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SUBARASHII JAPAN ALPS SAKURA SONGKRAN 

7D4N – JAPAN AIRLINE 
 



13-19 เมษายน 2566 
***วันหยุดสงกรานต์ ***  72,900.- 

 

เทีย่วครบใชร้ถทกุวนั ชมซากรุะ เจแปนแอลป ์นอนออนเซน 3 คนื 

 คาวาโกเอะ / หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ / ทากาซากิ / ศักการะเจ้าแม่กวนอมิ / กจิกรรมวาดตุ๊กตาดารุมะ  

เมืองออนเซนคุสัทซ ึ/ กวนน้ำแร่ยูโมมิ / ชมยูบาทาเกะ / ชมซากุระปราสาททาคาดะ / อูนาซุกิออนเซนเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า / กำแพงหิมะ/ เขื่อนคุโรเบะ / 

ปราสาทมัตซึโมโต้ / ชอ้ปปิ้งคารุอิซาว่า 

ช้อปปิ้งชินจูกุ / ศาลเจ้าเมจิ / ขึ้นชมวิว ณ Shibuya Scramble  

ช้อปปิ้งชิบูย่า / ไดเวอร์ซติี้โอไดบะ / ปิง้ยา่ง ROKKASEN / บฟุเฟ่หช์าบูชาบู 
 

วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

21.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบนิฮาเนดะ โตเกยีว เที่ยวบิน JL 034 สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์

เทีย่วบินขาไป  JL 034 BKK – HND  21.55-06.10 

** บริการท่านด้วยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสัมภาระท่านละ 2 ชิ้น ชิ้นละ 23 กิโล** 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บา่ย คำ่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนามบินฮาเนดะ-เมืองคาวาโกเอะ-หอระฆ้งโทคิโนะคาเนะ-ทากาซากิ 

กิจกรรมวาดตุ๊กตาดารุมะ-สักการะเจ้าแม่กวนอิม-คุสัทซึ-แช่ออนเซน 
 O O HOTEL KUSATSU VILLAGE ♨ 

3 
เมืองคุสัทสึ-พิธีกรรมกวนน้ำแร่ออนเซนยูโมมิ-ชมยูบาทาเกะ 

เมืองทาคาดะ-ชมซากุระปราสาททาคาดะ-อูนาซุกิออนเซน-แช่น้ำแร่ 
O O O GRANDVRIO UNAZUKI HOTEL ♨ 

4 เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เข่ือนคุโรเบะ-แช่น้ำแร่ O O O 
AZUMINO HOTEL 

หรือเทียบเท่า ♨ 

5 
เมืองมัตซึโมโต้-ปราสาทมัตซึโมโต้-ช้อปปิ้งคารุยอิซาว่า-ชินจูก ุ

ROKKASEN 
O O O SUNSHINE CITY PRINCE 

6 
ศาลเจ้าเมจิ-ข้ึนชมวิว ณ Shibuya Scramble Square 

ช้อปปิ้งชิบูย่า-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ 
O O X  

7 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     



 

วนัทีส่อง:  สนามบนิฮาเนดะ – เมอืงคาวาโกเอะ – หอระฆง้โทคโินะคาเนะ – ทากาซาก ิ

  กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ – สกัการะเจา้แมก่วนอมิ – เมอืงคุสทัซ ึ– แชอ่อนเซน 

06.05 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ โดยปลอดภยั น าท่านผา่นตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  

เมอืงคาวาโกเอะ เป็นเมอืงทีรู่จ้กัในลกัษณะการกอ่สรา้งอาคารแบบทีเ่รยีกว่าคุ

ระซคึุร-ิรา้นคา้หรอือาคารโกดงัไม ้2 ช ัน้ ซ ึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ีณ 

ปัจจบุนัไดถู้กปรบัปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ และพพิธิภณัฑ ์

ม ีหอระฆง้โทคโินะคาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พือ่เตอืนเมือ่เกดิไฟไหม ้ทีถู่กสรา้ง

แทนของเดมิเน่ืองจากโดนไฟไหมเ้มือ่ปี 1892 อนัเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของทีน่ี่ 

ดว้ยลกัษณะสิง่กอ่สรา้งและบรรยากาศโดยรอบท าใหท้ีน่ี่ไดส้มญานามว่า “ เมอืงเอโดะน้อย 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

เจา้แม่กวนอมิของเมอืงทากาซาก ิสรา้งขึน้มาตัง้แต่ปีโชววะที ่11 (ค.ศ.1936) และก็ไดก้ลายเป็น

สญัลกัษณป์ระจ าเมอืงนี ้ภายในองคเ์จา้แม่กวนอมิมบีนัได 146 ขัน้ ทีจ่ะน าเราขึน้ไปยงัช ัน้ 9 (บรเิวณบ่าของ

องคเ์จา้แม่กวนอมิ) จากจดุนีส้ามารถเห็นทศันียภาพโดยรอบของเมอืงทากาซาก ิไดสุ้ดลูกหูลูกตา 

 

กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ เดนิทางสู่โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ด โดยโรงงานแห่งนีม้ท่ีานปรมาจารยท์างดา้นการ

ท าตุก๊ตาดารุมะอยู่น่ันคอืท่านอาจารย ์Jun-ichi Nakata ทีปั่จจบุนัก็ยงัคงผลติผลงานอนัสวยงามออกมาใหช้ม 

ภายในโรงงานท่านจะไดช้มวธิกีารผลติ และวาดรูปลงบนตุก๊ตาซึง่มคีวามปราณีตสวยงาม นอกจากนีท่้านยงั

สามารถลองท าตุก๊ตาดว้ยตนเอง ซึง่จะเป็นดารุมะชิน้เดยีวทีไ่ม่เหมอืนใครในสไตลข์องทุกท่านอกีดว้ย 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม HOTEL KUSATSU VILLAGE แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม :  เมอืงคุสทัส ึ– พธิกีรรมกวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ– ชมยูบาทาเกะ 

                  เมอืงทาคาดะ – ชมซากุระปราสาททาคาดะ – อูนาซกุอิอนเซน – แชน่ ้าแร ่

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เมอืงคุสทัส ึหน่ึงในแหล่งอนเซนเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ทัง้ปรมิานน ้าแรใ่นธรรมชาตทิีม่ปีรมิาณมากและ

คุณสมบตัริกัษาโรคภยัต่างๆ บ ารุงสุขภาพ ชม ยูบาทาเกะ เป็นสญัลกัษณใ์จกลางเมอืงคุสทัซ ึมหีมายความว่า 

“ทุ่งน ้ารอ้น” ซึง่มกีารส่งออกน ้าประมาณ 5,000 ลติรต่อนาท ีไอน ้าทีล่อยขึน้มาและกลิน่อายเฉพาะตวัของบอ่น ้า

รอ้นจะชว่ยท าใหท้่านรูส้กึผ่อนคลาย 

 

ชมกวนน ้าแรยู่โมม ิพธิกีรรมเกา่แกก่ว่าหลายรอ้ยปีในการท าน ้าแรใ่หอุ้่นลง โดยไม่เจอืจางน ้าแรด่ว้ยน ้าเย็น

ซึง่ลดทอนคุณสมบตัพิเิศษของน ้าแร ่พธิกีารปรบัอุณภมูนิ ้าแรยู่โมม ิเป็นพธิทีีม่เีอกลกัษณใ์นการใชไ้มพ้าย 

กวนน ้าแร ่ประกอบการรอ้งเพลง ปัจจบุนัเป็นหน่ึงในกจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจจากนักท่อง เทีย่วต่างถิน่เป็น

เอกลกัษณแ์ละน่าประทบัใจ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ปราสาททาคาดะ เป็นปราสาททีอ่ยู่คู่กบัเทอืกเขาแอลป์ ท่านสามารถชมแนวเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยงาม 

ลกัษณะเด่นทีต่่างจากปราสาทอืน่ๆ คอื ปราสาทนีไ้ม่มกี าแพงหนิ ซึง่เป็นเอกลกัษณข์องปราสาททั่วๆไป ไมม่ี

ป้อมใหญ่โตแต่เป็นก าแพงดนิลอ้มรอบ และอาคารหลงัไม่ใหญโ่ตนัก ชว่งเดอืนเมษายนเป็นจดุชมซากุระที่

สวยงามโดยมซีากุระกว่า 4,000 ตน้ ท่านสามารถบนัทกึภาพซากุระคู่กบัเทอืกเขาแอลป์ทีม่หีมิะปกคลุมอยู่

ดา้นบน ** การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม GRANDVRIO UNAZUKI HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

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 ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั

ทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มคีวามสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็นอนัดบัสอง

รองจากภูเขาไฟฟูจ ิและยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แต่สมยัโบราณ และใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร สมัผสักบั

ความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น 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 นทีล่อดภูเขาตัง้แตต่น้จนสุดเสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่ง

หมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว จากน้ันชม เขือ่นคุโรเบะ ซ ึง่เป็นเขือ่นยกัษก์ ัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีสุ่ดของ

ประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับรอ้ยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ 

มคีวามสูงถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เร ิม่บุกเบกิจนเสรจ็สิน้ประมาณ 45 ปี 

เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม AZUMINO HOTEL หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีห่า้ :  เมอืงมตัซโึมโต ้– ปราสาทมตัซโึมโต ้– ชอ้ปป้ิงคารุยอซิาว่า – ชนิจูกุ – ROKKASEN   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ปราสาทอกีา เน่ืองจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นต่างๆ 

ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสุมาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของ

บรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์

ส าหรบัรวบรวมขอ้มูลประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวาม

สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

คารุยอซิาว่าชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลท เอา้ทเ์ลททีร่วบรวมรา้นแบรนเนมชือ่ดงัมากมาย อาท ิCoach, Burberry, 

Paul Smith, Tod’s, Alexander McQueen, Lanvin, Gucci, Kate Spade, Tory Burch, Swarovski, 

Michael Kors, Bvlgari ตลอดจนถงึสนิคา้กฬีาต่างๆ เชน่ Nike และ Adidas รวมแลว้กว่า 240 รา้นคา้ และมี

ถงึ 104 รา้นทีเ่ป็นรา้นคา้ปลอดภาษี ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างเพลดิเพลนิใจ 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  



ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้ง

ถ่ายรูป นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื 

SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า 

หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, 

SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค า่ ณ รา้น ROKKASEN  

บุฟเฟ่หป้ิ์งย่างทัง้เนือ้ววั เนือ้หมู พรอ้มอาหารนานาชนิด  

เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 
 

วนัทีห่ก :     ศาลเจา้เมจ ิ– ขึน้ชมววิ ณ Shibuya Scramble Square – ชอ้ปป้ิงชบูิย่า 

                  ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – สนามบนิฮาเนดะ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชาพระจกัรพรรดนีิ ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมยัปี 1867-

1912 เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งเสรจ็ในปี 1920 เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานแด่องคจ์กัรพรรดเิมจ ิและพระมเหส ี

จกัรพรรดนีิและยงัมผีนืป่าทีร่ายลอ้มศาลเจา้เมจ ิแห่งนีเ้ป็นการรว่มมอืรว่มใจของประชาชนชาวญีปุ่่ น ทัง้การ

บรจิาคตน้ไม ้100,000 ตน้ และการรว่มมอืกนัปลูกตน้ไม ้เพือ่สรา้งป่ากลางกรุง ผลงานทีอ่อกมาวเิศษสุด 'ป่า

ศกัดิส์ทิธิ'์ ใจกลางมหานคร ชอ้ปป้ิงชบูิย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทสุ์ดชคิขนาดใหญ่ใจกลาง

โตเกยีว สญัลกัษณข์องย่านนีก็้คอื หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าให ้

เมือ่สญัญาณไปจราจรเปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท้า่นไดเ้ก็บรูปเป็น

ทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 

รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องย่านน้ัน ... พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมาย

อาท ิเสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอย่างจใุจ 

 



กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [ชาบูชาบู] 

Shibuya Scramble Square มคีวามสูง 47 ทีช่ ัน้ดาดฟ้าก็ไดเ้ปิดเป็นจดุชมววิแห่งใหม่ล่าสุดของโตเกยีว 

“SHIBUYA SKY” ทีส่ามารถชมทวิทศันข์องโตเกยีวและเมอืงรอบๆ ไดแ้บบพาโนรามา 360 องศา ไดเ้ปิด

ใหบ้รกิารเมือ่วนัที ่1 พ.ย. 2019 ทีผ่่านมา เรยีกไดว่้าเป็นจดุชมววิบนดาดฟ้าขนาดใหญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่ นทีน่่าไป

สุดๆ ในตอนนีเ้ลย 

 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 

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

ทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 

ค ่า  เพือ่ไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 

วนัทีเ่จ็ด :     สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

 

SUBARASHII JAPAN ALPS SAKURA SONGKRAN  

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 

13-19 เมษายน 2566 72,900.- 72,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

62,900.- 8,900.- 49,900.- 

 



** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่15 ธ.ค. 65) ** 

 

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

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่

ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

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 เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ 

(กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื 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 ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของ

ท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมล ์

สะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสาย

การบนิ 

2. สายการบนิ 

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

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้ง

ท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มี

การคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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