
 

 

  

 

 

 

รหัสทัวร์ AJP62-02 JAL 

 

 

 

 

 

 

 

YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS 

7D4N – JAPAN AIRLINES 

 



  2 

 

 

 

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

อาราชยิาม่า / สะพานโทเคะทสึ / ชมป่าไผ่ / หมู่บา้นชริาคาวาโกะ / ซนัมาชซิจูิ 

ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า / เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า / ก าแพงหิมะ / เข่ือนคุโรเบะ 

ชมซากุระ PINKMOSS / Fujiyama Tower / ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ / ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

วดัอาซากุซะ / ตลาดปลาซกึจิิ / ชอ้ปป้ิงชบูิย่า / ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

มือ้พิเศษ !! ป้ิงย่าง ชาบู บุฟเฟ่หข์าปู / บิน JAL ฟูลเซอรวิ์ส กระเป๋า 46 โล 

 

วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น. นัดหมายพบกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จุดนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์ เจา้หน้าที่บรกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดินทาง 

เที่ยวบินขาไป  JL 728 BKK – KIX  00.55-08.05 

** บรกิารท่านดว้ยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสมัภาระทา่นละ 2 ชิน้ ชิน้ละ 23 กิโล** 

 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ 
บา่

ย 
ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
สนามบินคนัไซ-เมืองเกียวโต-อาราชยิาม่า-สะพานโทเคะทสึ 

ชมป่าไผ่-เมืองนาโกย่า-ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ-บุฟเฟ่หช์าบูชาบู 
 O O NAGOYA HOTEL 

3 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า 

ถนนซนัมาชซูิจิ-แช่ออนเซน 
O O O TATEYAMA ONSEN ♨ 

4 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า-ก าแพงหิมะ-เข่ือนคุโรเบะ-แช่น ้าแร่ O O O FUJI ONSEN ♨ 

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

6 
วดัอาซากุซะ-ตลาดปลาซกิึจิ-ชอ้ปป้ิงชบูิย่า-ไดเวอรซ์ตีิโ้อไดบะ 

สนามบินฮาเนดะ     
O X X  

7 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ      



  3 

 

 

 
 
 
 

 
 

วนัทีส่อง : สนามบินคนัไซ – เมืองเกียวโต – อาราชยิาม่า – สะพานโทเคะทสึ – ชมป่าไผ่  

   เมืองนาโกย่า – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – บุฟเฟ่หช์าบูชาบู  

08.05 น.  ถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรยีบรอ้ย 

อาราชยิาม่า สถานที่สุดโรแมนติกที่แมแ้ต่ชาวญี่ปุ่นเองยังมกัจะไปเที่ยวพกัผ่อนในวนัหยุดเพ่ือชืน่ชมกบั

ความสวยงามตามธรรมชาติ  

 

สะพานโทเคะทสึ มีความยาว200 เมตร ซึง่ชือ่ของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจนัทรอ์ยู่

ขา้งหน้า เบือ้งล่างของสะพานคือแม่น ้าโออิที่ไหลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิามะที่ยงัคงความใสสะอาดมา

นับตัง้แต่ เมื่อขา้มสะพานชมป่าไผ่ ไผ่ที่ขึน้อยู่สองขา้งทา้งเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงคใ์หเ้ดินผ่านถูกปลูกขึน้

ตัง้แต่สมยัเฮอนัหรอืกว่าพนัปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดั

จิตใจมาแต่คร ัง้โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยงัไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเขา้สู่ป่าไผ่แลว้ 

จะไดส้มัผสัถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกบัใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญี่ปุ่น  

น าท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า พาท่านชอ้ปป้ิง ย่านการคา้ซาคาเอะ ใหท้่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกับการช ้

อปป้ิง มีรา้นรวงประมาณ 1100 รา้น โดยย่านนี้จะมีหา้งดงัเชน่ PARCO, MITSUKOSHI, DONGI, LOFT, 

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

หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลือกซือ้เลือกทานอีกดว้ย 
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ค ่า  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญี่ปุ่น [บุฟเฟ่หช์าบูชาบู] 

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA HOTEL  หรอืเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม :  หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า 

              ถนนซนัมาชซิูจิ – แช่ออนเซน 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญ์ี่ปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดร้บัเลือกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สึคุร ิจะมีความยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่าง

ของหลังคาเหมือน กับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุม

โลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญี่ปุ่น [เมนูเน้ือหรอืหมูย่างบนใบโฮบะ] 

LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ ซึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยัง

อนุรกัษแ์ละคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอย่างดี อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับทศันียภาพเมืองเก่าซึง่เต็ม

ไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทั้งเลือกซือ้ของที่ระลึกพืน้เมืองเฉพาะถ่ิน เช่น ซารุ

โบะโบะ หรือ ตุก๊ตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสญัลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็น
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สินคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกดว้ย สัมผสักับความขาวของ

หิมะที่สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ต่ืนตาต่ืนใจ ทาคายาม่า จินยะ หรอื ที่ว่า

การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศยัของผูว่้า

ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ  

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม TATEYAMA HOTEL  หรอืเทียบเท่า แช่ออนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีสี่ ่:  เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า – ก าแพงหิมะ – เขือ่นคุโรเบะ – แช่น ้าแร่  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นน าท่านโดยสารเคเบิล้คาร ์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดยัระ ระยะทาง

ประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลิน

กบัทิวทศันข์องเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็น

อนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหนึ่งในสามภูเขาศกัดิสิ์ทธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่นตัง้แต่สมยัโบราณ 

และใหทุ้กท่านไดเ้ดินบนเสน้ทางที่สองขา้งทางเป็นก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร 

สมัผสักบัความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอีกทศันียภาพที่ต่ืนตาต่ืนใจ 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญี่ปุ่น [เซตอาหารญี่ปุ่น] 

เดินทางผ่านอุโมงคท์ี่ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 

3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ี่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนั้นน า

ท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดชว่ง 1,710 

เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นน าท่านนั่งเคเบิล้คารล์อด

ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทาง

ประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดียวในญี่ปุ่นที่



  6 

 

 

ลอดภูเขาตัง้แต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทัง้นี้เพ่ือหลีกเล่ียงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขือ่นคุโร

เบะ ซึง่เป็นเขื่อนยกัษก์ัน้น ้าที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุง้พาดผ่านตลอดปี ที่โอบลอ้มดว้ย

ภูเขานับรอ้ยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร 

ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่บุกเบิกจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลา

เดินเทา้เพ่ือขา้มเขื่อน 800 เมตร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่หข์าปูยกัษ)์ 

เขา้พกั ณ โรงแรม FUJI HOTEL หรอืเทียบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมื่อยลา้ 

วนัทีห่า้ :  ดอกชบิะซากุระหรอืดอกพิง้คม์อส – Fujiyama Tower – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมดอกชบิะซากุระหรอืดอกพิง้คม์อส (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) มีตน้ก าเนิดมาจากทวีปอเมรกิา

ตะวนัออกเฉียง เหนือ ดอกไมช้นิดนี้มีหลายพนัธุ ์ ท ัง้สีชมพูและสีขาว ดอกจะบานที่พืน้ดิน ญี่ปุ่นน ามาปลูก

ตามร ัว้บา้น หรอืตามที่ลาดเอียง ดุจดงัพรมผืนยกัษ ์ในชว่งฤดูใบไมผ้ลิดอกไมจ้ะบานและหน้าตาดูคลา้ยกับ

ดอกซากุระ 

 

Fujiyama Tower หอคอยนี้สูง 55 เมตร ซึง่มาถึงเมื่อคุณขึน้ลิฟตจ์ากพืน้ดินคุณสามารถเพลิดเพลินกบั

ทิวทศันอ์นังดงามของภูเขาไฟฟูจิไดอ้ย่างเต็มตาแบบ 360 องศา ปรากฏต่อหน้าคุณในวนัที่อากาศแจ่มใส

เพลิดเพลินไปกบัทะเลตน้ไมเ้ขียวชอุ่มดา้นล่าง ภูเขาฟูจิ อนังดงามและทอ้งฟ้าสีครามที่ไม่มีที่สิน้สุด 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญี่ปุ่น [เซตอาหารญี่ปุ่น] 

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด อาทิเชน่ สินคา้อิเล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรูป นาฬิกาชือ่ดงั CASIO, 

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

กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟช ัน่, เครือ่งส าอางคช์ือ่ดงัของญี่ปุ่น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และช ้

อปป้ิงสุดมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจุใจ 
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ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่น เมนูพิเศษ...ป้ิงย่าง  

เขา้พกั ณ โรงแรม SHINJUKU HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัทีห่ก : วดัอาซากุซะ – ตลาดปลาซกิึจิ – ชอ้ปป้ิงชบูิย่า – ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

                   สนามบนิฮาเนดะ     

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซากุซะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว น าท่านนมสัการขอพรจากพระพุทธรูปเจา้แม่กวนอิมทองค า 

นอกจากนั้นท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟขนาดยกัษท์ี่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึง่แขวนอยู่บรเิวณประตูทางเขา้

วดั และยงัสามารถเลือกซือ้เครื่องรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 

 

ตลาดปลาซกิึจิ ศูนยก์ลางในการแลกเปล่ียนปลาและสัตวน์ ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโตเกียว นอกจากคุณจะต่ืน

ตาต่ืนใจกบัสตัวท์ะเลชนิดต่างๆ ที่บางชนิดอาจไม่เคยเห็นจากที่ไหน คุณยงัจะไดเ้พลิดเพลินกบัรา้นอาหาร

ทะเลและรา้นซชูใินราคาย่อมเยาอีกดว้ย 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ ตลาดปลาซกิึจิ 

ชอ้ปป้ิงชบูิย่า แหล่งชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทสุ์ดชคิขนาดใหญ่ใจกลางโตเกียว สญัลกัษณข์องย่านนี้ก็

คือ หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญ่เป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มื่อสญัญาณไปจราจร

เปล่ียนเป็นสีเขียว ผูค้นจากทุกฝั่งถนนก็จะเดินขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท้่านไดเ้ก็บรูปเป็นที่ระลึก ท่านจะไดต่ื้น

ตาต่ืนใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดิบจากรา้นคา้มากมาย มากกว่า 100 รา้นคา้ และ “ตึก 
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109” ตึกชือ่ดงัที่เป็นสญัลกัษณข์องย่านนั้น พรอ้มทัง้ “เลือกชมและซือ้” สินคา้มากมายอาทิ เสือ้ผา้ 

เครือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสินคา้อ่ืนๆอย่างจุใจ  

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท้่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงในแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ที่มีรา้นคา้ต่าง ๆ มารวมตวักนัถึง 

154 รา้น อาทิเชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยงัมีหา้งให ้

เลือกเดินทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECK ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง 

 

ค ่า อสิระรบัประทาน อาหารค ่า ณ ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

วนัทีเ่จ็ด:  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยเที่ยวบิน JL 033 สายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

 

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

YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS 7D4N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พักหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมีเตียงพักกบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มีเตียงพัก 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พักเด่ียวเพ่ิม JOINLAND 

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

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

 

** ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปเพือ่เป็นสินน ้าใจให้กบัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมีการปรบัขึน้ในกรณีที่ราคาน ้ามนัมีการปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที่ 

สายการบินประกาศปรบัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 10 มีนาคม 2566) ** 
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- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบินไป-กลบัตามสายการบินที่ระบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามที่สายการบินก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามันและสนามบิน   กรณีเกินลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้าย 

ค่าบรกิารน ้าแร่วนัละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีปุ่น)  ค่าบรกิารมัคคุเทศกต์ลอดการเดินทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามที่รายการระบุ   ค่าหอ้งพักโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามที่รายการระบุ     ค่าเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ก าหนด 

 ค่าประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

เงื่อนไขตามกรมธรรม ์วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ที่จ่าย 3%  

 

- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสือเดินทาง และค่าใชจ่้ายที่เป็นส่วนตวั   ค่าทิปเพ่ือเป็นสินน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ที่ไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบินประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลื่อนวนัเดินทางกลบักรุณาติดต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศของแต่ละสายการบิน (ราคาอาจมีการปรบัขึน้ในกรณีที่ราคา

น ้ามันมีการปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที่สายการบินประกาศปรบัเท่านั้น) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดินทางตอ้งมีน ้าหนักไม่เกิน  

23 กิโลกรมั x 2 ใบ กรณีที่น ้าหนักกระเป๋าเกินที่สายการบินก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบินนั้นๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงิน 

✓ บรษิัทรบัมัดจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ที่นั่ง 
✓ ส่วนที่เหลือทัง้หมดช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพิเศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิัทฯ อาจมีการเรยีกเก็บส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อน 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบินเพ่ือเลี่ยงการเรยีกเก็บ

เพ่ิมค่าธรรมเนียมเชือ้เพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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 การยกเลิกหรอืเล่ือนการเดินทาง 

*** ทางบรษิัทรบัการยกเลิกผา่นการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านั้น *** 

มากกว่า 46 วนัก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนัก่อนการเดินทาง ยึดเงินมัดจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนัก่อนการเดินทาง คิดค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย 100 % ของค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศกึษารายละเอียดทุกขอ้) 

 บรษิัทฯ สงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ ณ วนั

เดินทางจรงิ โดยจะค านึงถึงความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบินมาจากประเทศอื่น เพ่ือร่วม

ทวัรใ์นประเทศญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรอืหลงัจากคณะทวัรน์ั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจา้หน้าที่ของบรษิัทฯ 

ทุกคร ัง้ (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิไดแ้จง้ใหบ้รษิัททราบล่วงหน้า ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ไม่ว่ากรณีใด 

ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้/ออกเมือง บรษิัทฯ ไม่คืนค่าทวัรใ์น

ทุกกรณี 

 บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏิเสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดินทางได ้เนื่องมาจาก

ผูเ้ดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภยัธรรมชาติ การประทว้ง 

การก่อจลาจล ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลิกเที่ยวบิน และอุบติัเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดินทางพรอ้มคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านที่แพอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบิน 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ 

การเปลี่ยนวนัเดินทางขากลบัตอ้งท าล่วงหน้าก่อน 30 วนัเดินทางเท่านั้น 

1.2 ที่นั่งบนเคร ือ่งบิน เนื่องจากการจองเป็นหมู่คณะทางสายการบินจะเป็นผูจ้ดัท าที่นั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีที่ไฟลเ์ดินทาง

ในช่วงเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัที่นั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิัทจะพยายามใหลู้กคา้ไดน้ั่งใกลก้นัมากที่สุด 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามันเชือ้เพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราที่ทางสายการบินแจง้ค่าธรรมเนียม 

ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึน้ในภายหลงั ถือเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบินส่วน

เพ่ิมที่ผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีที่ทวัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้ทางสายการบินไม่อนุญาตใหเ้ปลี่ยนชือ่ตวัผูเ้ดินทางทุก

กรณี บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลิกการเดินทางภายหลงับรษิัทฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบินไปแลว้ไม่สารถขอคืนเงินไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบิน สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลที่ทางบรษิัทฯ ส่งใหเ้พ่ือสิทธิประโยชนส์ูงสุด

ของท่านเอง ในวนัเดินทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถึงเมืองไทย ว่า

ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิัท

ทวัรแ์ละสายการบิน 
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2. สายการบิน 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดินทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพินิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดินทางหรอืไม่ 

(โปรดแจง้พนักงานทนัทีเม่ือท าการจองทวัร)์ บรษิัทฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผิดชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคิดใด ๆ จึงขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัผูร้่วมเดินทางที่มีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน / ผูมี้ประวติัครรภเ์คยมีปัญหาหรอืมีประวติัคลอดก่อนก าหนด 

2.2 บรษิัทฯ ยกเวน้การคืนเงิน กรณีท่านแจง้ยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิัทฯ 

ตอ้งท าการยืนยนั,ช าระมัดจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะ

ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ี่ตอ้งใชส้ายการบินภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน 

2.4 อาหารบินเคร ือ่งกรุณาแจง้ล่วงหน้าก่อน 14 วนัเดินทาง 

2.5 กรุณาส่งหน้าพาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มที่ใชเ้ดินทาง กรณีเปลี่ยนแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้ก่อน 14 วนัเดินทาง 

กรณีที่ส่งหน้าพาสผิด หรอืชือ่ผิดทางบรษิัททวัรจ์ะไม่รบัผิดชอบกรณีที่มีค่าใชจ่้ายในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ 

 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญ่ีปุ่น  และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

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

  

 


