
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCITING TOKYO-TOHOKU FLOWERS 

SNOWWALL & DRIFT CAR 7D5N  

BY JAPAN AIRLINES [ไฟลเ์ชา้-บนิภายใน] 



 
 
 
 
 

 

28 เมษายน-04 พฤษภาคม 2020 
** หยุดยาววนัแรงงาน ** 65,900.- 

เทีย่ววนัหยุดชมก าแพงหมิะ !!! บนิไฟลเ์ชา้ / สวนอะชคิางะฟลาวเวอ่รพ์ารค์ 

(ชมความงดงามของดอกวสีเทอเรยี) / สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์ (ชมทุ่งดอกเนโมฟีลา่) 

สะพานแขวนรวิจนิ / ปราสาทสรึงุะ / EBISU DRIFT CAR [ใหท้่านไดส้มัผสักบัการนั่ง

รถดรฟิทค์ารโ์ดยนกัแข่งระดบัโลก] / ปากปลอ่งภูเขาไฟซาโอะ / หุบเขาโอยาสเุคยีว 

ชอ้ปป้ิงออิอน / หมู่บา้นซามูไรคาคุโนะดาเตะ / ก าแพงหมิะฮาจมินัไต / เมอืงอาโอโมร ิ 

 ศาลเจา้เมจ ิ/ ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ / ย่านฮาราจกูุ /ย่านโอโมเตะซานโดะ 

ผ่อนคลายกบัโรงแรม♨แชอ่อนเซน3คนื/ น ้าหนักกระเป๋า 46 โล 

 

วนัแรก :  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ  

05.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จุดนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

08.05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 708 เจแปนแอรไ์ลน ์

16.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูมิ-สนามบนินารติะ [บนิไฟลเ์ชา้]   X 
NARITA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

2 

เมืองโทจกิ-ิสวนอะชคิางะฟลาวเวอรพ์ารค ์(ชมความสวยงามของดอก

วสิทเีรยี)-เมืองอบิาราก-ิสวนฮิตาชซิไีซคพ์ารค์ (ชมความสวยงาม

ของดอกเนโมฟีลา)-แชน่ ้าแรอ่อนเซน 

O O O 
IBARAKI ONSEN 

♨ หรอืเทยีบเท่า 

3 

สะพานแขวนรวิจนิ-ปราสาทสรึุงะ-เทีย่วชม EBISU สนามดรฟิทค์าร ์

[ใหท่้านไดส้มัผสัการไดน่ั้งรถดรฟิทค์ารข์บัโดยนักแข่งระดบัโลก] 

แชน่ ้าแรอ่อนเซน 

O O O 
IIZAKA ONSEN 

♨ หรอืเทยีบเท่า 

4 
ภูเขาไฟซาโอะ-ปากปล่องภูเขาไฟซาโอะ-เมืองอากติะ-หุบเขาโอยาสุ

เคยีว-ชอ้ปป้ิงออิอน-แชน่ ้าแรอ่อนเซน 
O O O 

YUZAWA ONSEN 

♨ หรอืเทยีบเท่า 

5 
หมู่บา้นซามูไรคาคุโนะดาเตะ-เมืองอวิาเตะ-ก าแพงหมิะฮาจมินัไต 

เมืองอาโอโมร ิ
O O O 

AOMORI HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

6 
สนามบนิอาโอโมร-ิสนามบนิฮาเนดะ-ศาลเจา้เมจ-ิชอ้ปป้ิงทาเคชติะ

,ฮาราจูกุ, โอโมเตะซานโดะ-สนามบนิฮาเนดะ 
O O X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     



 
 
 
 
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั NARITA VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง :  เมอืงโทจกิ ิ– สวนอะชคิางะฟลาวเวอรพ์ารค์ (ชมความสวยงามของดอกวสิทเีรยี) 

    เมอืงอบิาราก ิ– สวนฮติาชซิไีซคพ์ารค์ (ชมความสวยงามของดอกเนโมฟีลา) 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

อาชคิางะ ฟลาวเวอรป์ารค์ (ชมความสวยงามของ

ดอกวสิทเีรยี)  เป็นสวนดอกไมท้ีข่ึน้ช ือ่ว่า “สรวงสรรค ์

แห่งดอกไม”้ ซ ึง่มสีวนดอกวสิทเีรยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

ท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัชมความสวยงามของดอกวสิที

เรยี ทีเ่ป็นพวงหอ้ยระยา้เป็นอุโมงคด์อกไมท้ีส่วยงาม เต็ม

ไปดว้ยดอกวสิทเีรยีมากมายกว่า 350 ตน้ ทัง้ตน้ทีม่ดีอกสี

ขาวสูงกว่า 80 เมตร และตน้วสิทเีรยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดของทีน่ี่ซ ึง่

มอีายุกว่า 150 ปี ทีค่อยสรา้งบรรยากาศอนังดงามราวความฝันใหก้บัสวนแห่งนี ้ตัง้แต่ชว่งปลายเดอืน

เมษายนไปเป็นเวลาประมาณ 1 เดอืน อุโมงคด์อกวสิทเีรยีของทีน่ี่จะประดบัประดาไปดว้ยดอกวสิทเีรยีหลาก

สสีนั ทัง้สชีมพู ม่วง ขาว และเหลอืง นอกจากนีใ้นตอนกลางคนืยงัมกีารจดัไฟไลทอ์พั ใหบ้รรยากาศอนั

งดงามทีแ่ตกต่างไปจากเวลากลางวนั 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น    

สวนฮติาช ิ ซไีซค ์ พารค์ ตัง้อยู่ใน เมอืงฮติาชนิากะ 

ในจงัหวดัอบิาราก ิ ในประเทศญีปุ่่ น เป็นสวนสาธาร ณะ

ขนาดใหญ่ทีม่เีนือ้ทีก่วา้ง 1,187.5 ไร ่ทีน่ี่เป็นสวรรคข์อง

คนรกัดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดทีจ่ะ

หมุนเวยีนเปลีย่นกนับานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่ง

ฤดูใบไมผ้ลนิ าท่านชม ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนารซ์สิซสั) 

และดอกทวิลปิ 170 ชนิด แต่ถา้ไปกอ่นเขา้สู่ฤดูรอ้น ทีน่ี่



 
 
 
 
 

จะเต็มไปดว้ยดอกกุหลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลล่า (หรอืเบบี ้ บลูอายส)์ ใหท่้านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความ

ประทบัใจ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม OARAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า / แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่าม :    สะพานแขวนรวิจนิ – ปราสาทสรุึงะ – เทีย่วชม EBISU สนามดรฟิทค์าร ์

    [ใหท้่านไดส้มัผสัการไดน้ั่งรถดรฟิทค์ารข์บัโดยนกัแขง่ระดบัโลก] – แชน่ ้าแร ่

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

สะพานแขวนรวิจนิ สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดใน

เกาะฮอนช ูขา้มแม่น ้ารวิจนิ เหนือเขือ่นรวิจนิ ท่านจะได ้

สมัผสักบัธรรมชาตอินังดงาม และ การประดบัธงปลา

คารฟ์ สญัลกัษณเ์ด็กผูช้าย เพือ่ตอ้นรบัเทศกาลวนั

เด็กผูช้ายในตน้เดอืนพฤษภาคม สะพานแขวนรวิจนิ 

เป็นสะพานส าหรบัเดนิขา้มโดยเฉพาะ ไม่มเีสน้ทาง

ส าหรบัเดนิรถ ท่านสามารถเลอืกสมัผสัความตืน่เตน้กบั

ประสบการณก์ระโดดบนัจีจ้ ัม้จากสะพานนี ้( ไม่รวมค่าใชจ้่ายในรายการ )  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น    

ปราสาทสรุึงะ  ตัง้อยู่ที่เมืองไอซวุาคามตัสึ จงัหวดัฟุคุ

ชมิะ  สภาพของปราสาทที่เห็นในปัจจุบนัถูกสรา้งต่อ

เติมมาหลายต่อหลายคร ัง้ตัง้แต่ศตวรรษที่ 14 – 17 

หลงัก่อสรา้งเสร็จสมบูรณ ์ก็มเีหตุการณแ์ผ่นดนิไหว

ใหญ่ของภูมภิาคโทโฮคุเมือ่ปี 1611 ตามมาดว้ย

สงครามโบชนิในชว่งปี 1868 - 1869 แต่ปราสาทสึรุ

กะก็ไม่เคยพงัทลายจึงไดร้บัการเรยีกขานว่าปราสาท

ไรพ่้ายถึงจะผ่านภยัพิบตัิและสงครามมาหลายคร ัง้แต่ทา้ยที่สุดถูกท าลายลงในยุคปฏิรูปเมจิ ในปี 1965 

จึงไดร้บัการสรา้งใหม่ใหเ้หมือนกบัรูปแบบปราสาทเดิมเมื่อศตวรรษที่ 17 โดยมีเอกลกัษณอ์ยู่ที่หลงัคา



 
 
 
 
 

กระเบือ้งสีแดงของเท็นช ุโดยปราสาทและพืน้ทีร่อบปราสาทไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นรอ่งรอยทาง

ประวตัิศาสตรข์องชาติ 

เอบสุิเซอรก์ติ สนามคารด์รฟิระดบัโลก สรา้งโดย  

โนบุชเิงะ คุมาคุโบ เป็นสถานทีส่ าหรบัการแข่งรถต่างๆ 

โดยเฉพาะการแข่งขนัคารด์รฟิ ท่านสามารถชมการขบั

รถการดรฟิรถอย่างมทีกัษะโดยนักแข่งคารด์รฟิระดบั

โลก ส าหรบัท่านทีส่นใจสมัผสัประสบการณก์ารน่ัง

รถแข่ง ท่านสามารถน่ังรว่มไปกบัการขบัคารด์รฟิ โดย

นักขบัมอือาชพี เพือ่สมัผสัความเรว็ระดบัรถแข่ง และ

ความตืน่เตน้กบัการดรฟิรถเขา้โคง้ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม AZUMAKAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า / แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีส่ี ่:      ภูเขาไฟซาโอะ – ปากปล่องภูเขาไฟซาโอะ – เมอืงอากติะ – หุบเขาโอยาสุเคยีว 

   ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาไฟซาโอะ น าท่านชม 

ปล่องภูเขาไฟโอกามะ ทะเลสาบทีเ่กดิจากการยุบตวั

ของปากปล่องภูเขาไฟเป็นหลุมคลา้ยหมอ้ มฉีายาว่า

ทะเลสาบ 5 ส ีเพราะแสงอาทติยส์ะทอ้นใหเ้ห็นสต่ีางๆกนั

ไปในแต่ละชว่งเวลาของวนั มคีวามลกึ 20 เมตร เสน้รอบ

วงประ 1 กโิลเมตร ในชว่งแต่ฤดูกาลสนี า้จะเปลีย่นแปลง

สอียู่ตลอดเวลา 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น    



 
 
 
 
 

เมอืงอากติะ น าท่านเดนิทางสู่ หุบเขาโอยาสุ เป็น

แหล่งน ้าพุรอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงมาก ลกัษณะเป็นหนา้ผารมิ

คลอง น ้าทีไ่หลน้ันเป็นน า้พุรอ้น มอีุณหภูมแิละแรธ่าตุ

สูงมาก ท าใหม้ไีอพวงพุ่งออกมาตามซอกหนิ

ตลอดเวลา เป็นธรรมชาตทิีห่าชมไดย้าก เราสามารถ

เทีย่วโดยการเดนิลงไปในรอ่งเขาแลว้เดนิชมความ

งามเลยีบควนัทีล่่องลอยได ้

อสิระชอ้ปป้ิงในหา้งออิอนมอล ์ใหท่้านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ ของใชข้องฝากต่างๆ สนิคา้รอ้ยเยน สนิคา้

แฟช ัน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร ือ่งส าอาง ขนมต่างๆ จากซปุเปอรม์ารเ์กต 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้พกั ณ โรงแรม YUZAWA ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า / แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

วนัทีห่า้ :     หมูบ่า้นซามูไรคาคุโนะดาเตะ – เมอืงอวิาเตะ – ก าแพงหมิะฮาจมินัไต  

                  เมอืงอาโอโมร ิ

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

หมูบ่า้นซามูไรคาคุโนะดาเตะ ชมบา้นซามูไรเกา่แก่

มากมาย ชมสถาปัตยกรรมทีพ่ านักของซามูไรในสมยั

โบราณ กบับรรยากาศเกา่แกส่มยัโบราณ ฤดูใบไมผ้ล ิ

ทีนี่จ้ะสวยงามเต็มไปดว้ยชดิาเระซากุระ ซากุระสายพนัธ ์

หน่ึงทีก่ ิง่กา้นจะยอ้ยหอ้ยเป็นระยา้ สวยงามมาก หากท่าน

ชืน่ชอบโซเมอโิยชโินะ รมิแม่น ้าฮโินค ิเมอืงคาคุโนะดา

เตะนี ้เต็มไปดว้ยซากุระกว่าพนัตน้ เรยีงรายเต็มสองขา้ง

ทางรมิฝ่ังแม่น ้า 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น    



 
 
 
 
 

ก าแพงหมิะฮาจมินัไต ถนนสายแอสไพตค์อืถนน

ชมทวิทศันภ์ูเขายาว 27 กม. ซ ึง่ทอดผ่านอุทยาน

แห่งชาตโิทวาดะ-ฮะจมินัไตซึง่อยู่ระหว่างอวิาเตะและ

อาคติะ เป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดแห่งหน่ึงในญีปุ่่ นส าหรบัการ

ขบัรถชมทวิทศัน ์โดยเฉพาะในฤดูใบไมร้ว่งซ ึง่เป็น

เวลาทีคุ่ณสามารถร ืน่รมยก์บัทศันียภาพของตน้บชี

และตน้เมเปิลหลากสสีนัในทุกๆ โคง้ถนน ถนนสายแอสไพตปิ์ดในระหว่างฤดูหนาวเน่ืองจากหมิะตกหนัก แต่

ในปลายเดอืน เม.ย. ถนนจะเปิดอกีคร ัง้โดยมกี าแพงหมิะสูงบนสองขา้งทาง ก าแพงหมิะซ ึง่สามารถสูงไดถ้งึ 6 

เมตรในบางพืน้ทีน้ั่นมคีวามเรยีบและตัง้ตรงราวกบัถูกหัน่ดว้ยมดี สมัผสัความงดงามของถนนสายแอสไพต ์

ในฤดูใบไมผ้ล ิซ ึง่จะเป็นลกัษณะของก าแพงหมิะสองขา้งทาง  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เขา้พกั ณ โรงแรม AOMORI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก :     สนามบนิอาโอโมร ิ– สนามบนิฮาเนดะ – ศาลเจา้เมจ ิ– ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ, 

     ฮาราจูกุ, โอโมเตะซานโดะ – สนามบนิฮาเนดะ   

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

  น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิอาโอโมร ิเพือ่เดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ 

10.00 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิอะโอโมร ิโดยเทีย่วบนิ JL142 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

11.20 น.  ถงึสนามบนิฮาเนดะ น าท่านเดนิทางสู่ย่านชอ้บป้ิงในมหานครโตเกยีว 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น    

ศาลเจา้เมจ ิเป็นศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพือ่สกัการะบูชา

พระจกัรพรรดนีิ ราชวงศเ์มจทิีค่รองราชย ์ในสมยัปี 

1867-1912 เป็นศาลเจา้ชนิโตทีส่รา้งเสรจ็ในปี 1920 

เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานแด่องคจ์กัรพรรดเิมจ ิและพระ

มเหส ีจกัรพรรดนีิและยงัมผีนืป่าทีร่ายลอ้มศาลเจา้เมจ ิ

แห่งนีเ้ป็นการรว่มมอืรว่มใจของประชาชนชาวญีปุ่่ น ทัง้



 
 
 
 
 

การบรจิาคตน้ไม ้100,000 ตน้ และการรว่มมอืกนัปลูกตน้ไม ้เพือ่สรา้งป่ากลางกรุง ผลงานทีอ่อกมาวเิศษ

สุด 'ป่าศกัดิส์ทิธิ'์ ใจกลางมหานคร 

ชอ้ปป้ิงทาเคชติะ, ฮาราจูกุ, โอโมเตะซานโดะ คอืแหล่งชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วสุดชคิแห่งหน่ึงของ

วยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ทีถ่นนคนเดนิแหล่งรวมแฟช ัน่ของเด็กวยัรุน่ญีปุ่่ น ถนนทาเคชติะโดร ิ ย่านฮาราจู

กุ  แหล่งรวมแฟช ัน่น าสมยั ทีเ่ด็กแนวญีปุ่่ นช ืน่ชอบ ทัง้ราคาไม่สูงมากอกีดว้ย หากท่านตอ้งการซือ้ของแบ

รนดเ์นมก็ไม่ควรพลาดถนนหนา้ศาลเจา้เมจ ิทีม่รีา้นคา้ของสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ ใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้อย่าง

เต็มที ่ เชน่ รา้นคติดีแ้ลนด ์ หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่ชง้บในการสรา้งหลายรอ้ยลา้น โอโมเตะซานโดะ เป็นตน้ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั    

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิฮาเนดะ เพือ่น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง :     สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

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

EXCITING TOKYO-TOHOKU FLOWERS SNOWWALL & DRIFT CAR 

7D5N BY JAPAN AIRLINES [ไฟลเ์ชา้-บนิภายใน] 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ ่2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

 28 เมษายน –  

04 พฤษภาคม 2563 

**หยุดยาววนัแรงงาน** 

65,900.- 65,900.- 62,900.- 9,900.- 47,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่ป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่13 มกราคม 2562) ** 
 



 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม 

✓ คา่บรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

✓ คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

✓ คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

✓ คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไมร่วมคา่ธรรมเนียมผ่านดา่นเขา้ประเทศอืน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน  

 ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

✓ คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษสีนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษี

สนามบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการ

บนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บสว่นเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

✓ คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนัก

ไม่เกนิ 46 กโิลกรมั [จ ากดั 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 โล] หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิที่

ก าหนด ทา่นตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงได ้

เป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กวา่

ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษสีนามบนิตาม

ประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า  

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลูกคา้โดยส่วนใหญเ่ป็นหลกั  



 
 
 
 
 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่ม

ทวัรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ 

ทกุคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่วา่กรณีใด 

ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์น

ทกุกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจาก

ผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง 

การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไม่สามารถทาน

เนือ้สตัวน์ ้าอืน่ใดไดท้ ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซ ึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะ

เปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซา

ชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้

จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคาร

ทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท้่านไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุเทา่น้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั 

ทา่นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้

คา่ธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอื

เป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมลจ์ะด าเนินไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เทา่น้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แตไ่ม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอ

ทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนัเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผู ้

เดนิทางทุกกรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารใด ๆ   



 
 
 
 
 

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของ

สายการบนิเทา่น้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่นสาย

การบนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหวา่งสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซ ึง่การ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พื่อสทิธปิระโยชน์

สงูสดุของทา่นเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึ

เมอืงไทย วา่ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถ

เรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตี ัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัวา่ควรเดนิทาง
หรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบตอ่เหตกุารณไ์ม่

คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปีัญหาหรอืมี

ประวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทกุเทศกาล 

บรษิทัฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ 

Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารในช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น 

ดงันี ้กวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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