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 12-18 พฤษภาคม 2566   63,900.- 
เทีย่วเจแปนแอลป์พรอ้มชมทุ่งดอกพิง้มอส ออนเซน 2 คนื 

อาราชยิาม่า / สะพานโทเคะทส ึ/ ชมป่าไผ่ / หมู่บา้นชริาคาวาโกะ / ซนัมาชซิจู ิ

ทีว่่าการอ าเภอเกา่ทาคายาม่า / เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า / ก าแพงหมิะ / เขือ่นคโุรเบะ 

ชมซากรุะ PINKMOSS / Fujiyama Tower / ชอ้ปป้ิงชนิจกูุ / ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

วดัอาซากซุะ / ตลาดปลาซกึจิ ิ/ ชอ้ปป้ิงชบิูย่า / ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

มือ้พเิศษ !! ป้ิงย่าง ชาบู บุฟเฟ่หข์าปู / บนิ JAL ฟูลเซอรว์สิ กระเป๋า 46 โล 

 

วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

เทีย่วบนิขาไป  JL 728 BKK – KIX  00.55-08.05 

** บรกิารท่านดว้ยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสมัภาระท่านละ 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 กโิล** 

 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
บ่า

ย 
ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบนิคนัไซ-เมอืงเกยีวโต-อาราชยิาม่า-สะพานโทเคะทส ึ

ชมป่าไผ่-เมอืงนาโกย่า-ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ-บุฟเฟ่หช์าบูชาบ ู
 O O NAGOYA HOTEL 

3 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ทีว่่าการอ าเภอเกา่ทาคายาม่า 

ถนนซนัมาชซิจู-ิแชอ่อนเซน 
O O O TATEYAMA ONSEN ♨ 

4 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า-ก าแพงหมิะ-เขือ่นคุโรเบะ-แชน่ ้าแร ่ O O O FUJI ONSEN ♨ 

5 ดอกชบิะซากุระหรอืดอกพิง้คม์อส-Fujiyama Tower-ชอ้ปป้ิงชนิจกุู O O O TOKYO HOTEL 

6 
วดัอาซากุซะ-ตลาดปลาซกึจิ-ิชอ้ปป้ิงชบิูย่า-ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

สนามบนิฮาเนดะ     
O X X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ      
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วนัทีส่อง : สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – อาราชยิาม่า – สะพานโทเคะทส ึ– ชมป่าไผ่  

   เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – บุฟเฟ่หช์าบูชาบู  

08.05 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

อาราชยิาม่า สถานทีสุ่ดโรแมนตกิทีแ่มแ้ต่ชาวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยุดเพือ่ช ืน่ชมกบั

ความสวยงามตามธรรมชาต ิ 

 

สะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร ซึง่ช ือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายว่าสะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยู่

ขา้งหนา้ เบือ้งล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมา

นับตัง้แต่ เมือ่ขา้มสะพานชมป่าไผ่ ไผ่ทีข่ึน้อยู่สองขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่านถูกปลูกขึน้

ตัง้แต่สมยัเฮอนัหรอืกว่าพนัปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดั

จติใจมาแต่คร ัง้โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านีก็้ยงัไดร้บัการดูแลเป็นอย่างด ีเมือ่เขา้สู่ป่าไผแ่ลว้ 

จะไดส้มัผสัถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงนาโกย่า พาท่านชอ้ปป้ิง ย่านการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอ้สิระเพลดิเพลนิกบัการช ้

อปป้ิง มรีา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนีจ้ะมหีา้งดงัเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, 

BIG CAMERA, BOOK OFF, รา้น 100 เยน พรอ้มทัง้รา้นขายเสือ้ผา้ รองเทา้ พรอ้มทัง้ยงัมรีา้นอาหาร

หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอืกทานอกีดว้ย 
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ค ่า  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [บุฟเฟ่หช์าบูชาบู] 

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม :  หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า 

              ถนนซนัมาชซิจู ิ– แชอ่อนเซน 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที่ยงัคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิม และยงัไดร้บัเลอืกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปรา่ง

ของหลงัคาเหมือน กบัสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว่้า “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุม

โลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเนือ้หรอืหมูย่างบนใบโฮบะ] 

LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิูจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่งั

อนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเก่าซึง่เต็ม

ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลึกพืน้เมืองเฉพาะถิน่ เชน่ ซารุ

โบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็น

สนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอกีดว้ย สมัผสักบัความขาวของ
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หมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่า

การอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว้่า

ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ  

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม TATEYAMA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่ี ่:  เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า – ก าแพงหมิะ – เขือ่นคุโรเบะ – แชน่ ้าแร ่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากน้ันน าท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์ลอดภูเขาสู่ สถานีบโีจดยัระ ระยะทาง

ประมาณ 1.3 ก.ม. น าทา่นเดนิทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ

กบัทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็น

อนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่สมยัโบราณ 

และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร 

สมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เซตอาหารญีปุ่่ น] 

เดนิทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีม่คีวาม ยาว 

3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในญีปุ่่ น จากน้ันน า

ท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่มม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 

เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากน้ันน าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อด

ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นที่

ลอดภูเขาตัง้แตต่น้จนสุดเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่ก

รุนแรงมากในฤดูหนาว จากน้ันชม เขือ่นคุโรเบะ ซ ึง่เป็นเขือ่นยกัษก์ ัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น 
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จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสูง

ถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เร ิม่บุกเบกิจนเสรจ็สิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวั

เขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่หข์าปูยกัษ)์ 

เขา้พกั ณ โรงแรม FUJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

วนัทีห่า้ :  ดอกชบิะซากุระหรอืดอกพิง้คม์อส – Fujiyama Tower – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมดอกชบิะซากุระหรอืดอกพิง้คม์อส (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) มตีน้ก าเนิดมาจากทวปีอเมรกิา

ตะวนัออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นิดนีม้หีลายพนัธุ ์ทัง้สชีมพูและสขีาว ดอกจะบานทีพ่ืน้ดนิ ญีปุ่่ นน ามาปลูก

ตามร ัว้บา้น หรอืตามทีล่าดเอยีง ดุจดงัพรมผนืยกัษ ์ในชว่งฤดูใบไมผ้ลดิอกไมจ้ะบานและหนา้ตาดูคลา้ยกบั

ดอกซากุระ 

 

Fujiyama Tower หอคอยนีสู้ง 55 เมตร ซึง่มาถงึเมือ่คุณขึน้ลฟิตจ์ากพืน้ดนิคุณสามารถเพลดิเพลนิกบั

ทวิทศันอ์นังดงามของภูเขาไฟฟจูไิดอ้ย่างเต็มตาแบบ 360 องศา ปรากฏต่อหนา้คุณในวนัทีอ่ากาศแจม่ใส

เพลดิเพลนิไปกบัทะเลตน้ไมเ้ขยีวชอุม่ดา้นล่าง ภูเขาฟูจ ิอนังดงามและทอ้งฟ้าสคีรามทีไ่ม่มทีีส่ิน้สุด 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เซตอาหารญีปุ่่ น] 

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรูป นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, 

SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, 

กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และช ้

อปป้ิงสุดมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 
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ค ่า  รบัประทาน อาหารค า่ ณ รา้นอาหารญีปุ่่น เมนูพเิศษ...ป้ิงย่าง  

เขา้พกั ณ โรงแรม SHINJUKU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก : วดัอาซากุซะ – ตลาดปลาซกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชบูิย่า – ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

                   สนามบนิฮาเนดะ     

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในกรุงโตเกยีว น าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองค า 

นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้

วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร ือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 

 

ตลาดปลาซกึจิ ิศูนยก์ลางในการแลกเปลีย่นปลาและสตัวน์ ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโตเกยีว นอกจากคุณจะตืน่

ตาตืน่ใจกบัสตัวท์ะเลชนิดต่างๆ ทีบ่างชนิดอาจไม่เคยเห็นจากทีไ่หน คุณยงัจะไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นอาหาร

ทะเลและรา้นซชูใินราคาย่อมเยาอกีดว้ย 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซกึจิ ิ

ชอ้ปป้ิงชบูิย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ุดชคิขนาดใหญ่ใจกลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องย่านนีก็้

คอื หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจร

เปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท้่านไดเ้ก็บรูปเป็นทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่

ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 
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109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องย่านน้ัน พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ 

เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอยา่งจใุจ  

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถงึ 

154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งให ้

เลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECK ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

 

ค ่า อสิระรบัประทาน อาหารค ่า ณ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 
 

วนัทีเ่จ็ด:  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

************************************************************************  
 

YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS 7D4N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

12-18 พฤษภาคม 2566 63,900.- 63,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

55,900.- 7,900.- 37,900.- 

 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่10 มนีาคม 2566) ** 
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- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  ค่าบรกิารมคัคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุ     ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวั   ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรุณาตดิต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 35,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 



  10 

 

มากกว่า 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย 100 % ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่ม

ทวัรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด 

ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์น

ทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจาก

ผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง 

การกอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมูค่ณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิทัจะพยายามใหลู้กคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีสุ่ด 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม 

ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วน

เพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุด

ของท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่า

ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทั

ทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ 
(โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 
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2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะ

ไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

******************************************************************* 

  

 


