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7D4N BY JAL  

 

25 – 31 กรกฎาคม 61  53,900.- 

เมอืงเกา่คาวาโกเอะ / กจิกรรมวาดารมุะ / ออนเซนชือ่ดงัคสุทัซ ึ/ ชมปราสาทดงัมตัสโึมโต ้/ 
ทาคายาม่า / สวนเคนโระคเุอ็น / แตง่กโิมโนเดนิชมป่าไผ่ / ชอ้ปป้ิงโอซากา้ / ออนเซน  

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
บ่า

ย 
ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 

สนามบนินารติะ-เมอืงคาวาโกะเอะ-หอระฆง้โทคโินะคาเนะ 

ทากาซาก-ิเจา้แม่กวนอมิ-กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารมุะ- 

เมอืงออนเซนคสุทัซ-ึแชน่ า้แร ่

√ √ √ 
KUSUTSU HOTEL 

OR SIMILAR ♨ 

3 
พธิกีรรมกวนน า้แรอ่อนเซนยโูมม-ิชมยบูาทาเกะ-ถนนไซโนะคาวาระ

เมอืงมตัสโึมโต-้ปราสาทมตัสโึมโต-้ทาคายาม่า-แชน่ า้แร ่
√ √ √ 

TAKAYAMA HOTEL 

OR SIMILAR ♨ 

4 
เมอืงทาคายามา่-ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า 

ถนนซนัมาชซิจู-ิหมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงคานาซาวา่ 
√ √ √ 

KANAZAWA HOTEL 

OR SIMILAR 

5 
เมอืงคานาซาวา่-สวนเคนโระคเุอ็น-เมอืงฟุคอุ-ิหนา้ผาโทจนิโบ 

เมอืงโอซากา้-EXPOCITY 
√ √ X 

OSAKA HOTEL 

OR SIMILAR 

6 
ใสก่โิมโนเดนิเลน่ชมทีอ่าราชยิาม่า-สะพานโคเทะส-ึป่าไผ่- 

เมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ     
√ √ X 

 

 

7 สนามบนิโอซากา้-กรงุเทพฯ     



 2 

 

วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู8 เคาเตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

23.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงนารติะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 718 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 
 

วนัทีส่อง:  สนามบนินารติะ – เมอืงคาวาโกะเอะ – หอระฆง้โทคโินะคาเนะ – ทากาซาก ิ 

                   เจา้แมก่วนอมิ – กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ – เมอืงออนเซนคุสทัซ ึ– แชน่ ้าแร ่
 

06.45 น. ถงึ สนามบนินารติะ โดยปลอดภยั น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  
 

เมอืงคาวาโกเอะ เป็นเมอืงทีรู่จ้กัในลกัษณะการกอ่สรา้งอาคารแบบทีเ่รยีกวา่คุระซคึุร-ิรา้นคา้หรอือาคารโกดงั

ไม ้2 ช ัน้ ซ ึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอยา่งด ีณ ปัจจบุนัไดถ้กูปรบัปรงุใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ 

และพพิธิภณัฑ ์มหีอระฆง้โทคโินะคาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พือ่เตอืนเมือ่เกดิไฟไหม ้ทีถ่กูสรา้งแทนของเดมิ

เน่ืองจากโดนไฟไหมเ้มือ่ปี 1892 อนัเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของทีน่ี่ ดว้ยลกัษณะสิง่กอ่สรา้งและบรรยากาศ

โดยรอบท าใหท้ีน่ี่ไดส้มญานามวา่ “ เมอืงเอโดะน้อย ”  
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  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 

 

เจา้แมก่วนอมิของเมอืงทากาซาก ิสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่โชววะที ่11 (ค.ศ.1936) และก็ไดก้ลายเป็น

สญัลกัษณป์ระจ าเมอืงนี ้ภายในองคเ์จา้แม่กวนอมิมบีนัได 146 ขัน้ ทีจ่ะน าเราขึน้ไปยงัช ัน้ 9 (บรเิวณบ่าขององค ์

เจา้แม่กวนอมิ) จากจดุนีส้ามารถเห็นทศันียภาพโดยรอบของเมอืงทากาซาก ิไดส้ดุลกูหูลกูตา 
 

โรงงานผลติดารุมะ โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุก็ไม่พน้ Daruma no Sato Daimonya น่ีเอง โดยโรงงานแห่งนี้

มท่ีานปรมาจารยท์างดา้นการท าตุก๊ตาดารมุะอยูน่ั่นคอืท่านอาจารย ์Jun-ichi Nakata ทีปั่จจบุนัก็ยงัคง

ผลติผลงานอนัสวยงามออกมาใหช้ม ภายในโรงงานท่านจะไดช้มวธิกีารผลติ และวาดรปูลงบนตุก๊ตาซึง่มคีวาม

ปราณีตสวยงาม นอกจากนีท่้านยงัสามารถลองท าตุก๊ตาดว้ยตนเอง ซ ึง่จะเป็นดารมุะช ิน้เดยีวทีไ่ม่เปมอืนใครใน

สไตลข์องทุกท่าน 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม KUSATSU ONSEN HOTEL   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีส่าม:  พธิกีรรมกวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ– ชมยูบาทาเกะ – ถนนไซโนะคาวาระ 

                   เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– ทาคายามา่ – แชน่ ้าแร ่ 
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

เมอืงคุสทัส ึจงัหวดักมุมะ หน่ึงในแหลง่อนเซนเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ทัง้ปรมิานน า้แรใ่นธรรมชาตทิีม่ี

ปรมิาณมากและคณุสมบตัริกัษาโรคภยัตา่งๆ บ ารงุสขุภาพ  
 

ชมพธิกีวนน ้าแรยู่โมม ิพธิกีรรมเกา่แกก่วา่หลายรอ้ยปีในการท าน า้แรใ่หอุ้น่ลง โดยไม่เจอืจางน า้แรด่ว้ยน า้

เย็นซึง่ลดทอนคณุสมบตัพิเิศษของน า้แร ่พธิกีารปรบัอณุภมูนิ า้แรย่โูมม ิเป็นพธิทีีม่เีอกลกัษณใ์นการใชไ้มพ้าย 

กวนน า้แร ่ประกอบการรอ้งเพลง ปัจจบุนัเป็นหน่ึงในกจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วตา่งถิน่เป็น

เอกลกัษณแ์ละน่าประทบัใจ 
 

ชม ยูบาทาเกะ เป็นสญัลกัษณใ์จกลางเมอืงคสุทัซ ึมหีมายความวา่ “ทุ่งน า้รอ้น” ซ ึง่มกีารสง่ออกน า้ประมาณ 

5,000 ลติรตอ่นาท ีควนัไอน า้ทีล่อยขึน้มาและกลิน่อายเฉพาะตวัของบ่อน า้รอ้นจะชว่ยท าใหท่้านรูส้กึผ่อนคลาย 
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  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ปราสาทอกีา เน่ืองจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ 

ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของ

บรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์

ส าหรบัรวบรวมขอ้มูลประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวาม

สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

 

 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม TAKAYAMA HOTEL HOTEL   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีส่ี:่  เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ – ถนนซนัมาชซิจู ิ

                   หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงคานาซาวา่ 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที่

ท างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุา

วา ในสมยัเอโดะ   
 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิ 

ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านได ้

เดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้เลอืก

ซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซ ึง่ถอืวา่เป็น

สญัลกัษณห์น่ึงของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาว

ญีปุ่่ นอกีดว้ย สมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 

 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
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หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 

ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลงัคา

เหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว้า่ “กสัโช” และมผูีค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชม

ความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 

   

   รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม KANAZAWA HOTEL  
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วนัทีห่า้:  เมอืงคานาซาวา่ – สวนเคนโระคุเอน็ – เมอืงฟุคุอ ิ– หน้าผาโทจนิโบ – เมอืงโอซากา้ 

                   EXPOCITY  
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

 

 

สวนเคนโระคุเอน็ (Kenrokuen Garden) ไดช้ ือ่วา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศ

ญีปุ่่ น พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคเุอ็นน้ัน ประกอบไปดว้ยววิทวิทศันข์องบอ่น า้ หุบเขาอนัสวยงามและบา้นหลงันอ้ย

ใหญท่ีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมายของค าวา่ “เคนโระค”ุ คอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อยา่งดว้ยกนั ก็

คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหลง่น า้, และทศันียภาพ

ลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตา นักท่องเทีย่วสามารถดืม่ด ่าและผ่อนคลายไปกบับรรยากาศของสวนเค็นโรคเุอ็นที่

ผลดัเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะฤดกูาลได ้
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หน้าผาโทจนิโบ เป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของจงัหวดัฟุกอุแิละยงัไดร้บัการจดทะเบยีนใหเ้ป็น

สถานทีท่างธรรมชาตทิีส่ าคญัของประเทศ จดุเดน่ของผานีค้อืมคีวามยาวถงึ 1 กโิลเมตรและสงูถงึ 25 เมตร

ดว้ยกนั เป็นหนา้ผาหนิลาวาทีถ่กูน า้ทะเลและคลืน่ลมกดัเซาะโดยธรรมชาตแิละเน่ืองจากเป็นจดุชมววิทีส่วยงาม

ท าใหม้นัีกท่องเทีย่วแวะมาเยีย่มเยอืนอยา่งไม่ขาดสาย 

 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

 

EXPOCITY คอื สถานทีข่นาดใหญท่ีร่วบรวมทัง้ความบนัเทงิและชอ็ปป้ิงเอาไวด้ว้ยกนั จากใจกลางของโอซากา้ 

เป็นพืน้ทีก่วา้งขนาดประมาณ 172,000 ตร.ม. ม ีMitsu Shopping Park LaLaport & EXPOCITY สถานที่

ใหค้วามบนัเทงิขนาดใหญ ่8 แห่ง รวมทัง้หมด 305 รา้น สถานทีใ่หค้วามบนัเทงิซ ึง่มธีมี "ความสนุกของ "เลน่, 

เรยีน, คน้หา" ในทีเ่ดยีว!" เชน่ พพิธิภณัฑ,์ คอมเพล็กซโ์รงภาพยนตร,์ สถานที ่Edutainment ทีร่วบรวมการ

เรยีนรูแ้ละความบนัเทงิแบบครบวงจรในทีเ่ดยีว 

 

   รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

  เขา้พกั ณ โรงแรม OSAKA HOTEL  
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วนัทีห่ก:   ใสก่โิมโนเดนิเล่นชมทีอ่าราชยิามา่ – สะพานโคเทะส ึ– ป่าไผ ่– เมอืงโอซากา้ 

                    ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ     
  

 รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 
 

ใสก่โิมโนเดนิเลน่ชมทีอ่าราชยิามา่ สถานทีส่ดุโรแมนตกิทีแ่มแ้ตช่าวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนใน

วนัหยดุเพือ่ช ืน่ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาต ิทนัททีีเ่ดนิทางถงึน าท่านเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทส ึมี

ความยาว200 เมตร ซ ึง่ช ือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายวา่สะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบือ้งลา่งของ

สะพานคอืแม่น า้โออทิีไ่หลมาจากตาน า้ในภเูขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมานับตัง้แต ่เมือ่ขา้มสะพาน

ชมป่าไผ ่ ไผ่ทีข่ึน้อยูส่องขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มยัเฮอนัหรอืกวา่พนัปี

มาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแตค่ร ัง้โบราณ จนกระทั่ง

กาลเวลาผ่านไปไผ่เหลา่นีก็้ยงัไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะไดส้มัผสัถงึสายลมจากธรรมชาติ

ทีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง แมว้า่จะเป็นเพยีงเสน้ทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กีร่อ้ย

เมตร  

 
 

 รบัประทาน กลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด  

ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

   อสิระรบัประทาน อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิโอซากา้เพือ่เดนิทางสูก่รงุเทพฯ 
 

วนัทีเ่จด็ :  สนามบนิโอซากา้ – กรุงเทพฯ 

00.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ JL 727 เจแปนแอรไ์ลน ์

04.40 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

 

******************************************************************************************* 
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NEWROUTE TOKYO TAKAYAMA OSAKA 7D4N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

25-31 กรกฎาคม 2561 53,900.- 50,900.- 45,900.- 8,900.- 33,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 46 

กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

 ทรปิใหม่ตอ้งเดนิทางภายใน 60 วนันับจากวนัเดนิทางเดมิ 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 45 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 60 วนั ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์เทศกาลต่าง 

ๆ วนัครสิตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรษุจนี รวมถงึการเดนิทางในเดอืนกมุภาพนัธ ์เดอืนเมษายน เดอืนพฤษภาคม เดอืน

กรกฎาคม เดอืนตลุาคม และเดอืนธนัวาคม เป็นตน้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัด าเนินงานเพือ่เป็นตวัแทนในการน าเทีย่ว ทุกเสน้ทางทุกสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้างเสน้ทางไวล้่วงหนา้ตาม

ฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลสถติขิองปีกอ่น ๆ และขอ้มูลจากองคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นมาอา้งองิ แต่จะไม่

สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมูอิากาศแต่ละปีจะเหมอืนเดมิหรอืเปลีย่นแปลง บา้งเกดิสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแต่ละภมูภิาค

ส่งผลโดยตรงต่อผลติผลของไมด้อก ไมใ้บและไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม่ ๆ หมุนเวยีนสลบักนัไปทุกรายการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมี

สิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้การ

เลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็น

ของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลง

รายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้านไดเ้พยีงผกั 

หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 
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ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนัออก

ราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทาง

ตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนินได ้

ภายหลงัออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ ใน

เครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมด

เป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ย

แลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท าการ

ยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิ

มดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาวx

สูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 


