ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งใหม่มีรา้นคา้ใหเ้ลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้   รองเทา้   นาฬิกา   
เครื่องประดบั เครื่องส าอาง และที่ขาดเสียมิได ้ คือ รา้นรอ้ยเยน ที่ทกุท่านสามารถซือ้หาของใชดี้ ๆ
และของฝากไดอ้ย่างจใุจ นอกจากนีย้งัมีโซนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึ่งท่านสามารถหาซือ้ กาแฟ เหลา้บ๊วย 
ผงโรยขา้ว ขนม เครื่องปรุงรส บะหมี่กึ่งส  าเรจ็รูป ของใชใ้นครวัเรือน แผนกเครื่องนอน ผลไม ้ ฯลฯ 

   
 

14:30 น. น าท่านเดินทางสูส่นามบินนานาชาตินาริตะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัชบิะ ด าเนินการโดยบรษิัทท่าอากาศ
ยานนานาชาตินาริตะ แปรสภาพเดิมมาจากองคก์ารบรหิารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่ง
ใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะเป็นสนามบินหลกัที่ใหบ้ริการผูโ้ดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้และออกจากประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมรกิา 
เป็นสนามบินที่รองรบัเที่ยวบินส าหรบัผูโ้ดยสารมากอนัดบั 2 ของญ่ีปุ่ น (รองจากสนามบินนานาชาติ
ฮาเนะดะ) เป็นสนามบินที่รองรบัการขนสง่ทางอากาศเป็นอนัดบั 1 ของญ่ีปุ่ นและอนัดบั 3 ของโลก 

18:15 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ(ประเทศไทย) โดยสายการแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินท่ี JL 707 
23:35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 (ตารางเวลาบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามฤดกูาล เป็นไปตามประกาศของสายการบิน) 
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รายการอาหารท่ีระบ ุอาจถกูเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณแ์ละตามความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านที่ไม่ทานเนือ้ปลา โดยตามหลกัโภชนาการทางดา้นอาหาร คือ ท่านไม่สามารถทานสตัวน์ า้อื่นใดทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็น กุง้ หอย ป ูปลา หมึก หรือชนิดอื่นๆ ก็ตาม อาหารท่ีทางรา้นอาหารและพ่อครวัเปล่ียนใหส่้วนใหญ่จะเป็นเมนผูกัหรือเตา้หู ้
กรณีที่ท่านไดม้ีการแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัวใ์ดๆ ไม่ทานซาชิมิ ไม่ทานซูชิ ไม่ทานของดิบ รา้นอาหารส่วนใหญ่
จะท าการเปล่ียนเมนใูหท้า่นไดแ้ค่เพียงผกั ผลิตภณัฑจ์ากเตา้หูห้รือหวับกุทดแทนให ้
กรณีไม่แจง้ค าขอหรือไดแ้จง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารล่วงหนา้แลว้ (กอ่นออกเดินทาง 21 วนั) เมื่อทา่นเดินทางถงึปลายทางแลว้ จะไม่
สามารถขอเปล่ียนแปลงรายการอาหารเพิม่เตมิไดอ้ีก เนื่องมาจากตอ้งมีการจดัเตรียมวตัถดุิบส่วนประกอบไปตามรายละเอยีดซึง่
สั่งล่วงหนา้แลว้เทา่นัน้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 

ตาราง 
การเดินทาง 

2563 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิง 

มี.ค. 20-25 

ผูใ้หญ ่ 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 (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้  5,000 

 

อัตรานีร้วม 

 Pocket Wifi Internet บรกิารบนรถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง 
 บรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ Sunday Explorer Asia Gold ความคุม้ครองตามระบใุนกรมธรรม ์วงเงิน
สงูสดุ 2,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม) 

 ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและพนกังานขบัรถ หากบรกิารดนี่ารกัประทบัใจ สามารถเพิ่มใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าโรงแรม ค่าเขา้ชมสถานที่ ค่าอาหาร มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและค่ารถโคช้ปรบัอากาศ ตามรายการที่ก าหนด 
(หอ้งพกัเด่ียวจะเป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง) 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญ่ีปุ่ น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอ่ืน 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าธรรมเนียม +3% กรณีช าระค่าทวัรผ์่านบตัรเครดิต บรษิัทฯ ไม่รบัช าระโดยบตัรเดบิตใด ๆ รวมถึงบตัร
เครดิตที่ออกใหโ้ดยธนาคารต่างประเทศ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์หากบรกิารดีมีอธัยาศยัไดร้บัความประทบัใจ สามารถใหเ้พื่อเป็นก าลงัใจในการท างาน  
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การช าระเงนิ 

 บรษิัทรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ที่นั่ง 

 สว่นที่เหลือทัง้หมดช าระ 30 วนัก่อนการเดินทาง หรือตามเงือ่นไขพิเศษของทางบริษัทฯ ก าหนด 

(ทางบรษิัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสว่นที่เหลือทัง้หมดก่อน 30 วนั อนัเนื่องมาจากคณะที่เดินทางนัน้ถกูจองเต็ม
เรว็กว่าปกติ หรือจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเครื่องบิน เพื่อเลี่ยงการเรียกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและค่าภาษี
สนามบินตามประกาศครัง้ใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 

การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง 

 กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บรษัิทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจ าท่านละ 5 , 0 0 0 บาท 
 กรณียกเลิกการจองนอ้ยกว่า 3 0 วนัก่อนการเดินทาง บรษัิทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงนิมัดจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วนัก่อนการเดินทาง บรษัิทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทัง้หมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วนัก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจ านวนของราคารวมทั้งหมด 
 หากผูเ้ดินทางมีความประสงคจ์ะขอเปลี่ยนวนัเดินทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มีค่าใชจ้่ายดงันี ้ 
✓ ทรปิใหม่ตอ้งเดินทางภายใน 60 วนันบัจากวนัเดินทางเดิม 
✓ แจง้ลว่งหนา้ก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วนั ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period) 
✓ แจง้ลว่งหนา้ก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วนั ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วนัครสิตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือน
กมุภาพนัธ ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตลุาคม และเดือนธันวาคม เป็นตน้ 

 

ส าคัญ (เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชนท์ุกท่าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ) 
 บรษิัท ฯ ด าเนินงานเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทกุเสน้ทางทกุสถานท่ีท่องเที่ยวที่น าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้างเสน้ทางไว้

ล่วงหนา้ตามฤดกูาลและความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติของปีก่อน ๆ และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสรมิการท่องเที่ยวประเทศ
ญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่จะไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมูิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดมิหรือเปล่ียนแปลง บา้งเกิดสภาวะความ
แปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแตล่ะภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไมด้อก ไมใ้บและไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิัทฯ พยายาม
น าเสนอส่ิงใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ตามขอ้จ ากดัดา้นภมูิอากาศ ณ วนั
เดินทางจรงิ โดยจะค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหก้บัทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นยอมรบัเงื่อนไขการเดินทางที่ระบไุวท้ัง้หมด 
 การเดินทางในแต่ละคณะจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึน้ไป บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหาก

คณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 25 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 21 วันก่อน
วนัเดินทาง  

 ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อรว่มทวัรใ์น
ประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ทกุครัง้  
(กรณีที่ท่านซือ้/ออกตั๋วโดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบล่วงหนา้ ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ไม่วา่กรณีใด ๆ) 
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 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมืองไทยและตา่งประเทศปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้/ออกเมือง บรษิัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถกูปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้ เนื่องมาจากผู้

เดินทางอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อ
จลาจล ความลา่ชา้การเล่ือนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 หากท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะตามก าหนดนดัหมายหรือออกเดินทางไปกบัคณะแลว้งดใชบ้รกิารใดก็ตามระหวา่งทวัร ์ ถือว่าทา่น
สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกรอ้งคา่บรกิารใด ๆ คืน ไม่วา่ดว้ยจากสาเหตใุดก็ตาม 

 

ราคาตั๋วเคร่ืองบินประกอบด้วย 
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด(ไป-กลบั) โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ 
 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและ
ค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วจากสายการบิน ทางบรษิัทฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บสว่นต่างเพิ่มเติม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขของสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ ตั๋วชัน้ประหยดั น า้หนกั
กระเป๋าเดินทางตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 46 กิโลกรมั (ใบละ 23 กิโลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีที่น า้หนกักระเป๋า
เดินทางใบใดใบหน่ึง มีน า้หนกัเกินที่ก าหนด ท่านตอ้งเสียค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการ
บินนัน้ (ขอ้ก าหนดดา้นน า้หนกัอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลงั โดยยึดประกาศล่าสดุของสายการบิน) 

 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางไปหรือกลบั 
ท่านตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั
ออกราคาทวัร ์หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้
เดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีท่ีบริษัททวัรอ์อกตั๋วเครื่องบินใหท่้านไปแลว้ ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางในทริปนัน้ ๆ หากสายการบินไม่อนญุาตใหเ้ปลี่ยนชื่อ
ตวัผูเ้ดินทางไม่ว่าจากกรณีใด ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะและประเภทการจองตั๋วเครื่องบินซึ่งถกูก าหนดไวต้ัง้แต่ตน้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ (หากมีการเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผูโ้ดยสารตอ้งแจง้บริษัทฯ มากกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง 
โปรดสอบถาม) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัร ์ (ตั๋วโดยสารหมู่คณะ) ตอ้งเป็นไปตามสายการบินเป็นผูก้  าหนดให ้ ทางบริษัทฯ ท าไดเ้พียงแจง้ค า
ขอของท่านไปตามขัน้ตอน แต่ไม่อาจรบัรองว่าจะไดต้ามที่ท่านรอ้งขอ และ โปรดทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซง
จดัการแทนได ้ อีกทัง้สายการบินไม่รับค าขอการจองทีน่ั่ง Long Leg หรือ Exit Row ผู้โดยสารต้องไปแจ้งค าขอ ณ 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินในวันเดินทาง (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) และสายการบินไม่รบัค าขอท่ีนั่งโซนดา้นหนา้ท่ีมาจากการจองตั๋วคนละ
ประเภทกนั 

1.5 กรณีท่ีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน
ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง  
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1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงัขัน้ตอนการออกตั๋วเครื่องบิน ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินคืนตามขัน้ตอนของสายการบินนัน้ ๆ
หรือแมว่้าคณะทวัรอ์าจยงัไม่ออกตั๋วเครื่องบินแต่ผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทาง โปรดทราบว่า
ตั๋วใบนัน้จะยกเลิกไม่ไดแ้ละยงัตอ้งช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวน ไม่ว่าผูโ้ดยสารเดินทางหรือไม่ (เป็นเงื่อนไขเฉพาะของสาย
การบิน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถยกเลิก/แกไ้ขหรือขอเงินคืนไดห้รือไม่) 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบิน หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ 
ในเครือ Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆ กบัการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมด
เป็นสิทธิ์ของสายการบิน 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์ โดยกรอกในใบขอ้มลูที่ทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถึงเมืองไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบัสายการบินและบริษัททวัร ์

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์ สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยู่ในดลุพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มีอายคุรรภเ์กิน 4 เดือน รวมถึงผูม้ีประวตัิตัง้ครรภเ์คยมีปัญหาหรือมีประวตัิคลอดก่อนก าหนด  

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight  
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยเหตกุารณใ์ด ๆ 

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

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมได ้
o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้ จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมีสดัส่วน ดงันี ้ 

กวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 
 

2.4 บางรายการทวัรท่ี์ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนกัของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี ้ตอ้งยึดตามกฎ
ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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...ประกาศ... 
 

เนื่องจากทางรฐับาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศเป็นลายลกัษณอ์กัษร เมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เรื่องการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถปุระสงค์ 

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ ประกาศเริ่มบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
สามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้15 วนั 

(หากผูย้ื่นประสงคจ์ะพ านกัในญ่ีปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
ผูท้ี่จะเขา้ประเทศไดน้ัน้ ตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได้ 

(เช่นเดียวกบัผูท้ี่ยื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) 
ทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถปุระสงคใ์นการเขา้ประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่จ  าเป็น เช่น 
ตั๋วเครื่องบินขากลบั หรือสิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างพ านกัในญ่ีปุ่ นได้ 

เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้ 
ทางคอมแพ็ค และ/หรือหวัหนา้ทวัร ์ตลอดจนมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 

ไม่สามารถใหก้ารรบัรองการเขา้ประเทศแก่ผูเ้ดินทางได ้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทัง้หมดหรือบางสว่น หรือที่ไดม้ีการช าระเสรจ็สิน้แลว้ ไม่สามารถเรียกคืนไดแ้ต่ประการใด 

 

ในการซือ้บริการกับทางคอมแพ็คอย่างหน่ึงอย่างใด คอมแพ็คถือว่าท่านรับทราบเงือ่นไข 
ทีท่างคอมแพ็คก าหนดขึน้แล้วทัง้สิน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทัง้สิน้  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 
 
 
 
 


