
 

 

 

 

 

 
 

 

 

BETTER 

NIKKO 

KUSATSU 

NAEBA 

AUTUMN 

6D4N BY NH 
 

10-15 ตลุาคม 2561  57,500.- 

นิกโก ้/ ศาลเจา้โทโชค ุ/ น ้าตกเคง่อน / ทะเลสาบชูเซนจ ิ/ ทากาซาก ิ/ ศกัการะเจา้แมก่วนอมิ 

กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ / เมอืงออนเซนคุสทัซ ึ/ พธิกีวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ/ ชมยูบาทาเกะ 

/ ถนนไซโนะคาวาระ / นาเอบะ / นั่งกระเชา้ลอยฟ้าทาชโิระ / นั่งกระเชา้ดากอนโดรา่ 

คาวาโกเอะ / หอระฆงัโทคโินะคาเนะ / ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ / ชอ้ปป้ิงออิอน 

ชาบู / ป้ิงยา่ง ROKKASEN / ออนเซน 2 คนื / โรงแรม 4 ดาว / สะสมไมลก์ารบนิไทย 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่า

ย 

ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนินารติะ-เมอืงนิกโก-้ศาลเจา้โทโชค-ุน า้ตกเคง่อน 

ทะเลสาบชเูซนจ-ิแชอ่อนเซน 
O O O 

HARVEST KINUGAWA 

HOTEL ♨ 

3 

เมอืงทากาซาก-ิกจิกรรมวาดตุก๊ตาดารมุะ-ศกัการะเจา้แม่กวนอมิ 

เมอืงคสุทัซ-ึพธิกีวนน า้แรอ่อนเซนยโูมม-ิชมยบูาทาเกะ 

ถนนไซโนะคาวาระ-แชอ่อนเซน 

O O O 
THE VILLAGE 

KUSATSU ♨ 

4 
เมอืงนาเอบะ-น่ังกระเชา้ลอยฟ้าทาชโิระ-น่ังกระเชา้ดากอนโดรา่ 

เมอืงคาวาโกเอะ-หอระฆงัโทคโินะคาเนะ-ป้ิงยา่ง ROKKASEN 
O O O 

SUNSHINE CITY 

PRINCE HOTEL 

5 
อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ

ดสินียแ์ลนด ์ 
O X X 

SUNSHINE CITY 

PRINCE HOTEL 

6 ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ-ชอ้ปป้ิงออิอน-สนามบนินารติะ-กรงุเทพฯ O X X  
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วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู6 เคาเตอร ์L สายการบนิออลนิปปอนแอรเ์วย ์

จดุนัดพบป้ายนัดหมาย เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง:  สนามบนินารติะ – เมอืงนิกโก ้– ศาลเจา้โทโชคุ – น ้าตกเคง่อน – ทะเลสาบชูเซนจ ิ 

                   แชอ่อนเซน 

00.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงนารติะ ดว้ยเทีย่วบนิ NH 808 สายการบนิออลนิปปอนแอรเ์วย ์

08.40 น. ถงึ สนามบนินารติะ โดยปลอดภยั น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย  
 

ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกณุโตกงุาวา่ ทีเ่กา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ ตัง้แตส่มยัโชกนุ

โตกกุาวา่ อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัทีว่จิติรตระการตาทัง้สวยงามในแงข่องศลิปะและทีแ่ฝงแงมุ่มทาง

ปรชัญา ภายในบรเิวณของศาลเจา้ทีห่รหูราแหง่นีป้ระกอบดว้ยอาคารมากกวา่ 12 หลงั ตัง้อยูท่่ามกลางผนืป่าที่

งดงาม อาคารตา่งๆ ไดร้บัการตกแตง่ดว้ยงานไมแ้กะสลกัทีส่วยงามและขึน้ช ือ่ อาทเิชน่ รปูสลกัไมล้งิปิดหู ปิด

ตาม ปิดปาก, แมวนอน, หรอืรปูสลกัชา้งที ่ศาลเจา้แห่งนีถ้อืเป็นสถานทีท่ีง่ดงามและอลงัการณจ์นไดร้บัการขึน้

ทะเบยีนจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นหน่ึงในมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

น ้าตกเคงอน มคีวามสงู 100 เมตร เป็นน า้ตกทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในบรรดาน า้ตกทีส่วยงามในเมอืงนิกโก ้และ

ยงันับวา่สวยเป็นล าดบัที ่3 ของน า้ตกทัง้หมดในญีปุ่่ น น า้ในน า้ตกนีไ้หลมาจากทะเลสาบชเูซนจ ิใหทุ้กท่านลง

ลฟิทเ์พือ่ไปชมความสวยงามและความยิง่ใหญข่องน า้ตกแบบใกลช้ดิพรอ้มสมัผสักบัละอองน า้ทีเ่ย็นชืน่ฉ ่าใจ 

 

ทะเลสาบชูเซนจ ิเป็นทะเลสาบตัง้อยูบ่รเิวณปลายเขาของภเูขาไฟนันไต ตวัทะเลสาบแห่งนีเ้กดิจากการระเบดิ

ของภเูขาไฟเมือ่ประมาณ 20,000 ปีทีแ่ลว้ ทะเลสาบชเูซนจมิชี ือ่เสยีงทางดา้นบ่อน า้พุรอ้น และความหลาก

กลายทางธรรมชาต ิโดยมนี า้ตกหลายแห่งในบรเิวณรอบๆ 1 ในน้ันคอืน า้ตกเคงอน 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

  เขา้พกั ณ โรงแรม HARVEST KINUGAWA HOTEL   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่าม:  เมอืงทากาซาก ิ– กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ – ศกัการะเจา้แมก่วนอมิ – เมอืงคุสทัซ ึ

                   พธิกีวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ– ชมยูบาทาเกะ – ถนนไซโนะคาวาระ – แชอ่อนเซน 
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ เดนิทางสูโ่รงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ Daruma no Sato Daimonya โดยโรงงาน

แห่งนีม้ท่ีานปรมาจารยท์างดา้นการท าตุก๊ตาดารมุะอยูน่ั่นคอืท่านอาจารย ์Jun-ichi Nakata ทีปั่จจบุนัก็ยงัคง

ผลติผลงานอนัสวยงามออกมาใหช้ม ภายในโรงงานท่านจะไดช้มวธิกีารผลติ และวาดรปูลงบนตุก๊ตาซึง่มคีวาม

ปราณีตสวยงาม นอกจากนีท่้านยงัสามารถลองท าตุก๊ตาดว้ยตนเอง ซ ึง่จะเป็นดารมุะช ิน้เดยีวทีไ่ม่เหมอืนใครใน

สไตลข์องทุกท่านอกีดว้ย 



 4 

 

เจา้แมก่วนอมิของเมอืงทากาซาก ิสรา้งขึน้มาตัง้แตปี่โชววะที ่11 (ค.ศ.1936) และก็ไดก้ลายเป็น

สญัลกัษณป์ระจ าเมอืงนี ้ภายในองคเ์จา้แม่กวนอมิมบีนัได 146 ขัน้ ทีจ่ะน าเราขึน้ไปยงัช ัน้ 9 (บรเิวณบ่าขององค ์

เจา้แม่กวนอมิ) จากจดุนีส้ามารถเห็นทศันียภาพโดยรอบของเมอืงทากาซาก ิไดส้ดุลกูหูลกูตา 
 

 
 

  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เมอืงคุสทัส ึจงัหวดักมุมะ หน่ึงในแหลง่อนเซนเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ทัง้ปรมิานน า้แรใ่นธรรมชาตทิีม่ี

ปรมิาณมากและคณุสมบตัริกัษาโรคภยัตา่งๆ บ ารงุสขุภาพ ชมพธิกีวนน ้าแรยู่โมม ิพธิกีรรมเกา่แกก่วา่หลาย

รอ้ยปีในการท าน า้แรใ่หอุ้น่ลง โดยไม่เจอืจางน า้แรด่ว้ยน า้เย็นซึง่ลดทอนคณุสมบตัพิเิศษของน า้แร ่พธิกีารปรบั

อณุภมูนิ า้แรย่โูมม ิเป็นพธิทีีม่เีอกลกัษณใ์นการใชไ้มพ้าย กวนน า้แร ่ประกอบการรอ้งเพลง ปัจจบุนัเป็นหน่ึงใน

กจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วตา่งถิน่เป็นเอกลกัษณแ์ละน่าประทบัใจ ชม ยูบาทาเกะ เป็น

สญัลกัษณใ์จกลางเมอืงคสุทัซ ึมหีมายความวา่ “ทุ่งน า้รอ้น” ซ ึง่มกีารสง่ออกน า้ประมาณ 5,000 ลติรตอ่นาท ี

ควนัไอน า้ทีล่อยขึน้มาและกลิน่อายเฉพาะตวัของบ่อน า้รอ้นจะชว่ยท าใหท่้านรูส้กึผ่อนคลาย ถนนไซโนะคา

วาระ 
 

 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  
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  เขา้พกั ณ โรงแรม THE VILLAGE KUSATSU HOTEL   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่ี:่  เมอืงนาเอบะ – นั่งกระเชา้ลอยฟ้าทาชโิระ – นั่งกระเชา้ดากอนโดรา่นาเอบะ 

                   เมอืงคาวาโกเอะ – หอระฆง้โทคโินะคาเนะ – ป้ิงยา่ง ROKKASEN 
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

กระเชา้ลอยฟ้าทาชโิระ ชมความสวยงามของใบไมเ้ปลีย่นส ีซ ึง่ภเูขามคีวามสงูจาก พืน้ดนิถงึ 2,175 เมตร 

นอกจากนีใ้หท่้านไดส้มัผสัววิทวิทศันข์องทะเลสา ทาชโิระ ซ ึง่เป็นทะเลสาบสเีขยีวมรกต รวมถงึแนวทวิเขาทีม่ี

ความสลบัซบัซอ้นของยอดเขาไดอ้กีดว้ย หลงัจากน้ันน าท่าน  

นั่งกระเชา้ดากอนโดรา่ เพือ่ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีต่ดิอนัดบัจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยทีส่ดุ ซ ึง่จะมใีบเมเป้ิล คอ่ยๆ

สลบัจากสเีหลอืงไปแดง ทัง้นีท้ ัง้น้ันขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในชว่งน้ันๆ  

 
 

  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

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 อาหารค า่ ณ รา้น ROKKASEN  

บุฟเฟ่หป้ิ์งยา่งทัง้เนือ้ววั เนือ้หมู อาหารทะเล เสรฟิพรอ้มอาหารนานาชนิด ใหท่้านรบัประทานแบบจใุจ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL  

 

วนัทีห่า้:  อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีวหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิดสินียแ์ลนด ์     
  

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระใหท่้านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไม่มรีถบสับรกิาร มไีกด ์

แนะน าการเดนิทางใหท่้านชอ้ปป้ิง 

ชอ้ปป้ิงชบูิยา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ดุชคิขนาด

ใหญใ่จกลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องยา่นนีก็้คอื หา้แยกขา้มถนน

ขนาดใหญเ่ป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่

สญัญาณไปจราจรเปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิ

ขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท่้านไดเ้ก็บรปูเป็นทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่ตา

ตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” 

ตกึช ือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน ... พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง, 

รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอยา่งจใุจ 

 

ชอ้ปป้ิงฮาราจูกุ คอืแหลง่ชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วสดุชคิแห่งหน่ึงของวยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ทีเ่ต็มไป

ดว้ยสสีนัและความหลากหลายของแฟช ัน่หลากสไตลท์ีด่แูลว้รบัรองวา่แปลกตาส าหรบันักท่องเทีย่วตา่งชาตอิยา่ง

เรา แตน่อกจากแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุชคิแลว้ในฮาราจกูยุงัมสีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจอกีหลายแห่ง เราจงึขอพาทุกคน

ไปทวัรเ์ดนิเทีย่วเลน่ในฮาราจกูชุมสสีนัของยา่นนีภ้ายในหน่ึงวนั ใครพรอ้มแลว้ตามเรามาเลย! 
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หรอืซ ือ้ทวัรเ์สรมิ ดสินียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซ ึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งแรกทีส่รา้ง

นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 600 ลา้นบาท ให ้

ท่านสนุกสนานกบัเคร ือ่งเลน่นานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเลน่) ผจญภยัในดนิแดนตา่งๆ ใหท่้านเลน่เคร ือ่ง

เลน่ตวัใหม่จากภาพยนตรก์ารตนูเร ือ่งดงั Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจาก

ภาพยนตร ์The Pirate of Caribbean เขยา่ขวญักบับา้นผสีงิใน Haunted Mantion สมัผสัความน่ารกัของ

ตุก๊ตาเด็กนานาชาตใินโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรส์ามมติ ิThe Invention of the Year ใหท้่าน

ไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจา่ยเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนดอ์กีทัง้ยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการต์นู

เอกจากวอลดสินีย ์อยา่ง มกิกีเ้มา้ส ์มนิน่ีเมา้ส ์พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซือ้ของที่

ระลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด ์(ราคาบตัรดสินียท์า่นละ 2,700.- บาท-ไมร่วมคา่เดนิทาง)  

 

  อสิระรบัประทาน กลางวนั และ อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั  
 

  เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL 

 

วนัทีห่ก :  ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ – ชอ้ปป้ิงออิอน – สนามบนินารติะ – กรุงเทพฯ  
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาด

ใหญท่ีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, 

H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka 

และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, 

DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง  
 

  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ออิอน 

 

หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท่้านไดซ้ ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล 

และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีุกอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่าน้ัน 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินารติะ เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

18.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ NH 805 สายการบนิออลนิปปอน 

23.10 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  
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BETTER NIKKO KUSATSU NAEBA AUTUMN 6D4N BY NH 

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 

10-15 ตุลาคม 2561 

** วนัหยดุยาว ** 
57,500.- 54,500.- 49,500.- 8,900.- 38,500.- 

 

** 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) โดยสายการบนิออลนิปปอน 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิออลนิปปอน น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 46 กโิลกรมั 

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

ตามกฎขอ้ก 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 าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ื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) 

 บรษิทั โดโซะ จ ากดั ด าเนินงานเพือ่เป็นตวัแทนในการน าเทีย่ว ทุกเสน้ทางทุกสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้างเสน้ทางไว ้

ล่วงหนา้ตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลสถติขิองปีกอ่น ๆ และขอ้มูลจากองคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นมาอา้งองิ 

แต่จะไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมูอิากาศแตล่ะปีจะเหมอืนเดมิหรอืเปลีย่นแปลง บา้งเกดิสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้ในแต่ละ

ภมูภิาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลติผลของไมด้อก ไมใ้บและไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม่ ๆ หมุนเวยีนสลบักนัไปทุก

รายการ 

 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 
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 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 

 

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) 
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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 

 

 

 


