
 

 

รหัสทัวร TBT1902012 
ทัวรญี่ปุ�น อาโอโมริ อคิตะ เซนได 7 วัน 4 คืน [JL] 
ปราสาทฮิโรซากิ / พิพิธภัณฑเนบูตะ / เก็บแอปเปم�ล / น่ังกระเชาฮักโกดะ / ลําธารโออิราเสะ
ลองเรือโทวาดะ / ท่ีราบสูงฮะชิมันไต / ทะเลสาบทาซาวา / คาคุโนะดาเตะ / หุบเขาดาคิคาเอริ  
ฮิราอิซูมิ / ลองเรือเกบิเคย / เมืองมัตสึชิมา / วัดโกไดโดะ / วัดเอ็นทสึอิน / ชอปปم�ง ณ อิจิบังโจ  
น่ังรถไฟชินคันเซน / ชอปปم�งชินจกูุ / ออนเซน 2 คืน 
 
 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
วันท่ีหน่ึง :    กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
19.30 น.  นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาเตอร R เจแปนแอรไลน 

 จุดนัดพบ ป�ายบริษัททัวร เจาหนาท่ีบริการชวยโหลดสัมภาระและกระเป�าเดินทาง 
21.55 น.  ออกเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น ดวยเท่ียวบิน JL 034 เจแปนแอร

ไลน   
วันท่ีสอง :      สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ – ปราสาทฮิโรซากิ – พิพิธภัณฑเนบูตะ 
                     กิจกรรมการเกบ็แอปเปم�ลอาโอโมริ 
06.05 น. ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย นํา

ทานตอไฟลทภายในเพื่อเดินทางสูเมืองอาโอโมริ 
08.00 น.  ออกเดินทางสูสนามบินอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ�น ดวยเท่ียวบิน JL 141 เจแปนแอรไลน 
09.15 น.  เดินทางถึงสนามบินอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ เหนือสุดของเกาะฮอนชูอยางปลอดภัย 
ปราสาทฮิโรซากิ จังหวดัอาโอโมริ ปราสาทแหงน้ีถือเปนสัญลักษณของเมืองฮิโรซากิ ถูกขนานนาม
ใหเปน 1 ใน 7 ปราสาทท่ีมีความสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดของญี่ปุ�น สรางเสร็จสมบูรณในสมัยเอ
โดะประมาณ ค.ศ. 1611 ปราสาทโบราณแหงน้ีถูกโอบลอมดวยปราการกําแพงหินและคูน้ํา 3 ช้ัน 
โครงสรางด้ังเดิมของปราสาท มี 5 ช้ัน แตไดรับความเสียหายจากฟ�าผาในป ค.ศ. 1627 ทําใหมี
การบูรณะปราสาทแหงน้ีใหมในป ค.ศ.1810 ลดเหลือเพียง 3 ช้ันเทาน้ัน ดานในของปราสาทเปน
สวนท่ีชาวญี่ปุ�นนิยมมาพักผอนท้ังในชวงฤดูใบไมผลิและใบไมเปล่ียนสีใหทานไดเพลิดเพลินกับการ
ชมปราสาทและถายรูปตามอัธยาศัย 

  



 

 

กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 
พิพิธภัณฑศิลปะพ้ืนบานเนบูตะ มีอาคารภายนอกปกคลุมดวยแผนโลหะสีแดงมีความโดดเดน 
ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะมัตสุริ ท่ีจัดขึ้นเปนประจําทุกปในชวงตนเดือน
สิงหาคม ผูเขาชมจะไดซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของประวติัศาสตรและประเพณีสําคัญ เร่ิมตน
จากประตูทางเขาช้ันสองเปนทางเดินสีแดง เรียงรายดวยภาพถายของเทศกาลเนบูตะมัตสุริที่มียอน
ไปมากกวา 300 ป ประดับประดาดวยโคมไฟรูปปลาทองสีแดง(เปนสัญลักษณประจําเทศกาล) 
พรอมกับฟงเสียงกลองไทโกะ ขลุย และเสียงเพลงไปตลอดการเดินชม จนถึงหองโถงใหญมืดๆท่ีจัด
แสดงเกี้ยว 5 แบบท่ีเคยใชในขบวนงานเทศกาลเนบูตะท่ีผานมา และทางพิพิธภัณฑก็ยังมีราน
จําหนายของที่ระลึกประจําทองถิ่นใหทานไดเลือกซื้อเลือกชมกันอีกดวย 

  
กิจกรรมการเกบ็แอปเปم�ลอาโอโมริ ใหทานสนุกสนานกับการเก็บแอป
เปم�ลสดๆ จากตนของเมืองอาโอโมริแหงน้ีเปนแหลงปลูกแอปเปم�ลท่ี
ใหญทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ�นและวากันวาแอปเปم�ลน้ันดีตอสุขภาพ 
หากทานวันละ 1 ผล รางกายจะแข็งแรงหางไกลโรคภัยไขเจ็บ   
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารญี่ปุ�น 
เขาพัก ณ โรงแรม JAL CITY AOMORI HOTEL / https://www.aomori-jalcity.co.jp/   
วันท่ีสาม : น่ังกระเชาขึน้ภูเขาฮักโกดะ – เดินเลนชมลําธารโออิราเสะ – ลองเรือโทวาดาโกะ 
             แชออนเซน 
เชา รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 
น่ังกระเชาขึ้นภูเขาฮักโกดะ ภูเขาฮักโกดะน้ีเปนเทือกเขาภูเขาไฟ มีความสูงถึง 1,585 เมตร ซึ่งอยู
บริเวณตอนใตของจังหวัดอาโอโมริอยูในเขตอุทยานแหงชาติโทวาดะฮาจิมังไต ถือเปนหน่ึงใน 100 
ภูเขาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญี่ปุ�น ในชวงฤดูใบไมรวงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงกลางตุลาคม
นักทองเท่ียวนิยมท่ีจะเดินทางข้ึนสูยอดเขาดวยการการน่ังกระเชาเพ่ือชมความสวยงามของใบไม
เปล่ียนสีใหความรูสึกเหมือนกําลังชมภาพเขียนจากฝมือของจิตรกรเอกอยางธรรมชาติกันเลย
ทีเดียว 
 

 
ลองเรือทะเลสาบโทวาดะ ทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญที่สุดบนเกาะฮอนชู ต้ังอยูในบริเวณเขตอุทยาน
แหงชาติโทวาดะ-ฮาจิมันไต ซึ่งมีพรมแดนติดตอถึงเขตจังหวดัอาคิตะ โดยทะเลสาบน้ีเกิดจากการ
ระเบิดของปากปลองภูเขาไฟคูเม่ือ 2 แสนปกอน จนเกิดเปนแองลึกขนาดใหญ และวัดจุดท่ีลึกสุด
ได  327 เมตร นับเปนทะเลสาบน้ําลึกอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�นและยังถือเปนแหงทองเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงดานการชมใบไมเปล่ียนสีอีกแหงหน่ึงในภูมิภาคโทโฮคุอีกดวย 
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 



 

 

 
เดินเลนชมลําธารโออิราเสะ ลําธารแหงน้ีไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ ทามกลางตนไมอันเขียวชอุม
ในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน แลวจะเปล่ียนเปนสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไมรวงประมาณปลายเดือน
ตุลาคม-ตนเดือนพฤศจิกายน ลําธารแหลงน้ีถือจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงและเปนท่ีนิยมเปนอยางมากใน
เร่ืองของทิวทิศนที่สวยงามและแนวลําธารท่ีทอดตัวยาวเหยียดตลอดแนว ความงดงามของทิวทัศน
น้ีไดรับการคุมครองและสงวนใหเปนจุดชมวิวและอนุสาวรียทางธรรมชาติ  ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติตามอัธยาศัย  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เขาพัก ณ โรงแรม APPI GRAND HOTEL  แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา / 

www.appi.co.jp  
 
วันท่ีส่ี :   ท่ีราบสูงฮะชิมันไต – สระน้ําโอนุมะ – ทะเลสาบทาซะวะ  

          หมูบานซามูไรคาคุโนะดาเตะ – หุบเขาดาคิกาเอริ – แชออนเซน 
เชา รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
ท่ีราบสูงฮะชิมันไต ซึ่งต้ังอยูภายในเทือกเขาทางภาคเหนือของ
ภูมิภาคโทโฮข ุมีความสูงจากประมาณ 1,613 เมตร เทือกเขา
น้ีถือเปนขุมทรัพยทางธรรมชาติ ท่ีมีพืชพรรณหลากหลาย ท่ีมี
ความอุดมสมบูรณของป�าเขาและทะเลสาบ เปนแหลงน้ําพุรอน
ช้ันดี อากาศจะเย็นสบายตลอดป โดยเฉพาะอยางยิ่งต้ังแต
ปลายเดือน ก.ย. ไปจนถึงกลางเดือน ต.ค. ใบไมเขียวขจีในฤดู
รอนจะเปล่ียนสีแตงแตมภูเขาดวยสีแดงและเหลืองอยางสวยสดงดงาม พาทานชมความงดงามของ 



 

 

สระน้ําโอนุมะ เสนทางเดินชมใบไมเปล่ียนสีท่ีจะใหทานไดสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติล
อยางใกลชิด ภาพใบไมเปล่ียนสีสะทอนลงในสระน้ํา ทําใหท่ีน่ีเปนหน่ึงในสถานท่ีพักผอนท่ีดีที่สุด
ของญี่ปุ�นอีกแหงหน่ึงเลยทีเดียว   

 
ทะเลสาบทาซาวะโกะ เปนทะเลสาบน้ําจืดรูปวงกลมท่ีมีความลึก 432.4 เมตร ท่ีน่ีเปนทะเลสาบท่ี
ลึกท่ีสุดในญี่ปุ�น ดังน้ันในชวงหนาหนาวทะเลสาบแหงน้ีจึงไมกลายเปนน้ําแข็ง อีกทั้งสีของน้ําจะ
แตกตางกนัไปในแตละวันอีกดวยขึ้นอยูกบัอากาศในแตละวันจะมีสีต้ังแตสีเขียวหยกไปจนถงึสีคราม
เขม นอกจากน้ียังมีตํานานเกาแกเกี่ยวกับทะเลสาบทาซาวะโกะ โดยมีเจาหญิงนามวา ทัตสึโกะฮิ
เมะ ผูซึ่งมาท่ีน่ีเพ่ือด่ืมน้ําเพ่ือใหเปนอมตะสวยและออนเยาว แตอยางไรก็ตามนางด่ืมน้ํามากเกินไป
ทําใหกลายเปนมังกรน้ําอยูในทะเลสาบแหงน้ี ท่ีบริเวณชายฝم�งของทะเลสาบจะมีรูปปم�นทองแดง 3 
รูปปم�นของทัตสึโกะฮิเมะในขณะท่ีเปนมนุษยตามเร่ืองราวในตํานาน รูปปم�นเหลาน้ีเปนทีรั่กของผูคน
ท่ีเดินทางมาท่ีน่ี ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย 
 
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 
หมูบานซามูไรคาคุโนะดาเตะ ถนนท่ีสองขางทางเต็มไปดวยบานของตระกูลซามูไรตระกูลใหญๆใน
อดีต  
ซึ่งไดรับการดูแลไวเปนอยางดี โดยเม่ือกอนเปนบานท่ีอาศัยของซามูไรที่รับใชเจาผูครองปราสาท
ของเมืองน้ี แมปจจุบันปราสาทจะไมมีเหลือแมแตซาก แตบานของเหลาซามูไรยังอยูในสภาพดีและ
เรียงรายอยูบนถนนสายน้ีใหทานไดเดินเลนถายรูปตามอัธยาศัย  



 

 

  
หุบเขาดาคิกาเอริ เปนอีกหน่ึงสถานท่ีชมใบไมเปล่ียนสีท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดอะคิตะ สองขางหุบ
เขาเต็มไปดวยพรรณไมนานาชนิด แตไฮไลทของที่น่ีคือลําธารน้ําสีฟ�าใส สะทอนกับภาพของใบไมท่ี
พรอมใจกันสลับสี ยิ่งชวยเพ่ิมความสวยงามใหกับหุบเขาแหงน้ี นอกจากจะชมความสวยงามของ
ใบไมเปล่ียนสีแลว ทิวทัศนของเกาะแกง หินรูปทรงแปลกประหลาด รวมถึงน้ําตกนอยใหญก็มี
ความสวยงามไมแพกัน โดยวิวของสะพานเกาคะมิโนะอิวะฮะชิ เปนมุมสวยซึ่งเปนเอกลักษณของ
ท่ีน่ี  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เขาพัก ณ โรงแรม HANAMAKI ONSEN HOTEL  แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา
www.hanamakionsen.co.jp/en/  
**** โรงแรมคืนน้ีใหทานแพคกระเป�าใบเล็กเพ่ือพักที่เซนได 1 คืน และสงกระเป�าใบใหญไปที่
โตเกียว **** 
 
วันท๋ีหา :      เมืองฮิราอิซูมิ – วัดชูซอนจิ – ชมวิหารทองคํา – ลองเรือชองแคบเกบิเคย  
                       เมืองมัตสึชิมา – วัดโกไดโดะ – วัดเอ็นทสึอิน – ชอปปم�ง ณ อิจิบังโจ  
เชา รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
เมืองฮิราอิซูมิ ลาสุดเมืองน้ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกเปน “มรดกโลก” พรอมชม  
วัดชูซอนจ ิท่ีสรางขึ้นในป 850 เปนวัดนิกายเทนได จุดเดนของวัดแหงน้ี คือ ชมวิหารทองคํา หรือ  
คอนจิคิโดะ [Golden Hall] สรางเสร็จในป 1124 เปนอาคารแหงเดียวของวัดจูซนจิท่ีสรางใน
ศตวรรษที ่12 และท่ียังคงสภาพเดิมอยูได อาคารโถงเล็กสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหอมิตาเนียวไร 



 

 

(พระพุทธเจาแหงแสงสวางท่ีไมส้ินสุด) นอกจากหลังคาแลวบริเวณอ่ืนจะถูกเคลือบดวยทองทั้ง
ภายนอกและภายใน ซึ่งมีสวนท่ีคลายกับศาลาทองคินคะคุจขิองเมืองเกียวโตเพราะเปน อาคารท่ีหุม
ดวยทองเหมือนๆกัน เพียงแตวาศาลาทองอันน้ีจะถูกเกบ็รักษาไวในหองโถงขนาดใหญแทนท่ีจะอยู
กลางแจงเหมือนกับศาลาทองคินคะคุจ ิ 

   
ชองหินผาเกบิเคย ท่ีซึ่งแมน้ําอิวาอิไหลผานชองผา
แหงน้ี โดยมีความยาวถึง 2 กิโลเมตร ทอดยาวไปตาม
แนวโคงของหนาผาท่ีสูง 100 เมตร...ตลอดเสนทาง
ทานจะไดสัมผัสกับธรรมชาติที่เงียบสงบโดยน่ังเรือ
ทองแบน และมีไกดทองถิ่น เปนคนแจวเรือ พาชม
ตลอด 1 ช่ัวโมงครึง่ และระหวางเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติสองขางทางอยูน้ัน คนแจวเรือจะขับรอง
เพลงใหทานไดอารมณเคล้ิมตามไปกับทัศนียภาพท่ี
ปรากฏเบ้ืองหนาอีกดวย     
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ บนเรือขณะลองชมธรรมชาติ ณ ชองหินเกยบิเคย 
 
มัตสึชิมา ท่ีไดรับการยกยองวามีทัศนียภาพงดงามท่ีสุดหน่ึงในสามของญี่ปุ�น นอกจากน้ันยังเปน
แหลงเพาะเล้ียงหอยนางรมท่ีมีรสชาติดีในอันดับตนๆของญีปุ่�นอีกดวย นําทานชมวัด วัดโกไดโดะ 
เปนพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับทาเรือมัตสึชิมา เน่ืองจากต้ังอยูในตําแหนงที่โดดเดน ทําให
วัดแหงน้ีกลายเปนสัญลักษณของเมืองมัตสึชิมะ ถูกสรางขึ้นในป 807 เปนท่ีประดิษฐานของ



 

 

พระพุทธรูป 5 องค โดยรูปปم�นจะถูกนํามาใหประชาชนไดชมกันทุกๆ 33 ป (ครัง้สุดทายที่นํา
ออกมาจัดแสดงคือป 2006) 
วัดเอ็นทสึอิน วัดเอ็นทสึอินเปนสุสานหลานของดาเตะ มาซามุเนะ ที่เสียชีวิตต้ังแตอายุยังนอยเพียง 
19 ป ภายในสวนมีเอกลักษณท่ีการจดัหินและมอสโดยใชอาวมัตสึชิมะเปนตนแบบสวนซันเคยเด็น
ท่ีไดรับการยกยองเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของประเทศน้ันมีการออกแบบและใชสัญลักษณ
ของยุโรปท่ีนําเขามาโดยกลุมพอคาท่ีดาเตะมาซามุเนะสงไปประจําการท่ียุโรปเม่ือ 400 ปกอน ใน
ฤดูใบไมผลิวัดเอ็นทสึอินเปนสวนสวยท่ีควรคาแหงการมาชมใบไมเปลี่ยนสีอีกที่ของอาวมัตสึชิมาอีก
ดวย 
** เมนูแนะนําเม่ือมาถึงมัตสึชิมาตองหามพลาดหอยนางรมสดๆ ท่ีมีรานต้ังอยูริมอาวใหเลือกชิม **  
ชอปปم�ง ณ อิจิบังโจ แหลงชอปปم�งท่ีอยูติดๆกบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดวยถนนหลายเสนท่ีมี
รานคาตางๆมากมาย รวมไปถึงหางสรรพสินคา อาทิเชน S-Pal, Ebeans, Loft, Parco, AER, 
Sakurano, Fujisaki, etc. ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารญี่ปุ�น 
เขาพัก ณ โรงแรม SENDAI WASHINGTON HOTEL / WWW.washington-
hotels.jp/sendai/  
 
วันท๋ีหก :  น่ังรถไฟชินคันเซนเขาเมืองโตเกียว – ชอปปم�งชินจูกุ – สนามบินฮาเนดะ  
เชา รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
น่ังรถไฟชินคันเซนเขาเมืองโตเกียว ใหทานไดสัมผัสประสบการณการเดินทางที่สุดสะดวกสบายและ
รวดเร็วและปลอดภัยท่ีสุดในญี่ปุ�น รถไฟชินคนัเซนเสนทางโทโฮคุน้ีวิ่งดวยความเร็วสูงสุด 320 ตอ/
ช่ัวโมง  
ใหทานไดพักผอนบนรถไฟระหวางการเดินทางเขากรุงโตเกียว 



 

 

 
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น [บุฟเฟ�หนานาชาติ พรอมบุฟเฟ�หขาปูยักษ]  
ถนนชินจกูุ ชอปปم�งสินคานานาชนิด อาทิเชน สินคาอิเล็คทรอนิกกลองถายรูป นาฬิกาชื่อดัง 
CASIO, SEIKO ณ ราน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เส้ือผา ขาวของเคร่ืองใช ภายใต
แบรนด MUJI, กระเป�า หรือ รองเทาแฟช่ัน, เคร่ืองสําอางคช่ือดังของญี่ปุ�น SHISHEDO, 
KANEBO, SEKISE, SKII และชอปปم�งสุดมันส ณ ราน 100 เยนอยางจุใจ  
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตามอัธยาศัย  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
 
วันท่ีเจ็ด:  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
00.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยเท่ียวบิน JL 033 สายการบินเจแปนแอรไลน 
05.00 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ   

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



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง
ละ 
2-3 ทาน 

เด็กมีเตียงพัก
กับ ผูใหญ 1-
2 ทาน 
[อายุ 8-12 ป] 

เด็กไมมีเตียง
พัก 
กับผูใหญ 2 
ทาน 
[อายุ 2-7 ป] 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

JOINLAN
D 

21-27 ตุลาคม 2562 67,900.- 64,900.- 59,900.-  
7,900.- 49,900.- 

   
** ราคาน้ียังไมรวมคาทิปเพ่ือเปนสินน้ําใจใหกับไกดและคนขับรถทานละ 2,000 เยน ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
**ราคาอาจมีการปรบัขึ้นในกรณีท่ีราคาน้ํามันมีการปรบัขึ้น แตจะปรับตามความเปนจริงที ่
สายการบินประกาศปรบัเทาน้ัน (คิด ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562) ** 
อัตราน้ีรวม 

 คาบรกิารน้ําแรวันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ�น) 
 คาบรกิารมัคคุเทศก และคารถโคชปรับอากาศตามรายการ 
 คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
 คาหองพักโรงแรม คาอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการที่กําหนด 

 
อัตราน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมวีซาประเทศญี่ปุ�น และไมรวมคาธรรมเนียมผานดานเขาประเทศอื่น 
 คาทําหนังสือเดินทาง และคาใชจายท่ีเปนสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ เชน คาโทรศัพท คา

ซักรีด เปนตน 
 คาทิปเพ่ือเปนสินน้ําใจใหกับไกดและคนขบัรถทานละ 2,000 เยน  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินประกอบดวย 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารระหวางประเทศช้ันประหยัด(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอร
ไลน 



 

 

 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน 
(คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการกําหนด
ราคาคาทัวรแลว กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จําเปนตอง
เรียกเก็บสวนเพ่ิมเติม โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา) 

 คาขนยายสัมภาระและกระเป�าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไลน น้ําหนัก
กระเป�าเดินทางตองมีน้ําหนักไมเกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีท่ี
น้ําหนักกระเป�าเดินทางใบใดใบหน่ึง    มีน้ําหนักเกินท่ีกําหนด ทานตองเสียคาธรรมเนียม
ปรับตามกฎขอกําหนดของสายการบินน้ัน (ขอกําหนดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเปนไปตาม
ประกาศของสายการบิน) 

การชําระเงิน 
 บริษทัรับมัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจอง/ที่น่ัง 
 สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทาง

บริษัทฯ กําหนด 
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเกบ็สวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ี
เดินทางน้ันถูกจองเต็มเร็วกวาปกติ หรือจําเปนตองออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บ
เพ่ิมคาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศคร้ังใหมของสายการบินที่มีการ
เปล่ียนแปลง โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
 กรณียกเลิกการจองมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจําทานละ 

5,000 บาท 
 กรณียกเลิกการจองนอยกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไมคืนเงินมัดจํา ไมวา

จากกรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คิดคาบริการ 50% ของ

ราคารวมท้ังหมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันกอนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคาบรกิารเต็มจํานวนของราคา

รวมท้ังหมด 
 หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปล่ียนวันเดินทาง (ยายคณะทัวร) สามารถทําไดโดยไมมี

คาใชจายดังน้ี  



 

 

สําคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกขอ) 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทัวรตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ 

ขอจํากัดดานภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชนสูงสุด
ของทานลูกคาโดยสวนใหญเปนหลัก  

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อนไข
การเดินทางท่ีระบุไวทั้งหมด 

 ในกรณีท่ีลูกคาตองการจองและซื้อต๋ัวโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมา
จากประเทศอ่ืน เพ่ือรวมทัวรในประเทศญี่ปุ�น ไมวาจะเปนการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะ
ทัวรน้ัน ๆ กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทุกคร้ัง (กรณีท่ีทานออกตั๋วโดยมิไดแจง
ใหบริษัททราบลวงหนา ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้ไมวากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา/ออก
เมือง บริษัทฯ ไมคืนคาทัวรในทุกกรณี 

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอการถกูปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศ
ของผูเดินทางได เน่ืองมาจากผูเดินทางอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง ความ
ประพฤติสอไปในทางเส่ือมเสีย ภัยธรรมชาติ การประทวง การกอจลาจล ความลาชาการเล่ือน
หรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอม
คณะ ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
ขอกําหนดเกี่ยวกับดานอาหาร 

(จําเปนตองแจงขอจํากัดเร่ืองอาหารกอนการเดินทางลวงหนา 30 วัน) 
1. รายการอาหารท่ีระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ และความเหมาะสม โดย

ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
2. ขอกําหนดสําหรับทานท่ีไมทานเน้ือปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญีปุ่�น หมายถึง 

ทานไมสามารถทานเน้ือสัตวน้ําอ่ืนใดไดทั้งหมด ไมวาจะเปนปลาหมึก หอย กุง หรืออยางอ่ืน
อยางใดก็ตาม ซึ่งอาหารที่ทางภัตตาคารจะเปลี่ยนใหสวนใหญจะเปนเมนูท่ีเปนผักหรือเตาหู
แทน 



 

 

3. สวนกรณีท่ีมีแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเร่ืองของอาหาร เชน ไมทานเน้ือสัตว (เน้ือวัว, เน้ือหมู, 
เน้ือไก หรืออ่ืนๆ) ไมทานซาชิมิหรือซูชิท่ีเปนของดิบ ทานใดที่ไมมีการแจงเกี่ยวกบัขอจํากัด
เร่ืองอาหาร(ลวงหนา) เม่ือเดินทางถึงประเทศญี่ปุ�นแลวจะไมสามารถขอเปล่ียนแปลง
รายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบวาหากทานระบุไมทานเน้ือสัตว ภัตตาคารทองถิน่
บางแหงอาจเปล่ียนเมนูใหทานไดเพียงผัก หรือเตาหู หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากหัวบุกเทาน้ัน 
 

ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 
1. ต๋ัวโดยสาร 
1.1 การเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเล่ือน

วันเดินทางไปหรือกลับ ทานตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและ
กรุณาแจงทันทีเม่ือทําการจองทัวร) 

1.2 คาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันวนิาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัตราท่ีทาง
สายการบินแจงคาธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
คาธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึ้นในภายหลัง ถือเปนคาต๋ัวเคร่ืองบินสวนเพ่ิมท่ีผูเดินทางตอง
เปนผูชําระ 

1.3 กรณีท่ีทานมีความประสงคตองการเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมลจะดําเนินไดภายหลังออกตั๋วกรุปแลวเทาน้ัน โดยผูโดยสาร
ตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตนเอง 

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุปทัวรเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ แจงคํา
ขอไดตามขั้นตอน แตไมสามารถเขาไปแทรกแซงจัดการแทนได สายการบินไมรับคําขอ
บล็อกที่น่ัง Long Leg ผูโดยสารตองไปแจงคําขอท่ีเคานเตอรเช็คอินในวันเดินทาง 

1.5 กรณีท่ีทัวรออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไม
อนุญาตใหเปล่ียนช่ือตัวผูเดินทางทุกกรณี บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตอง
รอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเทาน้ัน กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีฯ วาต๋ัว
เคร่ืองบินใบน้ัน ๆ สามารถขอเงินคืนไดหรือไม 

1.7 การสะสมไมลของสายการบิน หากใชต๋ัวโดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถ
สะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืน ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ระหวางสายการบินน้ัน ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือ
ท้ังหมดเปนสิทธ์ิของสายการบิน 



 

 

1.8 กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลต้ังแตเร่ิมจองทัวร โดยกรอกในใบขอมูลท่ีทางบริษัทฯ 
สงใหเพ่ือสิทธิประโยชนสูงสุดของทานเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตร
ขึ้นเครื่องทุกใบไวตรวจสอบภายหลังทานกลับถึงเมืองไทย วาไดรับไมลสะสมเรียบรอย
แลว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ทานไมสามารถเรียกรองใด ๆ 
ท้ังกับบริษัททัวรและสายการบิน 

2. สายการบิน 
2.1 สําหรับผูเดินทางซึ่งต้ังครรภ สตรต้ัีงครรภทุกอายุครรภตองอยูในดุลพินิจของแพทยและ

ครอบครัววาควรเดินทางหรือไม (โปรดแจงพนักงานทันทีเม่ือทําการจองทัวร) บริษัทฯ ขอ
เรียนวาเราไมอาจรับผิดชอบตอเหตุการณไมคาดคดิใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไมรับผูรวม
เดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน / ผูมีประวัติครรภเคยมีปญหาหรือมีประวัติคลอดกอน
กําหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวนการคืนเงิน กรณีทานแจงยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุด
สําคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ตองทําการยืนยัน,ชําระมัดจําคาต๋ัวหรือชําระเต็มจํานวนกับ
สายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวร ไมวายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป�าและสัมภาระเดินทาง (เปนไปตามกฎของสายการบิน) 
o น้ําหนักกระเป�าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 

20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารในช้ันประหยัด) หากกรณีท่ีสัมภาระมีน้ําหนักเกิน 
ทางสายการบินมีสิทธ์ิเรียกเกบ็คาระวางน้ําหนักเพ่ิมได 

o กระเป�าท่ีสายการบินอนุญาตใหสามารถนําข้ึนเครื่องได จะตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 
กิโลกรัม และจําตองมีสัดสวน ดังน้ี กวางxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทัวรที่ตองใชสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเป�าอาจถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง  
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยดุของญี่ปุ�น  และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม  
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
 


