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FALL IN LOVE CHUGOKU 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  
19 - 25 MARCH 2023 
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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพฯ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 648 - - - - 

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น - เกาะควิช ู- สนามบินนานาชาติฟคุโุอกะ – ชิโมะโนะเซกิ – ขึน้
หอคอยชมววิทะเลญ่ีปุ่ น - เมืองนากาโตะ – นมสัการศาลเจา้โมโตโนะสมุิ รมิ
ทะเลญ่ีปุ่ น – จงัหวดั ชมิาเนะ - เมืองมาซดึะ - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

- 01 
02 

 

MASUDA 
ARAISOKAN 

 

03 
มาซดึะ – เมือง ฮามาดะ - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ - ชมเมืองเก่า โอโมร ิ- นมสัการ
ศาลเจา้ใหญ่อิซโึมะไทชะ (ศนูยร์วมแห่งเทพเจา้ของชาวญ่ีปุ่ น) – ทามะทสคึุ
รอินเซ็น - อาบน า้แรญ่ี่ปุ่ นธรรมชาต ิ

03 04 
05 

 

TAMATSUKURI 
MATSUNOYU 

 

04 
ทามะทสคึรุอินเซ็น – ล่องเรือแมน่ า้โฮรคิาวะ – ปราสาทมตัสเึอะ – พิพิธภณัฑ์
ศิลปะอาดาชิ – เมืองครุาชิกิ – อิม่อรอ่ยกบัเซ็ทไคเซกิป ูรา้นดงั 

06 
07 

 

08 

 

KURASHIKI 
ROYAL PARK 

27 SQM. 

05 
ครุาชกิิ – เขตอนรุกัษ์บิคงัแห่งครุาชิกิ – ชอ้ปป้ิงมติซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิกิ - 
จงัหวดัโอคายามา่ – สวนโคระคเุอ็น – นั่งรถไฟชินคนัเซ็น สู่ สถานโีอซากา้  

09 
10 

CASH
BACK 

11 

 

OSAKA 
GRANVIA 
25 SQM. 

06 
นครโอซากา้ (ไมม่ีรถโคช้บรกิาร) - อิสระชอ้ปป้ิงจใุจ หรือเลือกซือ้ทวัรเ์สรมิ
สวนสนกุระดบัโลก “ยนูิเวอรแ์ซล สตดูิโอ เจแปน” (สั่งซือ้เพิ่มบตัรด่วนพิเศษ
ไม่ตอ้งรอควิเครื่องเล่นสวนสนกุ) 

12 x x 
OSAKA 

GRANVIA 
25 SQM. 

07 
นครโอซากา้ - สนามบินนานาชาติคนัไซ - ประเทศไทย - สนามบนิสวุรรณภมูิ 
(กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG 623 

13 x x - 

 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 ขอพรดา้นธุรกจิและเนือ้คู่ ศาลเจา้โมโตโนสมุิ อินาริ ศาลเจา้ที่มีเสาโทริอิสีแดงรมิทะเล 
 ชมโชวค์วามน่ารกัของ วาฬเบลกูา้ ที่จะโชวเ์ป่าฟองอากาศเป็นวงแหวน  
 ชมสวนอาดาจิ สวนสวยที่ไดร้บัรางวลัที่ 1 ติดต่อกนัมายาวนานกว่า 10 ปี 

 อ่ิมอร่อยกบัมือ้สดุพิเศษ รา้นไคเซกิปรูา้นดงั 
 ชมปราสาทมตัสเึอะ สถาปัตยกรรมปราสาทซึ่งไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสมบติัของชาติ 
 นอนโรงแรมใจกลางย่านแหลง่ชอ้ปป้ิง อเุมดะ 2 คืน  
 นั่งชินกนัเซ็นยาว 50 นาที ดว้ยตั๋วแบบจองที่นั่ง  

 

 
 
 
 
 ขอพรความรกั ความสมัพนัธใ์นครอบครวั ศาลเจา้ใหญ่อิซโึมะไทชะ ศนูยร์วมแห่งเทพเจา้ของชาวญ่ีปุ่ น 

 อิสระวนัฟรีเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงย่านการคา้ใหญ่ใจกลางเมืองโอซากา้ในสไตลค์ณุ 
 เปิดประสบการณก์ารแช่อนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 2 คืน 
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ก ำห 

 
 

21: 30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C เคานเ์ตอรโ์ดย
สายการบินไทย ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก ณ เคานเ์ตอร ์

   
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที หลงัผูโ้ดยสารไดร้บับตัรขึน้เครื่องแลว้ 

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

 

 

01:00 น. ออกเดินทางจากประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 648 
(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 

08:10 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติฟุคุโอะกะ บนเกาะคิวชู เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบัที่สามในประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ย   

   

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

19 มี.ค. 66 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
(กรุงเทพมหานคร) กรุงเทพฯ   

20 มี.ค. 66 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะคิวชู - สนามบินนานาชาติฟุคุโอกะ – เมืองชิโมะโนะเซ

กิ – หอคอยชมทะเลญี่ปุ่น - เมืองนากาโตะ - นมสัการศาลเจา้โมโตโนะสุมิริม

ทะเลญี่ปุ่น – จงัหวดัชิมาเนะ - เมืองมาซึดะ - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 



 

- 4 - 

 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “ชิโมะโนะเซกิ” ให้ท่านได้พบกับสถาปัตยกรรมที่สูงที่สุดในแถบภูมิภาค
ตะวนัตกที่มีความสงูถึง 153 เมตร โดยท่านจะสามารถมองเห็น ทะเลญ่ีปุ่ นไดส้ดุลูกลูกตา และหมู่
เกาะนอ้ยใหญ่มากมาย โดยดา้นในหอคอยจะประกอบไปดว้ยความสูง 3 ระดบั คือ ระดบั 135 , 139 
และ 143 ตามล าดบั ดว้ยความเรว็ของลิฟทท์ี่สามารถขึน้ถึงจดุสงูสดุไดด้ว้ยเวลาเพียง 70 วินาท ี

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “นากาโตะ” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด “ยามากูจิ” บนเกาะฮอนชู เกาะที่ใหญ่เป็น

อนัดับหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู อุดมไปดว้ยอาหารทะเลและ
ผลผลิตทางการเกษตรที่สดอร่อย และยังเป็นแหล่งบ่อน า้แร่ธรรมชาติและป่าเขาที่สวยงาม  เป็น
จงัหวดัที่มีชื่อเสียงเนื่องจากเป็นจงัหวดัเริ่มปฏิวัติเมยจ์ิโดยอิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงสมยันััน้ เช่น 
โชอินโยชิดะ และชินสะคุทา... น าท่านเดินทางนมัสการ “ศาลเจา้โมโตโนะสุมิอินาริริมทะเลญ่ีปุ่ น” 
ศาลเจา้นีห้นัหนา้เขา้หาทะเลญ่ีปุ่ น และอยู่รมิทะเลจึงท าใหศ้าลเจา้แห่งนีม้ีทัศนียภาพที่สวยงามและ
แปลกตาออกไป ท่านจะสามารถมองเห็นเสาโทรอิิสีแดงโดดเด่นตัง้เรียงรายต่อกันเป็นแนวยาว 123 
ตน้ เป็นอโุมงคท์างเดินเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร นอกจากนีส้ีทะเลเขียวสด ทอ้งฟ้าครามใส และสี
เขียวของตน้ไมใ้บหญ้า ช่วยขับใหส้ีแดงของเสาโทริอินีย้ิ่งดึงดูดสายตายิ่งขึน้ ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นที่
ประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ท่ีแยกออกจากศาลเจา้ TAIKODANI INARI ในจังหวดัชิมาเนะ 
เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน  เล่ากันว่าเทพเจา้แปลงกายเป็นสนุัขจิง้จอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของ
ชาวประมงคนหนึ่ง เพื่อใหต้ั้งศาลเจา้ในพืน้ที่นี ้ โดยส่วนใหญ่คนญ่ีปุ่ นมักจะขอให้ประกอบธุรกิจ
ส าเร็จ เดินทางปลอดภัย ขอใหพ้บเนือ้คู่ และการมีบุตร... น าท่านเดินทางสู่เมือง “มาซึดะ” ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชม. 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั ARAISOKAN เป็นหอ้งพกัแบบเสื่อทาทามิ  
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม... บรกิารท่านดว้ยเมนชูุดไคเซคิ เป็นชดุที่ใชส้  าหรบัเป็นการรบัรอง
แขกคนส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น ชุดอาหารที่เรียกว่า “ไคเซค”ิ ยงัไดร้บัการจดบนัทกึใหเ้ป็นมรดกโลก 
ซึ่งรายการอาหารจะแตกต่างกนัไปตามฤดูกาล 

พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ด
เหนื่อยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิม
และเก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาชา้นานจนกระทั่งปัจจบุนั ยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางชม “พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ ชิมาเนะ ไคโยคงั อควาส”์  พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ที่มีสตัวน์ า้
มากกว่า 10,000 ตวั มีมากถึง 400 สายพนัธุ ์ตวัอาคารมีทัง้หมด 3 ชัน้ดว้ยกนั ไฮไลทข์องที่นี่ ที่ไป
แลว้ตอ้งไม่พลาดคือ การไปชมโชว ์ ปลาวาฬเบลกูา้ เป่าอากาศเป็นวงแหวนลอ้มรอบตวัเอง ที่สรา้ง
ความฮือฮาและเรียกเสียงปรบมือใหก้บัผูช้มไดอ้ย่างลน้หลาม 

    
น าท่านชมเมืองเก่า โอโมริ ย่านที่คนท าเหมืองแรส่มยัก่อนไดพ้กัอาศยั บา้นที่ร  ่ารยที่สดุในบรเิวณนีม้ี
อายกุว่า 200 ปี นั่นก็คือ คือ บา้นของตระกลูคมูาไง ที่นี่เปิดใหส้าธารณชนไดเ้ขา้ไปชมความหรูหรา
ของการตกแต่งดา้นใน ซึ่งจะมีหอ้งต่างๆ มากมาย อาทิ หอ้งรบัแขก หอ้งรบัรอง หอ้งสาเก หอ้ง
ท าอาหาร หอ้งเสือ้ผา้ หอ้งน า้แบบสมยัเดิม รวมไปถึงหอ้งเก็บเงิน สมบติัต่างๆ ในอดีต เหมืองแรเ่งิน 
อิวามิ กินซนั” เหมืองแรเ่งินที่ในอดีตเคยไดก้ลายเป็น เหมืองแรเ่งินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 

21 มี.ค. 66 มาซึดะ - เมืองฮามาดะ - พิพิธภัณฑส์ตัวน์ ้า – ชมเมืองเก่าโอโมริ เหมืองแร่ 

อิวามิ กินซัน - นมัสการศาลเจา้ใหญ่อิซึโมะไทชะ (ศูนยร์วมแห่งเทพเจา้ของ

ชาวญี่ปุ่น) – ทามะทสึคุริอนเซ็น - อาบน ้าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ 
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ในช่วงปี 1527-1923 ในช่วงศตวรรษที่ 16 ถือไดว้่าเป็นยุคที่รุง่เรืองที่สดุและเงินที่ใชใ้นประเทศญ่ีปุ่ น
ก็มาจากแหลง่นีเ้ป็นหลกัอีกดว้ย 

    
เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

  
บ่าย น าท่านเดินทางสูเ่มือง “อิซึโมะ” เมืองเล็กที่อยู่ในจงัหวดัชิมาเนะ แต่เป็นเมืองที่เต็มเป่ียมไปดว้ย

ความศกัดิส์ิทธิ์ที่คนญ่ีปุ่ นนบัถืออย่างมาก และครัง้หนึ่งในชีวิตตอ้งเดินทางเพื่อมาเยี่ยมเยือนสถานที่
แห่งนี.้.. น าท่านนมสัการ “ศาลเจา้ใหญ่อิซโึมะไทชะ” ตัง้อยู่ในเมืองอิซโึมะ จงัหวดัชิมาเนะ ถือเป็น
ศาลเจา้ที่เก่าแก่และมีความส าคญัที่สดุอีกแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นศาลเจา้ที่มีอยู่ในช่วงตน้ 
700 ปีก่อนครสิตศ์กัราช ซึ่งยงัคงสภาพของสถาปัตยกรรมของศาลเจา้ในญ่ีปุ่ นที่เก่าแก่มากที่สดุมี
อายนุานถึง 1,300 ปี เป็นศาลเจา้ที่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น มีบทความพดูถึงศาลเจา้แห่งนีใ้นพงศาวดาร
และต านานเรื่องเลา่ของชาวญ่ีปุ่ น เทพเจา้ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเจา้อิซโึมะ ไทชะ คือ โอคนุินซุโึนะ 
โอคะมิ ตามต านานที่กลา่วขานกนัมานาน โอคนุินซุ ึ คือ ผูส้รา้งพืน้ที่ประเทศญ่ีปุ่ น และปกครอง
โดยอิซโึมะ นอกจากนีย้งันบัถือเป็นเทพเจา้ของความสมัพนัธ ์ ขอในเรื่องความรกัหรือขอใหก้าร
แต่งงานมีแต่ความราบรื่น และนบัเป็น POWER SPOT นกัท่องเที่ยวที่มาเขา้เยี่ยมชมและสกัการะจึง
มาขอพร วิธีการแสดงความเคารพปกติ คือ การโคง้ค านบั 2 ครัง้ ปรบมือ 2 ครัง้ และโคง้ค านบัอีก 1 
ครัง้ แต่วิธีการแสดงความเคารพที่ศาลเจา้นีจ้ะต่างจากวิธีทั่วไป คือ จะมีการปรบมือเป็น 4 ครัง้ (การ
ปรบมือธรรมดา 2 ครัง้ ความหมายคือ 2 ครัง้ส  าหรบัตนเอง และอีก 2 ครัง้ส  าหรบับุคคลอนัเป็นที่รกั) 
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ในทกุปีของวนัที่ 10-17 ของเดือนสิบตามปฎิทินจนัทรคติ ซึ่งมกัจะตรงกบัเดือนพฤศจิกายน จะมีเทพ
เจา้ชินโตทัง้ 8 ลา้นองคท์ั่วทัง้แผ่นดินญ่ีปุ่ นจะมารวมตวัและประชมุกนัที่ศาลเจา้อิซึโมะ ไทชะ ญ่ีปุ่ น
จึงถือว่าเดือนสิบตามปฎิทินจนัทรคติ เป็นเดือนแห่งเทพ และเดือนที่เหลือเป็นเดือนที่ปราศจากเทพ 
ตามประเพณีคามิอะรจิะจดัเทศกาลขึน้ที่ศาลเจา้ในช่วงเดือนแห่งเทพ จดุเด่นของที่นี่คือเชือกขนาด
ใหญ่แขวนบรเิวณดา้นหนา้ศาลเจา้ โดยชาวญ่ีปุ่ นเรียกว่า “ชเิมะนาวะ” ซึ่งมีน า้หนกัมากกว่า 1 ตนั... 
น าท่านเดินทางสู่ “ทามะสึกรุอินเซน” เริ่มเปิดใชใ้นยคุนาระ เป็นหนึ่งในออนเซนที่เก่าแก่ที่สดุใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่เป็นแหลง่ออนเซนสรา้งผิวสวยที่ไดร้บัความนิยม ในหนงัสือวรรณคดีอิสโึมะโนะคุ
นิ-ฟโูดกิมีการระบเุอาไวว้่า “ถา้หากแช่ออนเซนของที่นี่หนึ่งครัง้ ผิวพรรณจะสวยขึน้ ถา้หากแช่อีกครัง้ 
โรคสารพดัโรคจะหายไป” 

 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั MATSUNOYU HOTEL หอ้งพกัแบบเสื่อทาทามิ  
ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แรญ่ี่ปุ่ น เพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการที่ไดเ้หน็ดเหนื่อย

กบัการเดนิทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น า้แรธ่รรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น 
มาอย่างชา้นานตัง้แต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจบุนั และยงัคงไดร้บัการรกัษาและสืบทอดต่อมากนัเป็น
อย่างดี ท าใหเ้ป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่าน “ล่องเรือแม่น า้โฮริคาวะ” จะมีเรือขนาดเล็กที่มีหลงัคา พาลดัเลาะไปรอบๆ ปราสาทและจุด
ท่องเที่ยว มุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย พรอ้มค าอธิบายโดยคนพายเรือ ไม่ว่าจะมาเยือนในช่วงฤดู
ใบไมผ้ลิก็จะไดช้มตน้ซากุระเรียงรายเต็มขา้งทาง ในฤดรูอ้นก็จะเต็มไปดว้ยสีเขียวสดของตน้ไมต่้างๆ 
และเสียงกระดิ่งจากลมหนา้รอ้นที่ชวนใหผ้่อนคลาย ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของทวัรน์ีคื้อ จะไดช้ม

22 มี.ค. 66 ทามะทสึคุริอนเซ็น – ล่องเรือแม่น ้ าโฮริคาวะ – ปราสาทมัตสึ เอะ – 

พิพิธภณัฑศ์ิลปะอาดาชิ - เมืองคุราชิกิ 
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สะพานที่มีโครงสรา้งเป็นเอกลกัษณม์ากถึง 17 แห่ง โดยในช่วงที่เรือล่องผ่านนัน้คนพายเรือจะปรบั
ระดบัความสงูของหลงัคาเรือเพื่อใหล้อดผ่านสะพานไปได ้ซึ่งผูท้ี่ท่องเที่ยวมากบัเรือจะตอ้งกม้หมอบ
ลงไปอีกดว้ย เสมือนไดน้ั่งเครื่องเล่นในสวนสนุกที่เต็มไปดว้ยความต่ืนเตน้ในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่านจะ
ไดท้ัง้ความรูแ้ละความสนุกในเมืองแห่งประวัติศาสตร ์และไดภ้าพสวยๆ กลับไปเป็นที่ระลึกอย่าง
แน่นอน...  
น าท่านชม “ปราสาทมัตสึเอะ” ถูกสรา้งในปี ค.ศ. 1607 และเสร็จสิน้ลงในปี ค.ศ. 1611ภายใตค้ า
บญัชาของไดเมียว โฮริโอะ โยชิฮารุ ผูน้  าคนแรกแห่งตระกูลมัตสึเอะ ตัวปราสาทมีจุดเด่นที่หลงัคา
ทรงอิริยะโมฮาฟุ ซึ่งมีรูปทรงเหมือนนกจิโดริที่ก าลังกางปีกออก จึงถูกเรียกว่า “ปราสาทนกจิโดริ” 
หรืออีกชื่อว่า “ปราสาทด า” ถา้มองจากหอคอยดา้นบนจะไดช้มทิวทัศนข์องเมืองมัตสึเอะแบบ 360
องศา และที่นี่ยังถูกจดทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2015 อีกดว้ย ทางเดิน
บริเวณรอบๆก็ถูกปรบัปรุงใหม่ให้ผู ้คนได้มาชมดอกกุหลาบพันปีและดอกคาเมเลียรวมถึงวิวอัน
งดงามตลอดสี่ฤดู โดยเฉพาะในฤดูใบไมผ้ลิจะมีเทศกาล “โอะโจมัตสึริ”  ที่มักจะครืน้เครงไปดว้ย
นกัท่องเที่ยวที่มาชมดอกซากรุะ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร… 

 
บ่าย น าท่านเยี่ยมชม “พิพิธภณัฑศิ์ลปะอาดาชิ” ก่อตัง้ขึน้โดยคณุอาดาชิ เซนโคะ ในปี 1980 คณุอาดาชิมี

ความสนใจในศิลปะของญ่ีปุ่ น และสนใจในการออกแบบสวน พิพิธภณัฑศิ์ลปะอาดาชิไดร้บัรางวลั
สวนสวย และไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นสวนที่ดีที่สดุเป็นประจ าทกุปี ตัง้แต่ปี 2003 เป็นตน้มา ผูเ้ขา้มา
เที่ยวชมสามารถเพลิดเพลินไปกบัความสวยงามของสวนไดต้ลอดทัง้ปี และจะมีความสวยงาม
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤดกูาล (สามารถชมสวนไดจ้ากอาคารพิพิธภณัฑเ์ท่านัน้) นอกจากสวน
สวยๆแลว้ พิพิธภณัฑอ์าดาชิยงัสะสมภาพวาดอนัทรงคณุค่าตัง้แต่ศตวรรษที่ 20 รวมแลว้กว่า 1300 
งานศิลปะ ที่จดัแสดงหมนุเวียนกนัไปตามฤดกูาล และมีสว่นที่เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งเป็นภาพวาด
ของ โยโกะยาม่า ไทคนั และงานเซรามิกต่างๆ ไวอี้กมากมาย…  
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น าท่านเดินทางสู ่ “เมืองครุาชิกิ” ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีบรรยากาศของความเป็นเมืองประวติัศาสตร์
อย่างครบถว้น ซึ่งภมูิศาสตรข์องเมืองที่ตัง้อยู่บนชายฝ่ังแม่น า้ทะกะฮะชิ  และทะเลเซะโตะ ก็ท าให้
กลายเป็นอีกเมืองที่คงความงดงามในอดีตผสมผสานไปกบัสิ่งใหม่ๆ ที่เขา้มาไดอ้ย่างเหมาะเจาะ     

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร… บรกิารท่านดว้ยไคเซกิปรูา้นดงั ในเซ็ทประกอบดว้ย สเต็กขาปู
กระทะรอ้น ซาชิมิป ูกราแตงป ูซูชิขาป ูเตา้หูเ้นือ้ป ูเทมปรุะขาป ูเทมปรุะผกั ซุป และผลไม ้

 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ROYAL PARK HOTEL KURASHIKI ขนาดหอ้ง DLX TWN 27-28 ตรม. 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
  น าท่านเดินทางสู่ “เขตอนุรกัษ์ครุาชิกิบิคงั” ตัง้อยู่ที่เมืองครุาชิกิ ในจงัหวดัโอคายาม่า เรียกไดว้่าเป็น

ตวัแทนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวดัเลยทีเดียว ดว้ยเสน่หท์ี่ไม่เหมือนใคร อาทิ ก าแพงดินสีขาวของ
โกดงัและบา้นโบราณที่เรียงรายไปตลอดเสน้ขา้งทาง คลองสายเล็กๆ ที่สามารถล่องเ รือชมวิวได ้สิ่ง
ปลูกสรา้งโบราณหลายแห่งภายในเมืองคุราชิกินั้นสรา้งในสมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิ (ประมาณปี 
ค.ศ. 1603 – 1912) ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองเฟ่ืองฟูอย่างมากของญ่ีปุ่ น โดยเป็นช่วงที่มีการคา้ขายกับทาง
ตะวันตก จนเกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมและออกมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกร่วม
สมัย ซึ่งยงัคงมีการอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ปัจจุบนับา้นและโกดังโบราณและสิ่งปลูกสรา้งต่างๆ ไดม้ี

23 มี.ค. 66 คุราชิกิ – เขตอนุรกัษบิ์คงัแห่งคุราชิกิ – ชอ้ปป้ิงมิตซุยเอาทเ์ลทพารค์คุราชิกิ 

- จงัหวดัโอคายาม่า – สวนโคระคุเอน – นัง่รถไฟชินคนัเซ็น สู่ สถานีโอซากา้ 
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การดดัแปลงเป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร คาเฟ่ พิพิธภณัฑ ์โรงแรม ลานเบียร ์และอื่นๆ อีกมากมาย ท าให้
เมืองนีม้ีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมโบราณไดอ้ย่างลงตวั...  

     
  ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง “มติซุยเอาทเ์ลทพารค์ครุาชิกิ” เป็นเอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ตัง้อยู่หนา้สถานีครุาชิ

กิ จ าหน่ายสินค้าแบรนด์ดังของญ่ีปุ่ นและต่างประเทศในราคาถูกอย่ างไม่น่าเชื่อ มีผลิตภัณฑ์
มากมายใหเ้ลือก ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของเลน่ เครื่องครวั และเครื่องส าอาง มีรา้นคา้
ปลอดภาษีหลายรา้น เป็นสถานที่ซือ้ของฝากโดนใจ ที่นี่มีการจดักิจกรรมและลดราคาสนิคา้มากมาย
ตลอดปี ท าใหช้อ้ปป้ิงไดแ้บบสบายกระเป๋า 

เที่ยง  รบัเงินคืนค่าอาหารกลางวนัจากมคัคเุทศก ์ท่านละ 2,000 เยน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “โอคายาม่า” จงัหวดัที่ตัง้อยู่ดา้นตะวนัออกสดุของภูมิภาคชูโกะขุ เชื่อมต่อ

เกาะฮอนชู และเกาะชิโคขุ เปรียบเสมือนประตูด่านแรก หรือชุมทางคมนาคมที่ส  าคัญของภูมิภาค 
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังแม่น า้ทาคาฮาชิและทะเลเซะโตะ มีขนาดพืน้ที่ทัง้สิน้ 354.71 ตารางกิโลเมตร ในปี 
2010 มีจ านวนประชากร 473,392 คน เพลิดเพลินไปกับการช้อปป้ิงและการท่องเที่ยวในย่าน
ประวติัศาสตรบ์ิคงัจิคุ จงัหวดัโอคายาม่ายงัคงเป็นตน้ก าเนิดของโมโมทาร่าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้กั
กนัอย่างแพรห่ลายอีกดว้ย...  

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ “โอคายาม่า”  เพื่อน าท่านขึน้ “รถไฟชินคันเซ็น” หรือรถไฟหัวกระสนุที่
วิ่งความเรว็เฉลี่ยสงูถึง 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถไฟชินคนัเซ็นนบัว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายไม่
แพเ้ครื่องบิน เพื่อมุ่งหน้าสู่ “มหานครโอซากา้” ตัง้อยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรง
กลางสดุของประเทศ นครโอซากา้ไดร้ับสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นตัง้แต่ 
ค.ศ. 1889 ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 8.8 ลา้นคน ในเนือ้ที่ทัง้หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรจ านวนรอ้ยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สอง
รองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซากา้เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ของญ่ีปุ่ นมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทส าคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้า
อิเล็คทรอนิคสช์ัน้น าหลายบรษิัทอีกดว้ย... 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร…   
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั OSAKA GRANVIA HOTEL ขนาดหอ้ง Twn 25 ตรม. 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 
ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  OSAKA GRANVIA HOTEL ขนาดหอ้ง Twn 25 ตรม. 

 
เชิญท่านอิสระเดินทางไปยงัย่านดงัมากมาย หรือชอ้ปป้ิงย่าน “ชินไซบาชิ” เมืองท่าที่มีความส าคญั
อีกแห่งหนึ่งในแถบภมูิภาคคนัไซ ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอาง ของใชข้องท่านสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี รวมทัง้อปุกรณ์
อิเล็คทรอนิคส ์ อาทิ กลอ้งดิจิตอล กลอ้งวิดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER 
NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกบัการซือ้ของแบบสบาย ๆ กระเป๋าที่รา้น 100 เยน ที่มี
ของหลายหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไมติ้ดมือ นอกจากนีย้งัมีหา้งสรรพสินคา้มีชื่อในญ่ีปุ่ น  

หรือเลือกซือ้ทวัรเ์สรมิ  

  

24 มี.ค. 66 นครโอซากา้ (ไม่มีรถโคช้บริการ) - อิสระชอ้ปป้ิงจุใจ หรือเลือกซ้ือทัวรเ์สริม

สวนสนุกระดบัโลก “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” (สัง่ซ้ือเพิ่มบตัรด่วนพิเศษ

ไม่ตอ้งรอคิวเครื่องเล่นสวนสนุก) 
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ทวัรเ์สริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน” น าท่านเปิดประสบการณใ์หม่สมัผสัการนั่งรถไฟทอ้งถิ่นโดย
มคัคเุทศกอ์ธิบายวิธีการซือ้ตั๋วรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) และบริการพาส่งถึงบริเวณดา้นหนา้สวน
สนกุ (ค่ารถไฟสามารถช าระตามจรงิที่เคานเ์ตอรจ์ าหน่ายตั๋วรถไฟดว้ยตวัเอง) 

 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
08:00 น. น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติคนัไซ” ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของ

ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอ่าวโอซากา้ ตัง้อยู่บนเกาะที่มนษุยส์รา้งขึน้เอง 

11:00 น. เหินฟ้าสูท่่าอากาศยานสวุรรณภมูิ(กรุงเทพฯ) โดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 623 

  
15:45 น. เดินทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 

 

 
 
 
 
 
 

25 มี.ค. 66 นครโอซากา้ - สนามบินนานาชาติคันไซ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณ

ภูมิ (กรุงเทพฯ) เที่ยวบินที่ TG623 
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 
พกัเดี่ยวใชห้อ้งคู่เพ่ิม 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

แลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

19-25 มี.ค. 

ผูใ้หญ่  81,900.- 56,900.- 25,000.- 

14,900.- 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 77,900.- 56,900.- 21,000.- 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 62,900.- 41,900.- 21,000.- 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

**ราคาดา้นบน ไดป้รบัค่าภาษีน า้มนัเป็นปัจจบุนัแลว้ โดยใชร้าคา ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2565** 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีที่รบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เขม็** 
 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิค่ำมัดจ ำและค่ำทัวร์
ทัง้หมดกับทำงบรษิัทแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขและข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด  
 

อัตรำนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไป-กลบั)  
 บรกิารน า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่ น) 
 ค่าบริการมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 
 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าที่พกั (หอ้งละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

(โรงแรมในประเทศญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่หอ้งพกัมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะหอ้งคู่ (2 เตียงเด่ียวใน 1 หอ้ง 
Western Style หรือ Japanese Style) ใหก้บัทวัรแ์บบหมู่คณะ สว่นหอ้งพกัต่างชนิดตอ้งแจง้ค าขอเป็นกรณี
ไป เช่น การขอหอ้งคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟตุ จะทราบชนิดของหอ้งพกัเมื่ออยู่หนา้งาน) และหากท่าน
มีความประสงคจ์ะพกั 3 ท่านต่อหอ้ง (หอ้งคู่+เสรมิเตียง) ท่านตอ้งยอมรบัในพืน้ที่อนัจ ากดัของหอ้งพกั และ
กรณีโรงแรมไม่มีหอ้งพกัที่เสรมิเตียงได ้โรงแรมจะจดัหอ้งพกัใหท้่าน 1 หอ้งคู่ + 1 หอ้งเดี่ยว  

FALL IN LOVE CHUGOKU 
7 DAYS 5 NIGHTS [TG]  
19 - 25 MARCH 2023 
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ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์มคัคเุทศก ์และพนกังานขบัรถ หากบรกิารดี น่ารกั สามารถใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีที่ไดร้บัวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น (ถา้มี) 

 

กำรช ำระเงนิ 

 บรษิัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจ า 30,000 บาท ส าหรบัการจองตอ่หนึ่งที่นั่ง ภายหลงัจากการท าการจอง 3 วนั 

 ส่วนทีเ่หลือทั้งหมดช ำระก่อนกำรเดินทำง 30 วัน หรือตำมเงื่อนไขพิเศษทำงบริษัทฯ ก ำหนด (ทำง
บริษัทฯ อำจมีกำรเรียกเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน 30 วัน อันเน่ืองมำจำกคณะที่เดินทำงน้ันถูก
จองเต็มเร็วกว่ำปกติ หรือจ ำเป็นต้องออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงกำรเรียกเก็บส่วนค่ำธรรมเนียม
เชือ้เพลิง และค่ำภำษีสนำมบินที่ทำงสำยกำรบินมีกำรเปล่ียนแปลงโดยไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ) 
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การยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จำ่ย 50% จำกรำคำทัวรทั์ง้หมด 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั บรษิัทขอ เก็บค่ำใช้จ่ำยเต็มจ ำนวนตำมรำคำทัวรทั์ง้หมด 

 
ส าคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 บริษัท คอมแพ็คเวิลด ์จ ากัด เปิดด าเนินการเพื่อเป็นตวัแทนในการน าเที่ยว ทุกเสน้ทางทุกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้าง

เสน้ทางไวล้่วงหนา้ตามฤดูกาลตามความเหมาะสม โดยใชข้อ้มลูสถิติท่ีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ท่ีผ่านมา และขอ้มลูจากองคก์ารส่งเสริม
การท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่ นมาอา้งอิง แต่ไม่สามารถชีว้ดัไดว่้าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ความแปรปรวนทางธรรมชาติขึน้ในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไมด้อก ไมใ้บ และไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ พยายาม
น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมนุเวียนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนัเดินทางจริง โดยจะ
ค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

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

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวรใ์นประเทศ
ญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัรน์ัน้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ทุกครัง้ (กรณีท่ีท่านออกตั๋วโดย
มิไดแ้จง้ใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มกีารปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารท่ีระบไุว ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญ่ีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อื่นใดได้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
ผกัหรือเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีท่ีมีแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หม,ู เนือ้ไก่ หรืออื่นๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเป็น
ของดิบ ท่านใดท่ีไม่มีการแจง้เก่ียวกับขอ้จ ากัดเรื่องอาหาร(ล่วงหนา้) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิ่นบางแห่งอาจเปลี่ยนเมนูใหท่้านไดเ้พียงผกั 
หรือเตา้หู ้หรือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากหวับกุเท่านัน้ 
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ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตั๋วโดยสารหมู่คณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชัน้ประหยดั) ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเท่านัน้ 
1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูค านวณตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร  ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึน้ในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋ ว
เครื่องบินส่วนเพิ่มเติมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 ตั๋วเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใชไ้มลใ์นการเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจได ้และไม่สามารถจองที่นั่ง Long 
Leg  ได ้ (ในกรณีท่ีตอ้งการจองท่ีนั่ง Long Leg ตอ้งจองตั๋วเดี่ยวเท่านัน้) 

1.4 ท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป 
แทรกแซงจดัการแทนได ้ 

1.5 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

1.7 ในกรณีท่ีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตั๋วใหใ้นทุกกรณี  (ในกรณีท่ีบินโดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์
สายการบนิแจง้ว่าสามารถคนืค่าตั๋วเครื่องบินใหไ้ด ้แต่ตอ้งน าผลตรวจ RT-PCR มาแจง้ใหส้ายการบินทราบ) ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ดลุยพนิิจของสายการบินเป็นผูก้  าหนด 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชิกสะสมไมลต์ัง้แต่เริ่มจองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มลูท่ีทางบริษัทฯ ส่งใหเ้พื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของท่านเอง 
ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เครื่องทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัเมื่อท่านเดินทางถึงเมืองไทยว่าไดร้บัไมลส์ะสม
เรียบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับริษัททวัรแ์ละสายการบินได ้

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทวัร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางที่มอีายคุรรภเ์กินกว่า 4 เดือน หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิครรภเ์คยมีปัญหา หรือผูท่ี้เคยมีประวตัิการคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอ้งท าการ
ยืนยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรือช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน
มดัจ าหรือค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรมั (ส  าหรบัผูโ้ดยสารใน

ชัน้ประหยดั) หากกรณีท่ีสมัภาระมีน า้หนกัเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มได ้

o กระเป๋าท่ีสายการบินอนญุาตใหส้ามารถน าขึน้เครื่องได ้จะตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้ 
(กวา้ง x ยาว x สงู) 25cm x 56cm x 46cm 

2.4 บางรายการทัวรท่ี์ต้องใชส้ายการบินภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 
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3. มาตรการโควิด 
3.1   ในกรณีท่ีลกูคา้ติดโควิดกอ่นการเดินทาง (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


