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KANSAI LOVER ..... PROMOTION 

6 DAYS 3 NIGHTS [JL] by COMPAX 
คนัไซ-เมืองโบราณอิซุชิ-กิจกรรมทาํเส้นโซบะ-คิโนะซาคิออนเซน็ -จุดชมวิวอะมาโนะฮาชิดาเตะ 

ล่องเรือเทียวหมู่บ้านประมงอิเนะ – โอซาก้า – ชมโรงเหล้าสาเก และหดัทาํเหล้าบว๊ย 

ช้อปปิงเอ้าท์เลทริงก ุ– ท่องเทียวหรือช้อปปิงอย่างอิสระในโอซาก้า  วนัเตม็ ! 
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วนัแรกของการเดินทาง  สนามบินสุวรรณภูมิ   
21:00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชนั 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 

เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวก บริเวณเคาน์เตอร์ 

หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครืองออก  นาที ผู้ โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตขูึนเครืองก่อน

เวลาเครืองออกอย่างน้อย  นาที 

วนัทสีองของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินคันไซ - เมืองโบราณอิซูชิ – คโินะซาคิออนเซ็น - 

    มิยาสึ  
00:25 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ โดยเทียวบินที JL 728 
08:05 น. ถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่ น (เวลาท้องถนิเร็วกว่าไทย  ช.ม.) หลงัผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมือง 

และรับสมัภาระเรียบร้อยแล้ว 

    
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอิซุชิ ซึงอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่าโบราณ โดยมีสญัลักษณ์เด่นของเมือง คือ 

“หอนาฬิกาไม้โบราณ” หรือเรียกอีกชือว่า “ชินโคะโระ” เป็นหอนาฬิกาทีถูกสร้างขึนในปี 1871 และยัง

สามารถบอกเวลาได้อย่างแมน่ยําจนถึงปัจจุบนั โดยจะมีเสียงกลองไทโคะดงัออกมาเพือเป็นการบอกเวลา

ทุกชวัโมงให้คนทวัไปได้ทราบ แล้วไปชม “ซากปราสาทอิซุชิ” แต่เดิมปราสาทแห่งนีมีชือว่า “ปราสาทอะริ

โกะยะมะ” สร้างขึนในปีค.ศ. 1504 ตงัอยู่บนจดุสงูสดุของยอดเขาอะริโกะยะมะ ใช้เพอืเป็นหอสงัเกตกุารณ์

ข้าศึกในสมัยอดีต จากนันในปีค.ศ. 1604 ปราสาทแห่งนีได้ถูกทําลายลง หลงเหลือไว้เพียงบางส่วนและ

ซากปรักหักพัง อีกทงัในช่วงยุคสมยัเมจิ ตัวปราสาทได้พงัลงมาทงัหมด จากนันจึงได้มีการบูรณะบางส่วน

เช่น หอคอย, กําแพงหิน, คูนํา, ประตูและส่วนของสะพานไม้ทีบรรดาซามูไรจะใช้เพือข้ามขึนไปยังตัว

ปราสาท ด้านบนจะมีศาลเจ้า สังเกตได้จากเสาโทริดิสีแดงตังเรียงรายเป็นระเบียบ จากนันนําท่านเปิด

ประสบการณ์ใหมเ่รียนรู้ขนัตอนและวิธีการทํา “เส้นโซบะ” ด้วยกิจกรรมทต้ีองใช้พยายาม อดทน และศิลปะ 

จะทําให้ท่านได้เรียนรู้ว่าเส้นโซบะทําจากอะไร ขนัตอนการทําเส้นโซบะ การนวดโซบะ การปัน การตดั การ

ต้ม ท่านจะได้เส้นโซบะทีทรงคณุค่าทีหาทีไหนไม่ได้ เส้นโซบะทผี่านการแปรรูปอย่างพิถีพิถนั ลงถกูนําลงไป

ลวกในนาํเดือดและนํามาบริโภคอย่างสดุแสนอร่อย 
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เทียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร... บริการทา่นด้วยเส้นโซบะจากฝีมอืการทําของท่านเอง พร้อมชุด

ทอดเท็มปรุะ ชดุเนือววัย่างบนกระทะร้อน 

   
บ่าย เดินทางสู่ เมืองคิโนะซาคิอนเซ็น อีกหนึงหมู่บ้านอนเซ็นทีเป็นตํานานกว่า ,  ปี เป็นเมืองทีน่าเทียวเล่น

ของชาวคนัไซ มีทังประวัติศาสตร์อนัยาวนานและบรรยากาศแสนสบายของเมืองเก่า คิโนซาคิเป็นเมืองที

เหมาะแก่การพกัผ่อน มีนําพรุ้อนสาธารณะทมีีชอืเสียงถึง  บ่อ สามารถใช้บริการบ่อนาํพรุ้อนสาธารณะทงั 

 บ่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิมเติม ท่านจะตืนตาตืนใจกับเมืองทียังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมไว้ คน

พืนเมืองสวมใส่ชุดยูกาตะและรองเท้าเกียะไม้ออกมาเดินเล่นภายในเมือง จนกลายเป็นธรรมเนียมปฎิบัติ 

เดินเลียบไปตามคลองนําใสเส้นเล็ก ๆ ทีมีต้นหลิวเรียงราย ภาพนักท่องเทียวสวมชุดยูกาตะเดินตามถนน 

กลายเป็นภาพชินตาในหมู่บ้านอนเซ็นแห่งนี ใครทีมาทีนีแนะนําให้ลองเข้าโซโทยุ นําพุร้อนมงคล  บ่อ

ประจําหมู่บ้าน ซึงชาวคนัไซเชอืกนัว่าจะนําพาความเป็นมงคลมาสูช่ีวิต ให้ท่านได้อิสระในการเดินชมเมือง

เก่าโบราณบริเวณ “คลองคิโนะซาคิ” ต้นหลิวแผ่กิงก้านริมคลองและใบลูต่ามกระแสลมพัด จากนนันําท่าน

เข้าสู่ทพีัก HOTEL & RESORT MIYAZU หรือเทียบเท่า 

คาํ  รับประทานอาหารคาํในโรงแรม 

พิเศษ   โรงแรมแห่งนีท่านจะได้สมัผสักับการอาบนําแร่ญีปุ่ น เพือเป็นการพกัผ่อนจากการทีได้เหน็ดเหนือยกับการ

เดินทางหรือทํากิจกรรมมาตลอดทงัวัน  การแช่นําแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดงัเดิมของญีปุ่ นมาอย่างช้า

นานตงัแต่อดีตจนกระทงัถึงปัจจบุัน และยงัคงได้รับการรักษาและสืบทอดต่อมากนัเป็นอย่างดี ทําให้เป็นที

รู้จกัอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชอืในเรืองการบํารุงการไหลเวียนโลหติ 
วนัทสีามของการเดินทาง มิยาส ึ-  จุดชมวิวอะมาโนะ ฮาชิดาเตะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - โอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
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 นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิวติดอนัดบัสวยสดุ 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่ น ได้แก่ “อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ” เมือง

เกียวโต (อีก  แห่ง คือ อ่าวมะทสึชิม่า เมืองเซ็นได จ.มิยางิ และ  เกาะมิยะจิม่า จ.ฮิโระชิม่า) มีความยาว

ประมาณ 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นสถานท ีUNSEEN มีต้นสนขนาดเล็กใหญ่ราว 8,000 ต้นขนึอยู่เรียงรายตาม

ธรรมชาติ มีอายหุลายพนัปี ถือเป็นความมหศัจรรย์ของธรรมชาติทีควรค่าแก่การชนืชม ทิวสนริมหาดทราย

ตดัผ่านอ่าวมิยาซึบนคาบสมุทรทังโกะทางตอนเหนือของเกียวโต นําท่านขึน “เคเบิลคาร์” สู่ด้านบนจุดชม

วิว ท่านจะสามารถชมสุดยอดแห่งความสวยงามทีนักท่องเทียวต่างชาติน้อยคนนักทีจะพบเห็นถึงความ

ละเมียดละไมของธรรมชาติ เปรียบดังภาพวาดสีนํามัน ท่านสามารถสัมผัสถึงบรรยากาศของสายลม 

แสงแดด และสามารถทดลองทํา “มาตาโนะโซะกิ” ในทีทีท่านยืนอยู่ ให้ก้มลงไประหว่างขา  ข้าง ซึงท่าน

จะสามารถเห็นทศันียปรากฏราวกบัสวรรค์ย้ายมาอยู่บนพนืดิน และโลกอยู่บนสรวงสวรรค์ตรงข้ามกนั  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านประมงอิเนะ” และนําท่าน “ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ” อิเนะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ทีถูก

โอบล้อมไปด้วยภเูขา ต้นไม้ และผืนทะเลกว้าง ลกัษณะบ้านเรือนเป็นอาคารบ้านเรือนลอยนํา  ชนั ทีปลกู

ติดกันเป็นแพแถวยาวริมฝังประมาณ  หลงั และยงัเป็นเขตปลอดภยัหากเกิดพายุจึงเหมาะแก่การสร้าง

อาคารบ้านเรือน อาชีพโดยส่วนใหญ่คือ กรทําประมง โดยจะมีท่าจอดเรืออยู่ทีชนัล่างสุดของพืนบ้านทุก

หลงัคาเรือน จึงเรียกลกัษณะการปลูกสร้างบ้านเรือนแบบนีว่า “ฟุนายะ” (การล่องเรือเปิด/ปิดทําการตาม

สภาพอากาศปัจจบุนั เป็นไปตามประกาศของเจ้าหน้าทีท้องถนิ) จากนนันําท่านเดินทางสู่ “นครโอซาก้า” มี

ประชากรคิดเป็นร้อยละ  ของจํานวนประชากรทังประเทศ เป็นทีสองรองลงมาจากมหานครโตเกียว เป็น
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ศูนย์กลางทางด้านการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมของญีปุ่ นมาตังแต่สมัยอดีต ปัจจุบันนครโอซาก้ามี

บทบาทสําคญัในฐานะทีตงัของบริษัทผลิตสินค้าอิเล็คทรอนิคส์ชนันําหลายบริษัทอีกด้วย 

คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 นําท่านเข้าสู่ทพีัก OSAKA VISHIO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทสีขีองการเดินทาง  อิสระช้อปปิงหรือซือทวัร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

เทียง  อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั (ไมร่วมในรายการ) 
คาํ  อิสระอาหารคําตามอธัยาศยั (ไม่รวมในรายการ) 

นําท่านเข้าสู่ทพีัก OSAKA VISCHIO HOTEL หรือเทียบเท่า 

  
เชิญท่านอิสระเลือกเดินทางไปยังย่านช้อปปิงดงัย่าน “อุเมะดะ” ศนูย์กลางพาณิชย์ ธุรกิจ การจราจร และ

อาคารสํานกังานสําคญั สถานีรถไฟอเุมะดะ(สถานีโอซาก้า) ยงัเป็นทีตงัของห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย 

อาทิ ห้างสรรพสินค้าฮนัชิน ฮงัคิว และห้างไดมารู รวมทงัช้อปปิงมอลล์น้อยใหญ่  

   
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการจบัจ่ายซือของอย่างสนุกสนาน หรือเก็บตกอิสระช้อปปิงย่าน “ชินไซบาช”ิ ให้ท่าน

เพลิดเพลินเลือกซือสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครืองสําอาง ของใช้ของท่าน

สภุาพบุรุษและสภุาพสตรี รวมทงัอปุกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ นาฬิกาขนม ของประดบั 

หนงัสือ แฟชนั นําหอม  
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เลือกซื้อทวัรเ์สริม **หากมีความประสงค์จะซื้อทัวร์เสริม กรุณาซื้อลว่งหนา้ 21 วันก่อนเดินทาง** 

   
ทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” นําท่านเปิดประสบการณ์  ใหม่สัมผัสการนังรถไฟท้องถินโดย

มคัคเุทศก์อธิบายวิธีการซือตวัรถไฟ (ไม่รวมในค่าบริการ) บริการพาส่งถึงบริเวณด้านหน้าสวนสนุก ไม่มี

บริการรับกลบั (ค่ารถไฟชําระตามจริงทเีคาน์เตอร์จําหน่ายตวัรถไฟด้วยตวัเอง) 
วนัทห้ีาของการเดินทาง  โอซาก้า - วาคายาม่า - ตลาดคุโรชโิอะ - ริงกุพรีเมียมเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  

 นําท่านเยียมชม “โรงเหล้าสาเกนาคาโนะบีซี” เพือชมขนัตอนการผลิตและกรรมวิธีการผลิตเหล้าบ๊วย และ

สาเกทีมีชือเสียงทีสุดในจังหวัดวาคายาม่า นอกจากนีท่านสามารถเลือกซือเหล้าบ๊วยและสาเก ที

นกัท่องเทียวห้ามพลาดเพราะได้รับคําชมว่ารสชาติทีอร่อยทีสดุ นอกจากนีให้ท่านร่วมกนัเปิดประสบการณ์

ครังใหม่ด้วยการ “เรียนทําเหล้าบ๊วย” ได้เรียนรู้ถึงขนัตอนวิธีในการคดัเลือกวตัถุดิบในการเริมทํา และสนุก

กบัการหมกัเหล้าบ๊วยด้วยตวัท่านเอง ซึงจะเป็นเหล้าบ๊วยทีมีแค่เพียงแค่ขวดเดียว และรสชาติหนึงเดียวบน

โลกนี ซงึท่านสามารถนํากลบัมาเป็นทีระลกึได้อีกด้วย 
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นําท่านเดินทางสู ่“ตลาดสดคโุระชิโอะ Kuroshio” เป็นตลาดสดและตลาดผกัผลไม้สดขนาดใหญ่ในจงัหวดั 

อยู่ในเขตธีมพาร์ควาคายาม่ามารีน่าซิตี ตลาดนีมีสวนสนุกขนาดย่อมในธีมเมืองแถบยุโรป PORTO 

EUROPE มีการตกแต่งให้มีบรรยากาศเหมือนเดินเล่นในยุโรปยุคกลาง ตลาดสดนีถูกแบ่งเป็นส่วนของ 

“ตลาดสด” ซงึจะมอีาหารทะเลสดนานาชนิด ไมว่่าจะเป็นซูชิ ซาชิม ิคตัเตะด้ง ปยูกัษ์ และอีกส่วนของตลาด

จะเป็น “ตลาดผกัและผลไม้” ซงึมีการนําผลไม้ขึนชอืของจงัหวดัมาจําหน่ายในราคาทีพิเศษมาก ดงันนัจะมี

แม่บ้านญีปุ่ นมาจบัจ่ายซือสินค้าราคาถูกกลบัไปบริโภคกัน ท่านสามารถชมการแสดงโชว์แล่เนือปลาทูน่า

แบบสด ๆ ให้นกัท่องเทยีวสามารถเข้าชมได้ทุกวนั ซงึจะมีการแสดงโชว์การแลท่นู่าเพียงวนัละ  ครังเท่านนั 

ด้วยปลายคมมีดทีคมกริบและทักษะการแล่ชินปลาทีชํานาญพิเศษ ท่านจะได้สนุกไปกับการดูการแสดง

และเรียนรู้ชินสว่นต่าง ๆ ของทูน่าไปพร้อมกัน นอกจากนียงัสามารถซือชินเนือปลาทีดีทีสุดจากการแล่โชว์

มารับประทานสด ๆ ได้อีกด้วย 

เทยีง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ “ริงคูพรีเมียมเอ้าท์เล็ต” ศนูย์รวมแฟชนัทนัสมัยทีราคาถูกจนคุณแปลกใจแหล่งรวมพล

ของแบรนด์เนมชือดงัทวัโลก ทงัแฟชนันําสมยัของคนทุกวัย หรือสินค้าชุดกีฬาจากทวัทุกแบรนด์ทีพร้อมใจ

กันมาลดราคากัน อาทิ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และสินค้า

แเบรนด์เนมต่าง ๆ จากนันอิสระช้อปปิงที “เซ็นนันอิออนช้อปปิงมอลล์” ห้างช้อปปิงทีมีขนาดใหญ่สุดใน

แถบภูมิภาคคันไซ อิสระให้ทุกท่านได้สนุกและเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิงในแหล่งช้อปปิงแห่งใหม่ทีมี

ร้านค้าให้เลือกมากมาย ไมว่่าจะเป็นเสือผ้า รองเท้า นาฬิกา เครืองประดบั เครืองสําอาง และทขีาดเสียมไิด้ 

คือ ร้านค้า 100 เยน ทีทุกท่านสามารถซือหาของใช้ดี ๆ และของฝากได้อย่างจุใจ นอกจากนียังมีโซน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซงึท่านสามารถหาซือชา กาแฟ เหล้าบ๊วย ผงโรยข้าว เครืองปรุงรส บะหมกีึงสําเร็จรูป ขนม 

ผลไม้ ฯลฯ 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู ่“สนามบินนานาชาติคนัไซ”

วนัทหีกของการเดินทาง  สนามบินคนัไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 
00:55 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที JL727 

04:40 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 
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ตาราง 

การเดินทาง 

2566 

ผู้ เดินทาง 

ราคา (บาท l ท่าน) 

พกัเดียวเพมิ 

(บาท) 
รวมภาษีมลูค่าเพมิ

แล้ว 

รวม 

+ 

 
ราคาทวัร์ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

รวมภาษีมลูค่าเพมิแล้ว 

 (ไม่รวมตวัเครืองบิน) 

 
ราคาตวัเครืองบิน 

ระหว่างประเทศ 

ชนัประหยดั 

รวมภาษีเชอืเพลิงแล้ว 

พ.ค. - ก.ค. 
 

ผู้ใหญ่  45,900 24,000 21,900 

7,900 
เด็กมเีตียง (06-11 ปี) 45,900 24,000 21,900 

เด็กไมม่เีตียง (02-05 ปี) 45,900 24,000 21,900 

ทารก (อายไุม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียงนอน ไม่มบีริการอาหารทกุมอื ไม่มทีีนงับนรถโค้ช โปรดสอบถาม 

หมายเหต ุ **ราคาทวัร์ ยงัไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ในกรณีทรีับวคัซีนยงัไม่ครบ 3 เข็ม** 

หมายเหตุ  กรุณาศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เมือท่านตกลงชําระเงินค่ามัดจําและค่าทัวร์ทังหมด

กับทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงอืนไขและข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด  

อัตรานีรวม 

 ค่าตวัเครืองบินโดยสารระหว่างประเทศชนัประหยดั (ไป-กลบั)  

 บริการนําดืมวนัละ 2 ขวด (ประเทศญีปุ่ น) 

 คา่บริการมคัคเุทศก์ และค่ารถโค้ชปรับอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ เงอืนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสงูสดุ 1,000,000 - 2,000,000 บาท 

 ค่าทีพกั (ห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ตามรายการทกํีาหนด 

(โรงแรมในประเทศญีปุ่ นส่วนใหญ่ห้องพักมีขนาดเล็ก โรงแรมจะบล็อคเฉพาะห้องคู่ (2 เตียงเดียวใน 1 ห้อง 

Western Style หรือ Japanese Style) ให้กับทัวร์แบบหมู่คณะ ส่วนห้องพกัต่างชนิดต้องแจ้งคําขอเป็นกรณีไป เช่น 

การขอห้องคู่ชนิด DBL (1 เตียงขนาด 5 ฟตุ จะทราบชนิดของห้องพกัเมืออยู่หน้างาน) และหากทา่นมีความประสงค์

จะพกั 3 ท่านต่อห้อง (ห้องคู่+เสริมเตียง) ท่านต้องยอมรับในพืนทีอนัจํากัดของห้องพกั และกรณีโรงแรมไม่มีห้องพัก

ทีเสริมเตียงได้ โรงแรมจะจัดห้องพักให้ท่าน 1 ห้องคู่ + 1 ห้องเดียว ซึงมีค่าพักเดียวเพิมจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้

เดินทาง โปรดรับทราบเงอืนไขก่อนการเดินทาง  

อตัรานี้ไม่รวม 
 ค่าทําหนงัสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายทีเป็นสว่นตวัทไีม่ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด เป็นต้น 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ หากบริการด ีน่ารัก สามารถให้ป็นกําลงัใจในการทํางานได้ 
 ค่าตรวจ  RT-PCR  (ในกรณีทีได้รับวคัซนีไมค่รบ 3 เข็ม) 
 คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (ถ้ามี) 
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การชาํระเงนิ 

 บริษัทฯ เรียกเก็บค่ามดัจํา 30,000 บาท สําหรับการจองต่อหนึงทีนงั ภายหลงัจากการทําการจอง 3 วนั 

 ส่วนทเีหลือทังหมดชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน หรือตามเงือนไขพเิศษทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบริษทัฯ 

อาจมีการเรียกเก็บส่วนทีเหลือทังหมดก่อน 30 วัน อันเนืองมาจากคณะทีเดินทางนันถูกจองเต็มเร็วกว่า

ปกติ หรือจําเป็นต้องออกตัวเครืองบิน เพือเลียงการเรียกเก็บส่วนค่าธรรมเนียมเชือเพลิง และค่าภาษี

สนามบินททีางสายการบินมีการเปลียนแปลงโดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง (ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์) 
 กรณียกเลิกการเดินทางไมน้่อยกว่า 30 วนั บริษัทสงวนสิทธิ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 

 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ทงัหมด 

 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั บริษัทขอ เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจาํนวนตามราคาทวัร์ทงัหมด 
 

สำคัญ…เงือ่นไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ) 
 ทุกเส้นทางทุกสถานทีท่องเทียวทีนําเสนอในรายการทวัร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดกูาลตามความเหมาะสม โดย

ใช้ข้อมูลสถิติทีเก็บรวบรวมของปีก่อน ๆ ทีผ่านมา และข้อมลูจากองค์การส่งเสริมการท่องเทียวประเทศญีปุ่ นมาอ้างอิง 

แต่ไม่สามารถชีวัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิม อาจมีการเปลียนแปลงตามสภาวะความแปรปรวนทาง

ธรรมชาติขึนในแต่ละภมูิภาคส่งผลโดยตรงต่อธรรมชาติ ผลิตผล ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ผล เป็นต้น ทงันีบริษัทฯ พยายาม

นําเสนอสิงใหม่ ๆ หมนุเวยีนสลบักนัไปทกุรายการ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิเปลยีนแปลงรายทวัร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภูมอิากาศ ณ วนั

เดินทางจริง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภยั และประโยชน์สงูสดุของทา่นลกูค้าโดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้ โดยสารตามจํานวนขนัตําทีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือน หรือ

ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้ เดินทางตํากว่าทีระบไุว้ข้างต้น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  

วนัก่อนเดินทาง  

 ในกรณีทีลกูค้าต้องการจองและซือตวัโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอืน เพอืร่วม

ทวัร์ในประเทศญีปุ่ น ไมว่่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลงัจากคณะทวัร์นนั ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทขีองบริษัท

ฯ ทุกครัง (กรณีทีท่านออกตวัโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนไม่ว่ากรณี

ใด) 

 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทงัในเมืองไทย และต่างประเทศ มีการปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ไม่

คืนค่าทวัร์ในทกุกรณี 

 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้ เดินทางได้ 

เนืองมาจากผู้ เดินทางอาจมสีิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือมเสีย ภยัธรรมชาติ 

การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลือนหรือยกเลิกเทียวบิน และอุบัติเหตุทีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเทยีวเอง 

 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ 

ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทงัสิน 
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ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (จําเป็นต้องแจ้งข้อจํากดัเรืองอาหารก่อนการเดินทางลว่งหน้า  วนั) 

1. รายการอาหารทีระบุไว้ อาจมีการเปลียนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

2. ข้อกําหนดสําหรับท่านทีไม่ทานเนือปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่ น หมายถึง ท่านไม่สามารถทานเนือสตัว์นําอืนใดได้

ทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึก หอย กุ้ ง หรืออย่างอืนอย่างใดก็ตาม ซงึอาหารทีทางภตัตาคารจะเปลียนให้ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูทีเป็น

ผกัหรือเต้าหู้แทน 

3. ส่วนกรณีทีมีแจ้งเกียวกับข้อจํากัดเรืองของอาหาร เช่น ไม่ทานเนือสตัว์ (เนือววั, เนือหม,ู เนือไก่ หรืออืนๆ) ไม่ทานซาชิมิหรือซูชิทีเป็น

ของดิบ ท่านใดทีไม่มีการแจ้งเกียวกับข้อจํากัดเรืองอาหาร(ล่วงหน้า) เมือเดินทางถึงประเทศญีปุ่ นแล้วจะไม่สามารถขอเปลียนแปลง

รายการอาหารใด ๆ เพิมเติม โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือสตัว์ ภตัตาคารท้องถินบางแห่งอาจเปลียนเมนูให้ท่านได้เพียงผกั 

หรือเต้าหู้  หรือผลิตภณัฑ์ททีําจากหวับกุเท่านนั 

 

ตั๋วโดยสารและสายการบิน 
1. ตวัโดยสารหมูค่ณะ 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตวัชนัประหยดั) ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเท่านนั 

1.2 ค่าธรรมเนียมนํามนัเชอืเพลิง ค่าประกันวินาศภยัทางอากาศ และค่าภาษีสนามบิน จะถกูคํานวณตามอตัราทีทางสายการบินแจ้ง

ค่าธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิมขึนในภายหลัง ถือเป็นค่าตัว

เครืองบินส่วนเพิมเติมทีผู้ เดินทางต้องเป็นผู้ ชําระ 

1.3 ตวัเดินทางหมู่คณะ ไม่สามารถใช้ไมล์ในการเปลียนระดับชนัทีนงัจากชนัประหยดัเป็นชนัธุรกิจได้ และไม่สามารถจองทีนงั Long 

Leg  ได้  (ในกรณีทต้ีองการจองทีนงั Long Leg ต้องจองตวัเดียวเท่านนั) 

1.4 ทนีงับนเครืองบินของกรุ๊ปทวัร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ กําหนด ซงึทางบริษัทฯ แจ้งคําขอได้ตามขนัตอน แต่ไม่สามารถเข้าไป 

แทรกแซงจดัการแทนได้  

1.5 กรณีทีทัวร์ออกตัวเครืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลียนชือตัวผู้ เดินทางทุกกรณี 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลงับริษัทฯ ออกตวัเครืองบินแล้ว  ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี (เนอืงจากเป็นเงือนของ

สายการบิน)   

1.7 ในกรณีทีติดโควิดก่อนการเดินทาง  สายการบินไทยไม่คืนเงินค่าตัวให้ในทุกกรณี  (ในกรณีทีบินโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 

สายการบินแจ้งว่าสามารถคืนค่าตวัเครืองบินให้ได้ แต่ต้องนําผลตรวจ RT-PCR มาแจ้งให้สายการบินทราบ) ทงันขีึนอยูก่บั 

ดลุยพินิจของสายการบินเป็นผู้ กําหนด 

1.8 กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตงัแต่เริมจองทวัร์ โดยกรอกในใบข้อมลูทีทางบริษัทฯ ส่งให้เพือสิทธิประโยชน์สงูสดุของท่านเอง 

ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึนเครืองทกุใบไว้ตรวจสอบภายหลงัเมอืท่านเดินทางถึงเมอืงไทยวา่ได้รับไมล์สะสม

เรียบร้อยแล้ว หากบตัรโดยสารหาย (BOARDING PASS) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทงักบับริษัททวัร์และสายการบินได้ 
 

2. สายการบิน 
2.1 สําหรับผู้ เดินทางซึงตงัครรภ์ สตรีตงัครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรด

แจ้งพนกังานทันทีเมือทําการจองทวัร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิไม่รับ

ผู้ ร่วมเดินทางทมีอีายคุรรภ์เกินกว่า 4 เดือน หรือผู้ทเีคยมีประวตัคิรรภ์เคยมีปัญหา หรือผู้ทเีคยมีประวตักิารคลอดก่อนกําหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะทีออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยดุสําคญัทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทําการ

ยืนยนั,ชําระมดัจําค่าตวัหรือชําระเต็มจํานวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT ไม่มีการคืนเงิน

มดัจําหรือค่าทวัร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ ทงัสิน 



 

Page | - 11 - 

 

 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน) 

o นาํหนักกระเป๋าและสมัภาระเดินทาง สายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเครืองบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารใน

ชนัประหยดั) หากกรณีทสีมัภาระมีนําหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางนาํหนักเพิมได้ 
o กระเป๋าทีสายการบินอนุญาตให้สามารถนําขึนเครืองได้ จะต้องมนีาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม และจําต้องมสีดัส่วน ดงัน ี 

(กว้าง x ยาว x สงู) cm x 56cm x 46cm 
2.4 บางรายการทัวร์ทีต้องใช้สายการบินภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจถูกกําหนดให้ตํากว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กับ

ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน 

3. มาตรการโควิด 

3.1   ในกรณีทีลกูค้าติดโควิดก่อนการเดินทาง (ทางบริษัทขอเกบ็ค่าใช้จา่ยทเีกิดขึนทงัหมดตามจริง) 

3.2   ในกรณีทีติดโควิดระหว่างการเดินทาง (เจ้าหน้าทีของบริษัทจะทําการประสานงานให้เพือเข้าสู่กระบวนการรักษาทีเป็นไปตาม

มาตรการของประเทศญีปุ่ น  และในกรณีทมีีค่าใช้จ่ายเกิดขึน) ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทงัหมด) 
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