
 

 

รหัสทัวร TBT1902005 
ทัวรญี่ปุ�น นิกโก คูซัทสึ นาเอบะ 7 วัน 4 คืน [JL] 
นิกโก / ศาลเจาโทโชค ุ/ น้ําตกเคงอน / ทะเลสาบชูเซนจ ิ/ ทากาซากิ / ศักการะเจาแมกวนอิม 
กิจกรรมวาดตุกตาดารุมะ / เมืองออนเซนคุสัทซ ึ/ พิธีกวนน้ําแรออนเซนยูโมมิ / ชมยูบาทาเกะ 
ถนนไซโนะคาวาระ / นาเอบะ / น่ังกระเชาลอยฟ�าทาชิโระ / น่ังกระเชาดากอนโดรา 
สวนฮิตาชิซีไซคพารค / ดอกโคเชีย / ตลาดปลานากามินาโตะ / ศาลเจาโออาไรอิโซซากิ 
ชอปปم�งไดเวอรซิต้ีโอไดบะ / ปم�งยาง ROKKASEN / ออนเซน 2 คืน 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันท่ีหน่ึง:  กรงุเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
19.30 น. นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาเตอร R สายการบินเจแปนแอรไลน 

จุดนัดพบป�ายนัดหมาย เจาหนาท่ีบริการชวยโหลดสัมภาระและกระเป�าเดินทาง 
21.55 น. ออกเดินทางสนามบินฮาเนดะ ดวยเท่ียวบิน JL 034 สายการบินเจแปนแอรไลน  
วันท่ีสอง:  สนามบินนาริตะ – เมืองนิกโก – ศาลเจาโทโชคุ – น้ําตกเคงอน – ทะเลสาบชูเซนจิ  
                แชออนเซน 
06.05 น. ถึง สนามบินนาริตะ โดยปลอดภัย นําทานผานตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอย  
ศาลเจาโทโชก ุศาลเจาท่ีสรางเพ่ือเปนสถานท่ีฝงศพโชกุณโตกงุาวา ท่ีเกาแกนับ 4 ศตวรรษ ต้ังแตสมัยโช
กุนโตกุกาวา อิเยยะสึ ชมสถาปตยกรรมไมแกะสลักท่ีวิจิตรตระการตาท้ังสวยงามในแงของศิลปะและท่ี
แฝงแงมุมทางปรัชญา ภายในบริเวณของศาลเจาท่ีหรูหราแหงน้ีประกอบดวยอาคารมากกวา 12 หลัง 
ต้ังอยูทามกลางผืนป�าท่ีงดงาม อาคารตางๆ ไดรับการตกแตงดวยงานไมแกะสลักท่ีสวยงามและขึ้นช่ือ 
อาทิเชน รูปสลักไมลิงปดหู ปดตาม ปดปาก, แมวนอน, หรือรูปสลักชางท่ี ศาลเจาแหงน้ีถือเปนสถานท่ีท่ี
งดงามและอลังการณจนไดรับการขึ้นทะเบียนจากองคการยูเนสโกใหเปนหน่ึงในมรดกโลกทางวัฒนธรรม
อีกดวย 

  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น  
น้ําตกเคงอน มีความสูง 100 เมตร เปนน้ําตกท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในบรรดาน้ําตกที่สวยงามในเมืองนิกโก 
และยังนับวาสวยเปนลําดับท่ี 3 ของน้ําตกทั้งหมดในญี่ปุ�น น้ําในน้ําตกน้ีไหลมาจากทะเลสาบชูเซนจ ิให
ทุกทานลงลิฟทเพ่ือไปชมความสวยงามและความยิ่งใหญของน้ําตกแบบใกลชิดพรอมสัมผัสกับละอองน้ํา
ท่ีเย็นช่ืนฉ่ําใจ 



 

 

ทะเลสาบชูเซนจ ิเปนทะเลสาบต้ังอยูบริเวณปลายเขาของภูเขาไฟนันไต ตัวทะเลสาบแหงน้ีเกิดจากการ
ระเบิดของภูเขาไฟเม่ือประมาณ 20,000 ปท่ีแลว ทะเลสาบชูเซนจิมีช่ือเสียงทางดานบอน้ําพุรอน และ
ความหลากกลายทางธรรมชาติ โดยมีน้ําตกหลายแหงในบริเวณรอบๆ 1 ในน้ันคือน้ําตกเคงอน 
ค่ํา  รับประทาน อาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม  
เขาพัก ณ โรงแรม NASU ONSEN หรือเทียบเทา แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา  
วันท่ีสาม:  เมืองทากาซากิ – กิจกรรมวาดตุกตาดารุมะ – ศักการะเจาแมกวนอิม – เมืองคุสัทซึ 
                พิธีกวนน้ําแรออนเซนยูโมมิ – ชมยูบาทาเกะ – ถนนไซโนะคาวาระ – แชออนเซน 
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
กิจกรรมวาดตุกตาดารุมะ เดินทางสูโรงงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด Daruma no Sato Daimonya โดย
โรงงานแหงน้ีมีทานปรมาจารยทางดานการทําตุกตาดารุมะอยูน่ันคือทานอาจารย Jun-ichi Nakata ท่ี
ปจจุบันก็ยงัคงผลิตผลงานอันสวยงามออกมาใหชม ภายในโรงงานทานจะไดชมวิธีการผลิต และวาดรูปลง
บนตุกตาซึ่งมีความปราณีตสวยงาม นอกจากน้ีทานยังสามารถลองทําตุกตาดวยตนเอง ซึ่งจะเปนดารุมะ
ช้ินเดียวท่ีไมเหมือนใครในสไตลของทุกทานอีกดวย 
เจาแมกวนอิมของเมืองทากาซากิ สรางขึ้นมาต้ังแตปโชววะท่ี 11 (ค.ศ.1936) และก็ไดกลายเปน
สัญลักษณประจําเมืองน้ี ภายในองคเจาแมกวนอิมมีบันได 146 ขั้น ที่จะนําเราขึ้นไปยังชั้น 9 (บริเวณบา
ขององคเจาแมกวนอิม) จากจุดน้ีสามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองทากาซากิ ไดสุดลูกหูลูกตา  

  
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น  
เมืองคุสัทส ึจังหวัดกุมมะ หน่ึงในแหลงอนเซนเกาแกที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ�น ท้ังปริมานน้ําแรในธรรมชาติท่ี
มีปริมาณมากและคุณสมบัติรักษาโรคภัยตางๆ บํารุงสุขภาพ ชมพิธีกวนน้ําแรยูโมมิ พิธีกรรมเกาแกกวา



 

 

หลายรอยปในการทําน้ําแรใหอุนลง โดยไมเจือจางน้ําแรดวยน้ําเย็นซึ่งลดทอนคุณสมบัติพิเศษของน้ําแร 
พิธีการปรับอุณภูมิน้ําแรยูโมมิ เปนพิธีท่ีมีเอกลักษณในการใชไมพาย กวนนํ้าแร ประกอบการรองเพลง 
ปจจุบันเปนหน่ึงในกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวตางถิ่นเปนเอกลักษณและนาประทับใจ ชม 
ยูบาทาเกะ เปนสัญลักษณใจกลางเมืองคุสัทซึ มีหมายความวา “ทุงน้ํารอน” ซึ่งมีการสงออกน้ําประมาณ 
5,000 ลิตรตอนาที ควันไอน้ําท่ีลอยขึ้นมาและกล่ินอายเฉพาะตัวของบอน้ํารอนจะชวยทําใหทานรูสึก
ผอนคลาย  

 
ค่ํา  รับประทาน อาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม  
เขาพัก ณ โรงแรม KUSATSU NOW RESORT แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา  
วันท่ีส่ี:  เมืองนาเอบะ – น่ังกระเชาลอยฟ�าทาชิโระ – น่ังกระเชาดากอนโดรานาเอบะ 
                   Mitsui Outlet Iruma – ปم�งยาง ROKKASEN 
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
กระเชาลอยฟ�าทาชิโระ ชมความสวยงามของใบไมเปล่ียนสี ซึ่งภูเขามีความสูงจาก พ้ืนดินถึง 2,175 
เมตร นอกจากน้ีใหทานไดสัมผัสวิวทิวทัศนของทะเลสา ทาชิโระ ซึ่งเปนทะเลสาบสีเขียวมรกต รวมถึง
แนวทิวเขาท่ีมีความสลับซับซอนของยอดเขาไดอีกดวย หลังจากน้ันนําทาน  
น่ังกระเชาดากอนโดรา เพ่ือชมใบไมเปล่ียนสีท่ีติดอันดับจดุชมใบไมเปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสุด ซึ่งจะมีใบเมเปم�ล 
คอยๆสลับจากสีเหลืองไปแดง ท้ังน้ีท้ังน้ันขึ้นอยูกับสภาพอากาศในชวงน้ันๆ  
 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น  
Mitsui Outlet Iruma เปน Outlet ท่ีมีขนาดใหญที่สุดแหงหน่ึงของ
ภูมิภาคคันโต อยูท่ีจงัหวัดไซตามะ หางจากโตเกียวประมาณ 1 ช่ัวโมง
เทาน้ัน มีรานคาตางๆมากกวา 200 รานคา จากแบรนดตางๆท้ังจาก
ประเทศญี่ปุ�นและจากนานาชาติ มีสินคาหลากหลายประเภทเชน เส้ือผา 
รองเทา กระเป�า เคร่ืองสาอางค ไลฟ�ทสไตล และของแตงบาน 

 
ค่ํา  รับประทาน อาหารค่ํา ณ ราน ROKKASEN  
บุฟเฟ�หปم�งยางทั้งเน้ือวัว เน้ือหมู อาหารทะเล เสริฟพรอม อาหารนานาชนิด ใหทานรับประทานแบบจุใจ 
เขาพัก ณ โรงแรม SHINJUKU WASHINGTON HOTEL  
 
 



 

 

วันท่ีหา: อิสระชอปปم�งอยางเพลิดเพลินใจในโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวรเสริมดิสนียแลนด      
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวันไมมีรถบัสบริการ มีไกดแนะนําการเดินทางใหทานชอปปم�ง 
ชอปปم�งชิบูยา แหลงชอปปم�งและเอนเตอรเทนเมนทสุดชิคขนาดใหญ
ใจกลางโตเกียว สัญลักษณของยานน้ีก็คือ หาแยกขามถนนขนาด
ใหญเปนการตัดกันของถนนหลายสายดวยกนั ทําใหเม่ือสัญญาณไป
จราจรเปลี่ยนเปนสีเขียว ผูคนจากทุกฝم�งถนนกจ็ะเดินขามถนน
พรอมๆกัน ใหทานไดเก็บรปูเปนท่ีระลึก ทานจะไดต่ืนตาต่ืนใจกบั
แฟช่ันทันสมัยของหนุมสาวชาวแดนปลาดิบจากรานคามากมาย 
มากกวา 100 รานคา และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เปนสัญลักษณของยานน้ัน ... พรอมทั้ง “เลือกชมและ
ซื้อ” สินคามากมายอาทิ เส้ือผา เครื่องสําอาง, รองเทา, กระเป�า และสินคาอ่ืนๆอยางจุใจ 
ชอปปم�งฮาราจูกุ คือแหลงชอปปم�งและสถานท่ีทองเท่ียวสุดชิคแหงหน่ึงของวัยรุนชาวญี่ปุ�นในโตเกียว ท่ีเต็ม
ไปดวยสีสันและความหลากหลายของแฟช่ันหลากสไตลท่ีดูแลวรับรองวาแปลกตาสําหรับนักทองเท่ียว
ตางชาติอยางเรา แตนอกจากแหลงชอปปم�งสุดชิคแลวในฮาราจกูุยังมีสถานท่ีทองเท่ียวนาสนใจอีกหลาย
แหง เราจึงขอพาทุกคนไปทัวรเดินเท่ียวเลนในฮาราจูกุชมสีสันของยานน้ีภายในหน่ึงวัน ใครพรอมแลว
ตามเรามาเลย! 
หรือซื้อทัวรเสริม ดิสนียแลนด โลกแหงจินตนาการของราชาการตูนญี่ปุ�นซึ่งเปนดิสนียแลนดแหงแรกท่ี
สรางนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรางข้ึนในป พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุนสรางกวา 600 
ลานบาท ใหทานสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด (ไมจํากัดจํานวนการเลน) ผจญภัยในดินแดนตางๆ 
ใหทานเลนเคร่ืองเลนตัวใหมจากภาพยนตรการตูนเร่ืองดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนใน
ดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร The Pirate of Caribbean เขยาขวัญกับบานผีสิงใน Haunted 
Mantion สัมผัสความนารักของตุกตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตรสามมิติ 
The Invention of the Year ใหทานไดสนุกสนานพรอมกับการจับจายเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกนารัก
ในดิสนียแลนดอีกทั้งยังจะไดสัมผัสกับตัวการตูนเอกจากวอลดิสนีย อยาง มิกกี้เมาส มินน่ีเมาส พรอม
ผองเพ่ือนการตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจายซื้อของที่ระลึกนารักในดิสนียแลนด [ซื้อทัวรเสริมผูใหญ 
2,500 บาท เด็ก 1,900 บาท ]   



 

 

**** อิสระรับประทาน กลางวัน และ อาหารคํ่า ณ ตามอัธยาศัย **** 
เขาพัก ณ โรงแรม SHINJUKU WASHINGTON HOTEL  
วันท่ีหก : เมืองฮิตาชิ – สวนฮิตาชิซีไซคพารค – ดอกโคเชีย – ตลาดปลานากามินาโตะ 
            ศาลเจาโออาไรอิโซซากิ – ชอปปم�งไดเวอรซิต้ีโอไดบะ 
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
สวนฮิตาชิ ซีไซค พารค ต้ังอยูใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญี่ปุ�น เปน
สวนสาธารณะขนาดใหญที่มีเน้ือท่ีกวาง 1,187.5 ไร ท่ีน่ีเปนสวรรคของคนรักดอกไมเพราะเต็มไปดวยไม
ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานใหนักเท่ียวไดชมตลอดท้ังป ในฤดูใบไมรวงชวงปลายเดือน
กันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตนโคเชียจะเปนไมพุมกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยูแลว แตพอถึง
ชวงฤดูใบไมรวงจะเปลีย่นสีเปนสีแดงสดก็ยิ่งทําใหท้ังสวยงามและแปลกตามากยิ่งข้ึน จนกลายเปนไฮไลท
หลักของสวนแหงน้ีเลยทีเดียว พรอมกันน้ียังมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยูใกลๆกันดวยใหทานได
ถายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ 

  
ตลาดปลานากามินาโตะ ตลาดปลาแหงน้ีเปนที่รูจักกันดีวาเปนตลาดปลาท่ีขายของสดและมีราคาท่ีถูกจึง
เปนท่ีดึงดดูนักทองเท่ียวไดเปนจํานวนมากใหมาเท่ียวชม และถาหากไมไดซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลิน
กับการลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดไดที่รานอาหารและบารซูชิสายพานไดอยางเพลิดเพลินใจ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานากามินาโตะ  
ศาลเจาโออาไร อิโซซากิ ต้ังอยูท่ีเมืองโออาไร จังหวัดอิบารากิ ผูคน
เช่ือกันวาถาไดมาอธิษฐานขอพรที่น่ีจะสมหวังในเร่ืองของสุขภาพที่ดี 
ชีวิตมีความสุข ใหมีความรู มีคุณธรรมท่ีดี และยังขอในเร่ืองของการ



 

 

แตงงานไดอีกดวย มุมถายรูปยอดนิยมกคื็อเสาโทริอิท่ีต้ังอยูกลางมหาสมุทร ท่ีเช่ือกันวาเปนจุดที่เทพเจา
ลงมาจุติบนโลกมนุษย และท่ีน่ียังเปนแหลงพาวเวอรสปอตท่ีมีช่ือเสียงในแถบคันโตอีกดวย  
ไดเวอรซิต้ีโอไดบะ ใหทานไดอิสระชอปปم�งในแหลงชอปปم�งขนาดใหญที่มีรานคาตาง ๆ มารวมตัวกันถึง 
154 ราน อาทิเชน Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, Onitsuka และยังมี
หางใหเลือกเดินท้ัง AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปم�ง  
ค่ํา  อิสระรับประทาน อาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะเพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ   
วันท่ีเจ็ด : สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 
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 

18-24 ตุลาคม 2562 
** วันหยุดปยะมหาราช ** 57,900.- 54,900.- 49,900.- 7,900.- 38,900.- 

 
** 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 คาซักรีด 

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

 
ราคาต๋ัวเคร่ืองบินประกอบดวย 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารระหวางประเทศช้ันประหยัด(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอรไลน 
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน (คาธรรมเนียม

เช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการกําหนดราคาคาทัวรแลว กรณีท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จําเปนตองเรียกเกบ็สวนเพ่ิมเติม โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา) 

 คาขนยายสัมภาระและกระเป�าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไลน น้ําหนักกระเป�า
เดินทางตองมีน้ําหนักไมเกิน 46 กิโลกรัม (ใบละ 23 กิโลกรัม X 2 ใบ) หากกรณีท่ีน้ําหนักกระเป�า
เดินทางใบใดใบหน่ึง    มีน้ําหนักเกินท่ีกําหนด ทานตองเสียคาธรรมเนียมปรับตามกฎขอกําหนด
ของสายการบินน้ัน (ขอกําหนดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเปนไปตามประกาศของสายการบิน) 

การชําระเงิน 
 บริษัทรับมัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจอง/ที่น่ัง 
 สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ 

กําหนด 
(ทางบริษัทฯ อาจมีการเรียกเกบ็สวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางน้ัน
ถูกจองเต็มเร็วกวาปกติ หรือจําเปนตองออกตั๋วเคร่ืองบิน เพ่ือเลี่ยงการเรียกเกบ็เพ่ิมคาธรรมเนียม



 

 

เช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศคร้ังใหมของสายการบินที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม
จําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง 
 กรณียกเลิกการจองมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คืนมัดจําทานละ 5,000 

บาท 
 กรณียกเลิกการจองนอยกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ ไมคืนเงินมัดจํา ไมวาจาก

กรณีใด 
 กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธ์ิ คิดคาบริการ 50% ของราคารวม

ท้ังหมด 
 กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันกอนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคาบรกิารเต็มจํานวนของราคารวม

ท้ังหมด 
 หากผูเดินทางมีความประสงคจะขอเปล่ียนวันเดินทาง (ยายคณะทัวร) สามารถทําไดโดยไมมี

คาใชจายดังน้ี  
สําคัญ 
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกขอ) 
 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายทัวรตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดาน

ภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชนสูงสุดของทานลูกคาโดย
สวนใหญเปนหลัก  

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการ
เดินทางท่ีระบุไวทั้งหมด 

 ในกรณีท่ีลูกคาตองการจองและซื้อต๋ัวโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมาจาก
ประเทศอ่ืน เพ่ือรวมทัวรในประเทศญี่ปุ�น ไมวาจะเปนการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะทัวรน้ัน ๆ 
กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทุกคร้ัง (กรณีท่ีทานออกตั๋วโดยมิไดแจงใหบริษทัทราบ
ลวงหนา ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นไมวากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา/ออกเมือง 
บริษัทฯ ไมคืนคาทัวรในทุกกรณี 

 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอการถกูปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศของผู
เดินทางได เน่ืองมาจากผูเดินทางอาจมีส่ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง ความประพฤติสอไป



 

 

ในทางเส่ือมเสีย ภัยธรรมชาติ การประทวง การกอจลาจล ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน 
และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ 
ถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
ต๋ัวโดยสารและสายการบิน 
1. ต๋ัวโดยสาร 
1.1 การเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลบัพรอมกัน หากตองการเล่ือนวัน

เดินทางไปหรือกลับ ทานตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณา
แจงทันทีเม่ือทําการจองทัวร) 

1.2 คาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันวนิาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัตราท่ีทางสาย
การบินแจงคาธรรมเนียม ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปลีย่นแปลงอัตราคาธรรมเนียม
ใด ๆ เพ่ิมขึ้นในภายหลัง ถือเปนคาต๋ัวเคร่ืองบินสวนเพ่ิมท่ีผูเดินทางตองเปนผูชําระ 

1.3 กรณีท่ีทานมีความประสงคตองการเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมลจะดําเนินไดภายหลังออกตั๋วกรุปแลวเทาน้ัน โดยผูโดยสารตอง
ดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตนเอง 

1.4 ท่ีน่ังบนเคร่ืองบินของกรุปทัวรเปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ แจงคําขอได
ตามขั้นตอน แตไมสามารถเขาไปแทรกแซงจัดการแทนได สายการบินไมรับคําขอบล็อกที่น่ัง 
Long Leg ผูโดยสารตองไปแจงคําขอท่ีเคานเตอรเช็คอินในวันเดินทาง 

1.5 กรณีท่ีทัวรออกตั๋วเคร่ืองบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตให
เปล่ียนช่ือตัวผูเดินทางทุกกรณี บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอเงิน
คืนตามขั้นตอนของสายการบินเทาน้ัน กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีฯ วาต๋ัวเครื่องบินใบน้ัน ๆ 
สามารถขอเงินคืนไดหรือไม 

1.7 การสะสมไมลของสายการบิน หากใชต๋ัวโดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถสะสม
ไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืน ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการ
บินน้ัน ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธ์ิของสายการ
บิน 

1.8 กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลต้ังแตเร่ิมจองทัวร โดยกรอกในใบขอมูลท่ีทางบริษัทฯ สงให
เพ่ือสิทธิประโยชนสูงสุดของทานเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเคร่ืองทกุ



 

 

ใบไวตรวจสอบภายหลังทานกลับถึงเมืองไทย วาไดรับไมลสะสมเรียบรอยแลว หากบัตร
โดยสารขึ้นเคร่ืองหาย (Boarding Pass) ทานไมสามารถเรียกรองใด ๆ ท้ังกับบริษัททัวรและ
สายการบิน 

2. สายการบิน 
2.1 สําหรับผูเดินทางซึ่งต้ังครรภ สตรต้ัีงครรภทุกอายุครรภตองอยูในดุลพินิจของแพทยและ

ครอบครัววาควรเดินทางหรือไม (โปรดแจงพนักงานทันทีเม่ือทําการจองทัวร) บริษัทฯ ขอเรียน
วาเราไมอาจรับผิดชอบตอเหตุการณไมคาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธ์ิไมรับผูรวมเดินทางท่ีมี
อายุครรภเกิน 4 เดือน / ผูมีประวัติครรภเคยมีปญหาหรือมีประวัติคลอดกอนกําหนด 

2.2 บริษัทฯ ยกเวนการคืนเงิน กรณีทานแจงยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุด
สําคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ตองทําการยืนยัน,ชําระมัดจําคาต๋ัวหรือชําระเต็มจํานวนกับสายการ
บิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวร ไมวา
ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป�าและสัมภาระเดินทาง (เปนไปตามกฎของสายการบิน) 
o น้ําหนักกระเป�าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20-

30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารในช้ันประหยัด) หากกรณีท่ีสัมภาระมีน้ําหนักเกิน ทางสายการ
บินมีสิทธ์ิเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพ่ิมได 

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

2.4 บางรายการทัวรที่ตองใชสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเป�าอาจถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ

อากาศ การเมือง 
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยดุของญี่ปุ�น  และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ

เหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


