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วนัท่ี เปรียบเทียบรายการกบัท่ีอื่นไดท้ี่นี่ 
อาหารในรายการ โรงแรมหรือ 

ระดบัเทียบเท่า เชา้ เที่ยง ค ่า 

01 กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 728 - - -  

02 
ประเทศญ่ีปุ่ น – เกาะฮอนช ู- สนามบินนานาชาติคนัไซ (โอซากา้) – โทคชุิม่า 
- นารุโตะ - อซุุ โนะมิจิ วอลค์ เวย ์– พิพิธภณัฑห์อศิลป์โอสกึะ – พิพิธภณัฑ ์
อาวะโอโดร ิ– ชมการแสดง “ระบ าอาวะโอโดร”ิ 

- 01 02 
TOKUSHIMA 
JR CLEMENT  

03 
โทคชุิม่า – ย่านเมืองเก่าอุดะส ึ-  รว่มกิจกรรมท าผา้มดัยอ้ม – จงัหวดัคางาวะ 
– สวนริสึริน - เรียนท าเสน้อุดง้ จากการต์ูนเรื่อง “โคนัน” - ศาลเจา้โคโตฮิระ 
“คมปิระซงั” - อาบน า้แรธ่รรมชาติ 

03 04 05 

OEDO ONSEN 
ROEMA 

 

04 
โอเอโดะ อนเซ็น – สวนสาธารณะซานกุิมนัโน - เมืองมตัสยึาม่า  - ขึน้กระเชา้
ไฟฟ้า สู่ “ปราสาทมัตสึยาม่า” -  โดโงะ อนเซ็น - เดินเล่นถนนคนเดิน – อาบ
น า้แรธ่รรมชาติ  

06 07 08 

DOGO ONSEN 
CHAHARU 

 

05 
โดโงะ อนเซ็น – วัดโคซันจิ - สถานีรถไฟโอคายาม่า – นั่งรถไฟชินคันเซ็น สู่ 
สถานีรถไฟโอซาก้า – นั่ งรถไฟท้องถิ่น - อิสระช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ - 
สนามบินนานาชาติคนัไซ 

09 10 
11 

CASH 
BACK 

X 

06 
สนามบินนานาชาติคันไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 
เที่ยวบิน JL 727 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท ์

 อซุุ โนะมิจิ วอลค์ เวย ์เดินชมวิวบนสะพานแขวนเพื่อดนู า้วนนารุโตะในมมุสงู 
 ชม ระบ าอาวะโอโดร ิวฒันธรรมพืน้เมอืงที่สืบทอดมากว่า 400 ปี 
 นั่งกระเชา้สู ่ปราสาทมตัสึยามา่ ปราสาทบนภเูขา หนึ่งในมรดกทางวฒันธรรมอนัล า้ค่าของชาติ 
 สนกุสนานกบัการทดลองท าเสน้อดุง้ จากการต์นูเรื่อง “โคนนั”  
 ชมดอกอาจิไซ (ไฮเดรนเยีย) ประมาณ 40 สายพนัธุร์วม 200,000 ตน้ บานสะพรั่งหลากสี 
 ชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ ศาลเจา้คมปิระ มีชื่อเสียงดา้นการเดินทางทางทะเล 
 เปิดประสบการณก์ารแช่ออนเซ็นเพื่อสขุภาพ (ONSEN) ในแบบฉบบัของชาวญ่ีปุ่ น 
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21:00 น. คณะพรอ้มกนัสนามบินนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์R เคานเ์ตอร์

การบินเจแปนแอรไ์ลน ์ ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวก บรเิวณเคานเ์ตอร ์
หมายเหต ุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผูโ้ดยสารทุกท่านพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 30 นาที 
 

 

00:25 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ JL 728 

(เวลาทอ้งถิ่นประเทศญ่ีปุ่ นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรบัเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อนดัหมาย) 
08:05 น. เดินทางถึงประเทศญ่ีปุ่ น ณ สนามบินนานาชาติคนัไซ อินเตอรเ์นชั่นแนล บนเกาะฮอนช ู เกาะที่มี
  ขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเรียบรอ้ย... 

   
 น าท่านเดินทางสู ่ “นารุโตะ” เมืองที่ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะชิโกกใุนจงัหวดัโทคชุิม่า

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 – 2.30 ชม.) เพื่อน าท่านเดินชมสะพานแขวน “อซุุ โนะมิจิ วอลค์ เวย”์  
ที่เชื่อมระหวา่งเกาะโทคชุิม่ากบัเกาะอาวาจิที่มีความยาวถึง 1.3 กิโลเมตร โดยท่านจะสามารถ
มองเห็นกระแสน า้วนจากดา้นบนสะพาน น า้วนที่เกิดขึน้เป็นปรากฎการณธ์รรมชาติที่เกิดขึน้จาก
ระดบัน า้ที่แตกต่างกนัของน า้ทะเลในเซโตะกบัมหาสมทุรแปซิฟิก เมื่อกระแสน า้มาปะทะกนัจึงเกิด
เป็นกระแสน า้วน ซึ่งน า้วนนีเ้กิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน า้ ซึ่งท าใหเ้กิดน า้วนทกุ 6 ชั่วโมง 
และเห็นบ่อยครัง้ในตอนเชา้และตอนบ่าย ยาวนานครัง้ละประมาณ 1-2 ชั่วโมง โดยขนาดของน า้วน

ก ำหนดกำรเดินทำง  
 

31 พ.ค.66 ประเทศไทย – ท่ำอำกำศยำนสนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหำนคร)  

01 มิ.ย.66 ประเทศญี่ปุ่น – เกำะฮอนชู - สนำมบินนำนำชำติคันไซ (โอซำก้ำ) – โทคุชิม่ำ –  
นำรุโตะ - อุซุ โนะมิจิ วอล์ค เวย์ – พิพิธภัณฑ์หอศิลป์โอสึกะ – พิพิธภัณฑ ์       
อำวะโอโดริ – ชมกำรแสดงระบ ำอำวะโอโดริ” 
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นัน้จะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความรุนแรงของกระแสน า้ ซึ่งจะเกิดขึน้เป็นขนาดใหญ่ในช่วงหนา้รอ้น
และใหญ่ที่สดุในช่วงฤดใูบไมร้ว่ง โดยจะเกิดขึน้ทกุ 2 อาทิตย.์..  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

   
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ “พิพิธภณัฑห์อศิลป์โอสกึะ” ตัง้อยู่ที่เมืองนารุโตะ จงัหวดัโทคชุิม่า สรา้งขึน้เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 70 ปีของกลุ่มบรษิัทผลิตยาโอสึกะ ถือกนัว่าเป็นหอศิลป์ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น
ที่ไดร้วบรวมงานศิลปะตะวนัตกชิน้เอกมาอย่างครบครนัและครบถว้นมากที่สดุ เนื่องจากทัง้หมดนัน้
เป็นการจ าลองแบบมาโดยใชเ้ทคนิคพิเศษที่ทางโอสึกะคิดคน้ขึน้มาเอง ท าใหพ้วกเขาสามารถสรา้ง
พิพิธภณัฑศิ์ลปะที่รวบรวมงานจากทั่วทกุมมุโลกมาไวไ้ดแ้บบนี ้ ใชก้ารจ าลองงานศิลปะนัน้ลงบน
เซรามิกดว้ยกรรมวิธีเฉพาะของบรษิัทที่ผลิตเซรามิกในเครือของโอสกึะเอง ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษที่
สามารถรกัษาสภาพสีและรูปรา่งไดน้านถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว โดยมีการจ าลองผลงานของทัง้      
ไมเคิล แองเจลโล,่ เอล เกรโก,้ โกย่า, โมเนต ์ และปิกสัโซ่ ท าใหพ้ิพิธภณัฑแ์ห่งนีเ้ป็นแหลง่รวบรวม
งานศิลปะนบัพนัชิน้จากพิพิธภณัฑก์ว่า 190 แห่งใน 25 ประเทศทั่วโลก นบัไดว้่ามาเที่ยวท่ีนี่เหมือน
ไดไ้ปดผูลงานศิลปะจากทั่วโลกเลยก็ว่าได ้ นอกจากผลงานภายในตวัอาคารแลว้ ยงัมีผลงาน
กลางแจง้อีกดว้ย ท าใหน้กัท่องเที่ยวสามารถเดินชมไดท้ัง้วนั และยงัมีทัง้รา้นกาแฟ และรา้นอาหาร 
ไวค้อยบรกิารอีกดว้ย... 

   
น าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์อาวะโอโดริ” เพื่อชมการแสดง “ระบ าอาวะโอโดริ” วัฒนธรรมการ
เตน้ร  าพืน้เมืองของชาวจังหวัดโทคุชิมะ ที่มีสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 400 ปีแลว้ โดยจะจัด
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ขึน้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทกุปี ซึ่งตรงกบัช่วงเทศกาลโอบง้พอดี ซึ่งช่วงเวลานีค้นญ่ีปุ่ นจะพา
กนัเดินทางกลบัภมูิล  าเนา เพื่อไปเคารพดวงวิญญาณบรรพบรุุษ ดว้ยความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณของ
ผูต้ายจะกลบัมาเยี่ยมเยือนโลกในช่วงเวลานี ้ดงันัน้จึงถือว่าเทศกาลอาวะโอโดริจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
เทศกาลโอบง้นั่นเอง ช่วงเวลาของเทศกาลอาวะโอโดรินี ้เหล่าบรรดานกัเตน้ตัง้แต่ลูกเล็กเด็กแดงไป
จนถึงวัยปู่ ย่าต่างก็ตบเท้ามาร่วมออกจังหวะในขบวนกันอย่างสนุกสนาน การแต่งกายก็จะเน้น
เสือ้ผา้สีสันฉูดฉาดเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละปีจะมีผูร้่วมเตน้ในขบวนมากกว่า 10,000 คนเลยทีเดียว 
โดยเฉพาะในจงัหวดัโทคชุิมะ ซึ่งเป็นถิ่นตน้ก าเนิดจะมีนกัท่องเที่ยวเขา้ชมมากถึง 1 ลา้นคน...  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเขา้สูท่ี่พกั TOKUSHIMA JR CLEMENT HOTEL  
 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   
น าท่านเดินทางสู่เมือง “ย่านเมืองเก่าอดุะสึ” เป็นย่านเมืองเก่าที่ไดร้บัคดัเลือกใหเ้ป็นบรเิวณอนุรกัษ์
บ้านเรือนแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่ น… น าท่านร่วมกิจกรรมท า “ผ้ามัดยอ้ม” ท่านจะได้เรียนรูเ้ทคนิค
ดัง้เดิมในการท าผา้มัดยอ้ม ชมการสาธิตการมัดยอ้มจากผูเ้ชี่ยวชาญ และลงมือทดลองท าไดด้ว้ย
ตวัเอง โดยท่านสามารถเปลี่ยนประเภทและสีของผา้มดัยอ้มไดต้ามใจชอบ และท่านจะไดผ้า้มดัยอ้ม
แบบออรจิินลัที่ไม่ซ  า้แบบใครกลบัไปดว้ย... น าท่านเดินทางสู่จงัหวดั “คางาวะ” เมืองที่ตัง้อยู่ในส่วน
ตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคชิโคขุ มีเทือกเขาซานุกิซึ่งมีความสูงกว่า 1,000 เมตร และมีภูเขา  
รวิโอซงัซึ่งอยู่สงูเหนือระดบัน า้ทะเล 1,060 เมตร จงัหวดัคางาวะเป็นจงัหวดัมีชื่อเสียงและเป็นที่รูจ้กั
กนัอย่างแพร่หลายในนามแหล่งผลิต ใยฝ้าย น า้ตาล และเกลือ โดยเรียกรวมกนัว่า “ซานุกิ ซงัปาคุ” 
ความหมายคือของขาว 3 สิ่งที่ซานกุิ 

02 มิ.ย.66 โทคุชิม่ำ – ย่ำนเมืองเก่ำอุดะสึ -  ร่วมกิจกรรมท ำผ้ำมัดย้อม – จังหวัดคำงำวะ 
– สวนริสึ ริน  - เรียนท ำเส้นอุด้ ง  จำกกำร์ตูน เร่ือง “โค นัน ”- ศำลเจ้ ำ 
โคโตฮิระ “(คมปิระซัง)” - อำบน ้ำแร่ธรรมชำติ 



 
 

Page | - 6 - 

 
 

  
น าท่านชมความงามของ “สวนรสิรึนิ” สวนที่มีภมูิทศันส์วยงามที่สรา้งขึน้โดยขนุนางศกัดินาทอ้งถิ่น
ในตน้สมยัเอะโดะ ถือเป็น 1 ใน 4 ของสวนที่ดีที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น ร่วมกบัสวนเค็นโระคเุอน็ใน
เมืองคานาซาว่า จงัหวดัอิชิคาว่า, สวนไคระคเุอ็นในเมืองมิโตะ จงัหวดัอิบารากิ และสวนโคระคเุอ็น
ในจงัหวดัโอคายาม่า ภายในสวนแวดลอ้มไปดว้ยสระน า้ เนินเขา ตน้ไมท้ี่มีอายุยืนยาว และศาลา
สวยงาม ที่แบ่งสวนออกเป็น 2 ฝ่ัง คือสวนสไตลญ่ี์ปุ่ นทางทิศใต ้และสวนสไตลต์ะวนัตกทางทิศเหนือ 
สวนที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของป่าภูเขาชิอนุ มีฉากหลงัที่สวยงามของภเูขาเพิ่มเขา้มาท าใหม้ีทศันียภาพที่
สวยงามยิ่งขึน้ นอกจากสวนรอบ ๆ แลว้ยงัมีอาคารอ่ืน ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑพ์ืน้บา้น รา้นคา้ ศาลา
พกัผ่อนนั่งชมวิว โรงน า้ชาที่ตัง้อยู่ทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงใตข้องสวน ใหท้่านไดอิ้สระตามอธัยาศยั 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือง “โคโตฮิระ” ซึ่งตัง้อยู่ในเขตจังหวดั “คางาวะ” เมืองเล็กเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียง

ดา้นการแสวงบุญและอุดง้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง น าท่านเรียนรูข้ั้นตอนและวิธีการท า “เสน้อุดง้” ดว้ย
กิจกรรมที่ตอ้งใชค้วามสามัคคีกนัเป็นหมู่คณะ จะท าใหท้่านไดเ้รียนรูถ้ึงการช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดหน้าที่และบทบาทที่ส  าคัญของแต่ละคน ไดแ้ก่ มือนวด มือป้ัน มือซอย มือตม้ 
และมือชิม ท่านจะไดเ้สน้อุดง้ที่ทรงคุณค่าพรอ้มประกาศนียบตัรและอุปกรณ์นวดแป้งเป็นที่ระลึก
ดว้ย ถือว่าท่านไดผ้่านหลกัสตูรของที่นี่ จากนัน้จะน าเสน้อดุง้ที่ผ่านการผลิตอย่างพิถีพิถนัของเราเอง 
ลงมาตม้ในน า้เดือดและน ามาบรโิภคอย่างอร่อย 
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  น าท่านชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่แห่ง “ศาลเจา้คมปิระ” เป็นศาลเจา้ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง
  ดา้นการเดินทางทางทะเล ดว้ยระดบัความสงูที่ 785 ขัน้ และ “ศาลเจา้โอคชุะ” ที่ระดบัความสงู 
  1,368 ขัน้ ตลอดทางสูศ่าลเจา้ดา้นบนจะผ่านรา้นขายของที่ระลกึเรียงรายทัง้สองขา้งทาง และปา้ย
  บอกระดบัความสงู คมปิระซงัหรือโคโตฮิรางเุป็นศาลเจา้ใหญ่ที่ถกูสรา้งขึน้เพื่ออทุิศแด่เหลา่กะลาสี
  และผูท้่องทะเล แทท้ี่จรงิแลว้มีศาลเจา้คมปิระซงัอยู่อีกหลายแห่งทั่วประเทศญ่ีปุ่ น แต่ว่าที่โคโตฮิระ
  ในคางาว่านัน้คือศาลเจา้ที่มีต าแหน่งสงูสดุ ตามประวติัศาสตรแ์ลว้นี่คือสถานสกัการะโดยเป็นทัง้
  ศาลเจา้ชินโตและวดัพทุธ ถกูประกาศเป็นศาลเจา้อย่างเป็นทางการสมยัเมยจ์ิตอนตน้ เมื่อรฐับาล
  เมยจ์ิท าการแบ่งแยกสองศาสนาออกจากกนั  ศาลเจา้เดิมมีโครงสรา้งแบบชินโต  ที่มีนกับวชพทุธ                                                                                                                                                                                       

อาศยัอยู่ 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั OEDO ONSEN ROEMA HOTEL  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นเพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ดเหนื่อย

กับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
เก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทั่ งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากัน        
เป็นอย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

03 มิ.ย.66 โอเอโดะ อนเซ็น – สวนสำธำรณะซำนุกิมันโน - เมืองมตัสึยำม่ำ  - ขึน้กระเช้ำ
ไฟฟ้ำ  สู่ “ปรำสำทมัตสึยำม่ำ” -  โดโงะ อนเซ็น - เดินเล่นถนนคนเดิน – อำบ
น ้ำแร่ธรรมชำติ 
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น าท่านชม “สวนสาธารณะซานกุิมนัโน” เป็นสวนดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคชิโกะค ุกวา้งประมาณ 
30,000 ตารางเมตรลอ้มรอบด้วยภูเขา ในเดือนมิถุนายน ท่านจะได้ชมดอกอาจิไซ (ไฮเดรนเยีย) 
ประมาณ 40 สายพันธุ์รวม 200,000 ตน้ บานสะพรั่งหลากสีหลายรูปร่างจะผลิบานเป็นพุ่มตัดกับ 
ใบสีเขียวสด ช่วงที่ดอกอาจิไซบานนีท้างสวนมีให้ยืมร่มญ่ีปุ่ นเพื่อเอาไปเป็นพร็อพถ่ายรูปได้ดว้ย 
ท่านจะไดส้มัผัสกับความรูส้ึกในบรรยากาศแบบญ่ีปุ่ น... น าท่านเดินทางสู่เมือง “มัตสึยาม่า” หรือ   
ที่รูจ้กักนัในนามจงัหวดัเอฮิเมะ ในประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่บนเกาะชิโกก ุซึ่งเมืองนีอ้าจจะยงัไม่เป็นที่รูจ้กั
ของนักท่องเที่ยวต่างชาตินัก แต่ส าหรบัชาวญ่ีปุ่ นแลว้ เมืองนีถื้อว่าไดร้บัความนิยมอย่างมาก และ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในญ่ีปุ่ น เต็มไปด้วยธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม       
อนังดงามและ มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน า้พรุอ้นและเป็นที่ตัง้ของบ่อน า้แรโ่ดโงะ อนเซ็นที่เก่าแก่ที่สดุใน
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไดร้บัความนิยมเป็นอนัดบัที่สองรองจากปราสาทมตัสึยาม่า... 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บ่าย น าท่านเดินทางเยี่ยมชม “ปราสาทมัตสึยาม่า” โดยการขึน้ “กระเช้าไฟฟ้า” เพื่อชมด้านบนของ

ปราสาท ซึ่งถือได้ว่าเป็นป้อมปราการส าคัญในอดีต ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาคัทสึยาม่า ที่ความสูง
ประมาณ 132 เมตร ปราสาทนีถู้กสรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1620-1627 โดยซามูไรที่มีชื่อเสียง “โยชิอากิ 
คาโตะ” และถือไดว้่าเป็นปราสาทที่มีการสรา้งที่สมบรูณแ์บบในประเทศญ่ีปุ่ น... 
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น าท่านเดินทางสู่ที่พัก “โดโงะ อนเซ็น” เป็นเมืองเก่าโบราณที่รูจ้ักกันในเร่ืองของแหล่งน า้พุรอ้นที่
เก่าแก่กว่า 3,000 ปี เมืองนี ้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเอฮิเมะ ซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในพงศาวดารญ่ีปุ่ นว่า  
อนเซ็นแห่งนีม้ีการใชม้าตัง้แต่สมยัโบราณ มีตวัอาคาร 3 ชัน้ สรา้งขึน้จากไม ้โดยจดัใหเ้ป็นทรพัยส์ิน
ทางวฒันธรรมที่มีความส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น ถือเป็นบ่อน า้พรุอ้นที่มีชื่อเสียงมาก และยงัมีชื่ออยู่
ในงานเขียนภาพยนตร ์ดา้นบนยอดของอาคาร คือ "ชินโรคาคุ” มีรูปป้ันนกอินทรีสีขาวด้านบน  
รูปป้ันนีเ้ก่ียวกบัต านานของโดโงะอนเซ็นที่เลา่กนัว่า เคยมีนกอินทรีขาวไดร้บับาดเจ็บมารกัษาขาของ
มันด้วยน ้าพุรอ้นที่นี่  ตั้งแต่นั้นมานกอินทรีขาวจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของโดโงะ น ้าแร่ที่ เมือง         
โดโงะอนเซ็นเป็นน า้พรุอ้นอลัคาไลน ์ซึ่งจะท าใหผ้ิวพรรณนุ่มนวลขึน้ ดา้นหนา้ของโดโงะอนเซ็นจะมี
ถนนการคา้รูปตวั L ซึ่งเป็นแหลง่ขายเสือ้ผา้ รา้นขายของที่ระลกึและรา้นอาหารมากมายเรียงรายอยู่ 
หลงัจากทานอาหารเย็นที่โรงแรม มักจะมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินชมบรรยากาศยามเย็นที่ตลาด
พรอ้มการสวมใส่ชุดยูกาตะ อีกทั้งยังมีสถานที่ส  าหรบัแช่เท้าอีก 11 แห่ง ซึ่งท่านสามารถอิสระ    
ผ่อนคลายโดยการจุ่มมือหรือแช่เทา้ลงไปในน า้แร่อุ่น เพื่อเป็นการผ่อนคลายไดอ้ย่างวิเศษดีเยี่ยม... 
น าท่านเขา้สู่ที่พกั DOGO ONSEN CHAHARU HOTEL 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่าในโรงแรม 
พิเศษ ณ โรงแรมแห่งนีท้่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร่ญ่ีปุ่ นเพื่อเป็นการพกัผ่อนจากการท่ีไดเ้หน็ดเหนื่อย

กับการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทั้งวัน การแช่น า้แร่ธรรมชาติเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
เก่าแก่ของชาวญ่ีปุ่ นมาช้านานจนกระทั่ งปัจจุบัน ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากัน        
เป็นอย่างดี เป็นที่รูจ้กัอย่างแพรห่ลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่องการบ ารุงการไหลเวียนโลหิต 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

04 ม.ิย.66 โดโงะ อนเซ็น – วัดโคซันจิ - สถำนีรถไฟโอคำยำม่ำ – น่ังรถไฟชินคันเซ็น สู่ 
สถำนีรถไฟโอซำก้ำ – น่ังรถไฟท้องถิ่น – อิสระช้อปป้ิงย่ำนชินไซบำชิ -   
สนำมบินนำนำชำติคันไซ  
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น าท่านชม “วัดโคซันจิ” ถูกสรา้งขึน้โดยนักบวชโคซันจิ โคโซ เพื่อระลึกถึงมารดาที่ได้เสียชีวิตไป     
วัดแห่งนีไ้ดถู้กสรา้งขึน้เมื่อสมัยสงครามโลกครัง้ที่สอง ใชเ้วลาร่วม 30 ปีในการก่อสรา้งจึงส าเร็จ    
ใหท้่านไดเ้ดินชม “MIRAISHIN NO OKA” ซึ่งสรา้งขึน้อยู่บนยอดเขา ที่ถือไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมที่
แตกต่างจากที่ อ่ืน และหินอ่อนที่ใช้ในการสรา้งสถาปัตยกรรมแห่งนี ้ได้สั่งมาจากประเทศอิตาลี
ทัง้หมด... น าท่านเดินทางสู่ “เมืองครุาชิกิ” เมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตะวนัตกของโอคายาม่า ภายในเมือง
ยงัคงอนรุกัษเ์มอืงเก่าไวใ้หค้นรุน่หลงัไดด้ ูเป็นชุมชนรมิคลองโบราณที่มีน า้ตลอดสองริมฝ่ังมีตน้หลิว
ขึน้เรียงราย ซึ่งนอกเขตเมืองเก่าก็เหมือนเมืองทั่วๆ ไปมีตึกสูง ห้างรา้นที่ทันสมัย…น าท่านชม    
โกดังเก่าที่เรียงรายกันอยู่ที่ริมแม่น า้ ทามะกาว่า เป็นอาคารที่ถูกสรา้งขึน้จ านวนมากในสมัยเอโดะ 
และเมจิ บริเวณนีถู้กก าหนดเป็นเขตรกัษาสิ่งปลูกสรา้งที่ส  าคัญของชาติ เป็นทิวทศันท์ี่มี สะพานหิน
ตรงแม่น า้ชิราคาเบะ หลังคาสีแดงและก าแพงสีขาว อาคารชิราคาเบะโดโซกุง นั้นเคยถูกใชเ้ป็นที่
ผลิตสุรา หรือโชยุ ปัจจุบันถูกน ามาฟ้ืนฟูท าเป็นรา้นกาแฟแกลลอรี่มากมาย เพลิดเพลินไปกับ        
การเลือกซือ้สินคา้ทอ้งถิ่นใหบ้รรยากาศที่มีเสน่หไ์ปอีกแบบ... 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    
บ่าย น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ “โอคายาม่า” เพื่อใหท้่านไดน้ั่ง “รถไฟหัวกระสุน” หรือ “รถไฟชินคัน

เซ็น” ที่มีความเร็วเฉลี่ยกว่า 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใชร้ะยะเวลาในการนั่งรถไฟหัวกระสุนนาน
ประมาณ 1.00 ชั่วโมง สู่สถานีรถไฟ “โอซากา้” ตั้งอยู่บนเกาะฮอนชูซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่และอยู่ตรง
กลางสดุของประเทศ นครโอซากา้ไดร้บัสถาปนาเป็นเมืองและเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิ่นตัง้แต่ 
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ค.ศ. 1889ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 8.8 ลา้นคน ในเนือ้ที่ทัง้หมดรวม 1,890 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรจ านวนรอ้ยละ 7 ของจ านวนประชากรทัง้ประเทศ หรือเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นที่สอง
รองลงมาจากมหานครโตเกียว นครโอซากา้เป็นศูนยก์ลางทางดา้นการคา้ เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
ของญ่ีปุ่ นมาตั้งแต่สมัยอดีต ปัจจุบันโอซาก้ามีบทบาทส าคัญในฐานะที่ตั้งของบริษัทผลิตสินค้า
อิเล็คทรอนิคสช์ัน้น าหลายบริษัทอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเปลี่ยนขบวนรถไฟเป็น “รถไฟสายทอ้งถิ่น”
เพื่ออิสระชอ้ปป้ิงย่าน “ชนิไซบาชิ” ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินคา้มากมาย ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ 
รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอาง ของใช้ของท่านสุภาพบุ รุษและสุภาพสตรี รวมทั้งอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ อาทิ  กล้องดิจิตอล กล้องวิ ดีโอ MP3 WALKMAN CD-PLAYER COMPUTER 
NOTEBOOK GAMES หรือท่านจะเลือกสนุกกับการซือ้ของแบบสบายกระเป๋าที่รา้น 100 เยน ที่มี
ของหลายประเภท เลือกซือ้ของฝากติดไมติ้ดมือ นอกจากนีย้งัมีหา้งสรรพสินคา้มีชื่อในญ่ีปุ่ น... 

ค ่า  อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั (รบัเงินคืนจากมคัคเุทศก ์ท่านละ 3,000 เยน) 
น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินนานาชาติคนัไซ” ท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่สองของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องอ่าวโอซากา้ ห่างจากฝ่ังทะเล 4750 เมตร ตัง้อยู่บน
เกาะที่มนษุยส์รา้งโดยการถมทะเลขึน้ในอ่าวโอซากา้นอกชายฝ่ังเมืองเซ็นนงัและเมืองอิซุมิซาโนะ ใน
เมืองปกครองพิเศษตนเองนครโอซากา้ แห่งประเทศญ่ีปุ่ น และไดร้บัการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดงั   
RENZO PIANO และไดเ้ปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2537 หรือในปี ค.ศ. 1994...  
 

 
00:55 น. เหินฟ้าสูส่นามบินสวุรรณภมูิ (ประเทศไทย) โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ J L 7 2 7 

   
04:40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มภาพความประทบัใจ 

 
 

 
 

05 มิ.ย.66 สนามบินนานาชาติคนัไซ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  
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ตาราง 
การเดินทาง 
2566 

ผูเ้ดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พกัเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร ์

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมแลว้ 
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 
ราคาตั๋วเครื่องบิน 
ระหว่างประเทศ 
ชัน้ประหยดั 

รวมภาษีเชือ้เพลิงแลว้ 

31 พ.ค. –  
05 มิ.ย. 

ผูใ้หญ่  66,900 40,000 26,900 

9,900 
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 66,900 40,000 26,900 

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 59,900 33,000 26,900 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มีบริการอาหารทกุมือ้ ไม่มีที่นั่งบนรถโคช้ โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร ์ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีท่ีรบัวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เข็ม** 

หมำยเหตุ  กรุณำศึกษำรำยละเอียดทั้งหมดก่อนท ำกำรจอง เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิคำ่มัดจ 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  
ซึ่งมีค่าพกัเด่ียวเพิ่มจะเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้ดินทาง โปรดรบัทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง  

BELOVED SHIKOKU 
6 DAYS 3 NIGHTS [JL]  

31 MAY - 05 JUNE 2023 
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อัตรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง และค่าใชจ้่ายที่เป็นสว่นตวัที่ไม่ระบไุวใ้นรายการ เช่น คา่โทรศพัท ์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 าหรบัการจองต่อหนึ่งที่นั่ง 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)์ 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 30 วนั บรษัิทสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
 กรณียกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 30 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำย 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 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อน หรือยกเลิก
การเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อน
เดินทาง 

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

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิใหท่้านเดินทางเขา้หรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
 บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจากผูเ้ดินทางอาจมี

สิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง การก่อจลาจล ความล่าชา้การ
เลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบนิ และอบุตัิเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้ง
ค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร  
(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเรื่องอาหารก่อนการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

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

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุง้ หรืออย่างอื่นอย่างใดก็ตาม ซึ่งอาหารท่ีทางภตัตาคารจะเปลี่ยนใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูท่ีเป็น
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 กรณีท่ีทัวรอ์อกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษทัฯ ออกตั๋วเครื่องบินแลว้  ไม่สามารถขอคืนเงินไดใ้นทุกกรณี (เน่ืองจากเป็นเงื่อนของ
สายการบิน)   

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

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

 

2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึ่งตัง้ครรภ ์สตรีตัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด
แจง้พนกังานทนัทีเมื่อท าการจองทัวร)์ บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั
ผูร้ว่มเดินทางท่ีมอีายคุรรภเ์กินกว่า 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 ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บคา่ระวางน 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 (ทางบริษัทขอเก็บคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตามจริง) 
3.2   ในกรณีท่ีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะท าการประสานงานใหเ้พ่ือเขา้สู่กระบวนการรกัษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรการของประเทศญ่ีปุ่ น  และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้) ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายทัง้หมด) 

 
 

 

 


