
#15409 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา โตเกียว 7 วัน 4 คืน
กําแพงหิมะเจแปนแอลป อาชิคางะฟลาวเวอรปารค บิน JL
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา คุสัทซึ โตเกียว หมูบานชิราคาวาโกะ ถนนซันมาจิ
ซูชิ เขื่อนคุโรเบะ ฟารมเพาะวาซาบิไดโอ ปราสาทอูเอดะ พิธีกวนนํ้าแรยูโมมิ ยูบาทา
เกะ ถนนไซโนะคาวาระ ทากาซากิเจาแมกวนอิม วาดตุกตาดารุมะ สวนฮิตาชิซีไซด
พารค ชอปปงชินจูกุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - ชิ
ราคาวาโกะ   

Toyama Daiichi
Hotel หรือเทียบเทา

3 กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - เข่ือนคุโรเบะ - ออนเซ็น   
Azumino Hotel
หรือเทียบเทา

4 ไรวาซาบิ - ปราสาทอูเอดะ - คุซัทสึ - การแสดงยูโมมิ - บอน้ําพุรอนคุซัทสึ (ยูบาตา
เกะ) - ถนนไซโนะคาวาระ - ออนเซ็น   

Kusatsu Onsen
Hotel หรือเทียบเทา

5 องคเจาแมกวนอิมเมืองทาคาซากิ - โรงงานผลิตดารุมะตุกตา Daruma - สวนอะชิ
คางะ   

Tokyo Hotel หรือ
เทียบเทา

6 สวนฮิตาชิ ซีไซด - ตลาดปลานาคามินาโตะ - ยานชินจูกุ - ทาอากาศยานฮาเนดะ    -

7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 เม.ย. 65 - 21 เม.ย.
65

฿63,900 ฿60,900 ฿57,900 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ท่ีทําการเกา
เมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. นัดหมายพบกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาเตอร C สายการบินไทย จุดนัดพบ ปายบริษัททัวร เจาหนาท่ี
บริการชวยโหลดสัมภาระและกระเปาเดินทาง

00.05 น. ออกเดินทางสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน ดวยเท่ียวบิน TG 644 การบินไทย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

08.00 น. ถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอย

นําทานสู หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปีกอน ท่ียัง
อนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน
โบราณ และรานคาหลากหลาย พรอมท้ังเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

จากนั้นชม ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เป็นท่ีทํางานและท่ี
อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน [เมนูเน้ือหรือหมูยางบนใบโฮบะ]

นําทานชม หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยู
เนสโกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร
โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน กับสองมือพนมของพระเจา
จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช”

่



วันท่ี 3 กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - เขื่อนคุโรเบะ - ออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร [เมนูชาบูชาบู]

พักท่ี

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เน้ือหรือหมูยางบนใบโฮบะ

ชิราคาวาโกะ บาย

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู

 Toyama Daiichi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สถานีทาเทยามา

้



นําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.

นําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน

นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหน่ึงในสามภูเขา
ศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญ่ีป ุนตั้งแตสมัยโบราณ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็นกําแพงหิมะสูงชัน
(SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพท่ีตื่นตา
ตื่นใจ

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน [เซตอาหารญ่ีป ุน]

นําทานเดินทางผานอุโมงคท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามาท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงคท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน

จากนั้นโดยสารกระเชาไฟฟาท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นน่ังเคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก
สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตั้งแตตน
จนสุดเสนทาง ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว

จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเขื่อนยักษกั้นน้ําท่ีใหญมหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน จะมีสายรุงพาดผานตลอดปี ท่ีโอบลอม
ดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเวลา
ตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ปี โดยจะใชเวลาเดินเทาเพ่ือขามเขื่อน 800
เมตร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Azumino Hotel หรือเทียบเทา

แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา

กระเชาไฟฟาทาเทยามา

เจแปนแอลป

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาท่ีนําชมเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปนแอ
ลป เป็นเสนทางธรรมชาติท่ีตั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ
ประเทศญ่ีป ุน พาดผานวิวทิวทัศน ท่ีสลับซับซอนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน หรือท่ีรูจักกันวา
เจแปนแอลป

เป็นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ท่ีมีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ีแหงน้ีใน
นามของเจแปนแอลป ท่ีน่ีมีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ท่ีไดชื่อวาเป็นกําแพงหิมะ
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซตอาหารญ่ีป ุน

เขื่อนคุโรเบะ บาย

เขื่อนน้ีมีความสูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสราง
นาน 7 ปี โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) อีก
ดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุก
วัน ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามภาพหน่ึง



วันท่ี 4 ไรวาซาบิ - ปราสาทอูเอดะ - คุซัทสึ - การแสดงยูโมมิ - บอน้ําพุ
รอนคุซัทสึ (ยูบาตาเกะ) - ถนนไซโนะคาวาระ - ออนเซ็น

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Azumino Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ฟารมเพาะวาซาบิไดโอ วาซาบิจะเติบโตไดในท่ีท่ีน้ําบริสุทธิแ์ละสะอาดเทานั้น และเมืองน้ีอุดมไปน้ําพุธรรมชาติท่ี
สะอาด จากหิมะท่ีละลายจากเทือกเขาแอลป ฟารมเพาะวาซาบิไดโอ ใชความเอ้ืออํานวยของธรรมชาติปลูกวาซาบิท่ีคุณภาพดีท่ีสุด
ในญ่ีป ุน นอกจากน้ียังมีสินคามากมายทําขึ้นจากวาซาบิ รวมไปถึงไอศครีมรสวาซาบิ และยังมีชั้นเรียนทําอาหารท่ีใชวาซาบิเป็น
สวนประกอบใหทานไดลองฝีมืออีกดวย

จากนั้นชม ปราสาทอูเอดะ ถูกสรางขึ้นในปี 1583 โดย ซานาดะ มาสะยูกิ หัวหนาซามูไรท่ีเป็นท่ีรูจักท่ัวญ่ีป ุน ปราสาทแหงน้ี
มีความ สําคัญทางประวัติศาสตร เห็นไดจากรองรอยการโจมตีโดยกองทัพโทขุกาวา ถึงสองครั้ง อุทยานรอบตัวปราสาทไดถูก
ปรับปรุงไปแลวแตรองรอยท่ีตัวปราสาทยังคงหลงเหลืออยู ในฤดูใบไมผลิท่ีน่ีจะกลับมาครึกครื้นดวยผูคนท่ีมาชมดอกซากุระ
อุทยานรอบปราสาทอูเอดะ เป็นหน่ึงในท่ีชมดอกซากุระท่ีขึ้นชื่อของจังหวัดนากาโน งานเทศกาลหลายเทศกาลถูกจัดขึ้นตั้งแต
กลางเดือนเมษายนของทุกปี รวมถึงงานเทศกาลปราสาทอูเอดะ เซ็นบงซากุระ (เทศกาลซากุระ 1000 ตน)

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน [เซตอาหารญ่ีป ุน]

นําทานสู เมืองคุสัทสึ จังหวัดกุมมะ หน่ึงในแหลงออนเซนเกาแกท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน ท้ังปริมานน้ําแรในธรรมชาติท่ีมี
ปริมาณมากและคุณสมบัติรักษาโรคภัยตางๆ บํารุงสุขภาพ

จากนั้นชม พิธีกวนน้ําแรยูโมมิ พิธีกรรมเกาแกกวาหลายรอยปีในการทําน้ําแรใหอุนลง โดยไมเจือจางน้ําแรดวยน้ําเย็นซ่ึงลด
ทอนคุณสมบัติพิเศษของน้ําแร พิธีการปรับอุณภูมิน้ําแรยูโมมิ เป็นพิธีท่ีมีเอกลักษณในการใชไมพาย กวนน้ําแร ประกอบการ
รองเพลง ปัจจุบันเป็นหน่ึงในกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวตางถิ่นเป็นเอกลักษณและนาประทับใจ

นําทานชม ยูบาทาเกะ เป็นสัญลักษณใจกลางเมืองคุสัทซึ มีหมายความวา “ทุงน้ํารอน” ซ่ึงมีการสงออกน้ําประมาณ 5,000
ลิตรตอนาที ควันไอน้ําท่ีลอยขึ้นมาและกล่ินอายเฉพาะตัวของบอน้ํารอนจะชวยทําใหทานรูสึกผอนคลาย

จากนั้นเดินทางสู ถนนไซโนะคาวาระ เป็นถนนสายเล็กมีโรงแรมสไตลญ่ีป ุน แบบด้ังเดิมท่ีสรางตั้งแตศตวรรษท่ี 19 ให
เลือกอยูเรียงรายและยังมีรานขายขนมหวานแบบด้ังเดิม รานอาหารตางๆ และรานของท่ีระลึก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Kusatsu Onsen Hotel หรือเทียบเทา

แชออนเซนผอนคลายความเมื่อยลา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ไรวาซาบิ

ปราสาทอูเอดะ

ตั้งอยูในเมืองชนบทอาซุมิโนะ(Azumino) ใกลมัตสึโมโตะ ซ่ึงเป็น 1 ในไรวาซาบิท่ีใหญ
ท่ีสุดประจําประเทศญ่ีป ุน รวมท้ังเป็นแหลงทองเท่ียวอีกดวย การปลูกวาซาบิในไรแหงน้ีมี
ความพิถีพิถันอยางมาก โดยใชน้ําบริสุทธิจ์ากลําธารท่ีไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซ่ึง
ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

เป็นปราสาทท่ีตั้งอยูในอุเอดะ ทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโน ประเทศญ่ีป ุน ถูกสราง
ขึ้นในปี 1583 โดย ซานาดะ มาสะยูกิ หัวหนาซามูไรชื่อดังในประวัติศาสตรคนหน่ึงของ
ญ่ีป ุน ปราสาทดังกลาวถูกกําหนดใหเป็นโบราณสถานแหงชาติโดยรัฐบาลญ่ีป ุนในปี
1934 นฤดูใบไมผลิท่ีน่ีเป็นอีกจุดชมซากุระท่ีสวยงามมากจุดหน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซตอาหารญ่ีป ุน

คุซัทสึ

การแสดงยูโมมิ

บอนํ้าพุรอนคุซัทสึ (ยูบาตาเกะ)

ถนนไซโนะคาวาระ

 บาย

เป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงของประเทศหลายแหง เชน น้ําพุรอนยูบาตาเกะ คุซัทสึ มี
แหลงทองเท่ียวมากมายใหคุณไดสํารวจอดีตท่ีนาหลงใหล ความรวมสมัยท่ีนาสนใจ และ
อนาคตท่ีนาตื่นตา ท่ีน่ีมีกิจกรรมมากมาย มีคุซัตสึ ออนเซ็น (Kusatsu Onsen) สุดยอด
บอน้ํารอนมีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นหน่ึงในออนเซ็นท่ีมีชื่อเสียงและมีความเกาแกมาก
เป็นอันดับตนๆของประเทศญ่ีป ุน โดยคุซัตสึ ออนเซ็นนั้นมีอายุเกาแกกวา 120 ปี

นําทานชมพิธีกวนน้ํายูโมมิ หรือวิธีการลดอุณหภูมิน้ํา เน่ืองจากในอดีต เมืองแหงน้ีไมได
มีเครื่องปรับอุณหภูมิเหมือนปัจจุบัน และเด็กไมสามารถอาบน้ํารอนท่ีมีอุณหภูมิสูง
มากกวา 50 - 90 องศาได ชาวบานเลยมีวิธีการปรับระดับอุณหภูมิของน้ําโดยไมตองเติม
น้ําเย็นลงไป และก็แนนอน ถาตองทําทุกๆ วันโดยไมมีเสียงเพลง ก็อาจจะดูไมสนุก พวก
เหลาแมบานจึงกวนน้ําไป รองเพลงไป เพราะมากๆ เลยคะ เพลงน้ีเป็นเพลงของเมืองคุสัต
ซึ หลังจากนั้นนําทานเดินชมบรรกาศรอบเมืองคุสัตสึ ซ่ึงกลางเมืองจะมีรางน้ําซ่ึงทานจะ
ไดเห็นถึงความอลังการของตนกําเนิดของน้ําออนเซน

เป็นบอน้ํารอนท่ีเป็นสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองคุซัตสึ ท่ีเสมือนเขื่อนไมแหงน้ําพุรอน
ขั้นท่ีทําเพ่ือใหระดับความรอนของน้ําลดลงกอนท่ีจะไดรับการแจกจายใหกับเรียวกังตางๆ
และหองอาบน้ําสาธารณะ เป็นแหลงน้ํารอนกลางเมืองคุซัทสึ โดยมีลักษณะคลายท่ีกัก
น้ําพุรอน มีเพ่ือทําใหระดับความรอนของน้ําลดลงและสกัดเศษแรธาตุท่ีตกตะกอนอยูกน
บอน้ํารอนเอาไว ซ่ึงตอนน้ีเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองอีกดวย

เป็นถนนสายเล็กๆ ท่ีมีโรงแรมสไตลญ่ีป ุนแบบด้ังเดิมท่ีสรางตั้งแตศตวรรษท่ี 19



วันท่ี 5 องคเจาแมกวนอิมเมืองทาคาซากิ - โรงงานผลิตดารุมะตุกตา
Daruma - สวนอะชิคางะ

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kusatsu Onsen Hotel หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานนมัสการ เจาแมกวนอิมของเมืองทากาซากิ สรางขึ้นมาตั้งแตปีโชววะท่ี 11 (ค.ศ.1936) และก็ไดกลายเป็นสัญลักษณ
ประจําเมืองน้ี ภายในองคเจาแมกวนอิมมีบันได 146 ขั้น ท่ีจะนําเราขึ้นไปยังชั้น 9 (บริเวณบาขององคเจาแมกวนอิม) จากจุดน้ี
สามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองทากาซากิ ไดสุดลูกหูลูกตา

นําทานเดินทางสู โรงงานผลิตดารุมะ โรงงานท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดก็ไมพน Daruma no Sato Daimonya น่ีเอง โดยโรงงาน
แหงน้ีมีทานปรมาจารยทางดานการทําตุกตาดารุมะอยูน่ันคือทานอาจารย Jun-ichi Nakata ท่ีปัจจุบันก็ยังคงผลิตผลงานอัน
สวยงามออกมาใหชม ภายในโรงงานทานจะไดชมวิธีการผลิต และวาดรูปลงบนตุกตาซ่ึงมีความปราณีตสวยงาม นอกจากน้ีทาน
ยังสามารถลองทําตุกตาดวยตนเอง ซ่ึงจะเป็นดารุมะชิ้นเดียวท่ีไมเปมือนใครในสไตลของทุกทาน

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน

นําทานสู อาชิคางะ ฟลาวเวอรปารค (ชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย) เป็นสวนดอกไมท่ีขึ้นชื่อวา “สรวงสรรคแหงดอกไม”
ซ่ึงมีสวนดอกวิสทีเรียท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน ทานสามารถเพลิดเพลินกับชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ท่ีเป็นพวงหอยระยาเป็น
อุโมงคดอกไมท่ีสวยงาม เต็มไปดวยดอกวิสทีเรียมากมายกวา 350 ตน ท้ังตนท่ีมีดอกสีขาวสูงกวา 80 เมตร และตนวิสทีเรียท่ี
ใหญท่ีสุดของท่ีน่ีซ่ึงมีอายุกวา 150 ปี

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

พักท่ี Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

องคเจาแมกวนอิมเมืองทาคาซากิ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นองคเจาแมกวนอิมสรางขึ้นในปี 1936 มีความสูงถึง 42 เมตร น้ําหนัก 6,000 ตัน
โดยนักทองเท่ียวสามารถขึ้นบันไดดานในองคพระ เพ่ือไปสักการะและชมวิวเมืองได
ปัจจุบันเป็นเสมือนสัญลักษณอยางหน่ึงของเมืองทาคาซากิ



วันท่ี 6 สวนฮิตาชิ ซีไซด - ตลาดปลานาคามินาโตะ - ยานชินจูกุ - ทา
อากาศยานฮาเนดะ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ํา ตามอัธยาศัย

โรงงานผลิตดารุมะตุกตา Daruma
“ตุกตาดะรุมะ” หรือ “ตุกตาดารูมะ” (Daruma doll) นับเป็นหน่ึงในตุกตาโชคราง ท่ีรูจัก
กันอยางแพรหลายในประเทศญ่ีป ุน เป็น “ตุกตาสัญลักษณแหงความหวัง” ท่ีสรางขวัญ
กําลังใจใหแกผูท่ีครอบครองเป็นเจาของ ลักษณะของตุกตาดะรุมะจะมีหนวด และเคราดํา
ไมมีแขน ไมมีขา และเพราะวาสวนฐานดานลางมีลักษณะโคงกลมมน และมีน้ําหนักมาก
ในขณะท่ีสวนดานบนจะมีน้ําหนักเบาจึงทําใหตุกตาดะรุมะจัดเป็นประเภท ตุกตาลมลุก
(roly-poly dolls) ชนิดหน่ึง เพราะเมื่อผลักไปทางดานใด ก็จะยอนกลับมาตั้งตรงไดอีก
ทุกๆ ครั้งน่ันเอง ท้ังหมดน้ีเป็นเพียงรายละเอียดภายนอกเทานั้น แตจุดเดนอันเป็น
เอกลักษณสําคัญย่ิงก็คือ ตุกตาดะรุมะ “ไมมีดวงตาท้ังสองขาง !”

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนอะชิคางะ บาย

เป็นสวนดอกไมแหงหน่ึงซ่ึงถาเปรียบเทียบเป็นฤดูดอกไมได จะแบงเป็น8ฤดู ซ่ึงฤดูท่ีสวย
ท่ีสุดก็คือฤดูดอกวิสทีเรีย สวนในชวงเทศกาลประดับแสงไฟนั้น ท่ีน่ีถือเป็น Top 3 ของ
ญ่ีป ุน ท่ีภายในสวนขนาดพ้ืนท่ี 94,000 ตารางเมตรน้ี จะถูกประดับตกแตงดวยหลอดไฟ
หลากสีสันกวา 4,500,000 ดวงซ่ึงจะคอยชวยแตงเติมความรูสึกอ่ิมเอิบใจใหแกแขกผูมา
เยือนทุกทานกับงานประดับไฟท่ีสวยเกินจินตนาการน้ี

 คํ่า  Tokyo Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู สวนฮิตาชิ ซีไซค พารค ตั้งอยูใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ ในประเทศญ่ีป ุน เป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญท่ีมีเน้ือท่ีกวาง 1,187.5 ไร ท่ีน่ีเป็นสวรรคของคนรักดอกไมเพราะเต็มไปดวยไมดอกนานาชนิดท่ีจะหมุนเวียนเปล่ียนกัน
บานใหนักเท่ียวไดชมตลอดท้ังปี ชวงฤดูใบไมผลิ

นําทานชม ดอกแดฟโฟดิล (หรือนารซิสซัส) และดอกทิวลิป 170 ชนิด แตถาไปกอนเขาสูฤดูรอน ท่ีน่ีจะเต็มไปดวยดอก
กุหลาบ และทุงดอกนีโมฟิลลา (หรือเบบี้ บลูอายส) ใหทานไดถายรูปเก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นเดินทางสู ตลาดปลานากามินาโตะ ตลาดปลาแหงน้ีเป็นท่ีรูจักกันดีวาเป็นตลาดปลาท่ีขายของสดและมีราคาท่ีถูกจึง
เป็นท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวไดเป็นจํานวนมากใหมาเท่ียวชม และถาหากไมไดซ้ือปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการล้ิมรสชาติอาหาร
ทะเลสดไดท่ีรานอาหารและบารซูชิสายพานไดอยางเพลิดเพลินใจ

บาย

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ รานอาหารญ่ีป ุน

นําทานสู ถนนชินจูกุ ชอปป้ิงสินคานานาชนิด อาทิเชน สินคาอิเล็คทรอนิกกลองถายรูป นาฬิกาชื่อดัง CASIO, SEIKO
ณ ราน BIG CAMERA หรือ SAKURAYA, เสื้อผา ขาวของเครื่องใช ภายใตแบรนด MUJI, กระเปา หรือ รองเทาแฟชั่น,
เครื่องสําอางคชื่อดังของญ่ีป ุน SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอปป้ิงสุดมันส ณ ราน 100 เยนอยางจุใจ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ



วันท่ี 7 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวนฮิตาชิ ซีไซด

ตลาดปลานาคามินาโตะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวอันสวยงามอยูใกลๆ โตเกียว ตั้งอยูในจังหวัดอิบารากิ สวนดอกไม
แหงน้ีมีขนาดใหญ มีพ้ืนท่ี 1.9 ลานตาราเมตร มีชื่อเสียงเรื่องดอกไมท่ีจะบานใหชมผัด
เปล่ียนสายพันธุ ตลอดท้ังปีตามฤดูกาล นอกจากน้ียังมีเสนทางป่ันจักรยานท่ีนักทอง
เท่ียวสามารถป่ันชมภายในสวน รวมถึงโซนอ่ืนๆอีกมากมายท่ีนาสนใจ เชน สวนสนุก
สนามBMX วิบาก สนามกีฬา และสถานท่ีทําบารบีคิว เป็นตน

เป็นพ้ืนท่ีท่ีไดรับความสียหายจากสึนามิ รานคาตางๆในยานนั้นไดรวมแรงรวมใจกันกลับ
มาเปิดบริการขึ้นอีกครั้ง แมวาบรรยากาศจะยังไมคึกคักเหมือนแตกอน แตก็มีผูคน
มากมายเดินทางมาซ้ือหาสินคาทะเลจากตลาดปลาแหงน้ีกันเป็นจํานวนไมนอย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยานชินจูกุ บาย

ท่ีน่ีเป็นแหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุท่ีเป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี ซ่ึงเป็น
หน่ึงในสถานีท่ีคึกคักท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นยานท่ีเต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใช
ไฟฟาขนาดใหญอยาง Big Camera และยานบันเทิงยามราตรีท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

ทาอากาศยานฮาเนดะ คํ่า

เป็นทาอากาศยานนานาชาติของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูท่ีเมืองโตเกียว ในอดีตเคยเป็นทา
อากาศยานนานาชาติหลักของญ่ีป ุน กอนท่ีจะยายไปท่ีทาอากาศยานนาริตะ ทาอากาศยาน
ฮาเนดะเปิดใหบริการสําหรับเท่ียวบินระหวางประเทศ ซ่ึงมุงสูจุดหมายปลายทางกวา 25
แหงใน 17 ประเทศ

 กิจกรรม เชา

00.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ดวยเท่ียวบิน TG 661 สายการบินไทย

04.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ สงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงรายทัวรตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ ณ วันเดินทาง

จริง โดยจะคํานึงถึงความปลอดภัย และประโยชนสูงสุดของทานลูกคาโดยสวนใหญเป็นหลัก 

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหกับทางบริษัทฯ ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไวท้ังหมด

ในกรณีท่ีลูกคาตองการจองและซ้ือตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใชเสนทางบินมาจากประเทศอ่ืน เพ่ือรวมทัวรใน
ประเทศญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นการเดินทางกอนหรือหลังจากคณะทัวรนั้น ๆ กรุณาติดตอสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีท่ี
ทานออกตั๋วโดยมิไดแจงใหบริษัททราบลวงหนา ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นไมวากรณีใด ๆ)

กรณีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในเมืองไทยและตางประเทศปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขา/ออกเมือง บริษัทฯ ไมคืนคาทัวรในทุกกรณี

บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางได เน่ืองมาจากผูเดิน
ทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประทวง การกอจลาจล
ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียก
รองคาบริการคืน ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ขอกําหนดเกี่ยวกับดานอาหาร 
(จําเป็นตองแจงขอจํากัดเรื่องอาหารกอนการเดินทางลวงหนา 30 วัน)

1. รายการอาหารท่ีระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ และความเหมาะสม โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

2. ขอกําหนดสําหรับทานท่ีไมทานเน้ือปลา ตามหลักโภชนาการของทางประเทศญ่ีป ุน หมายถึง ทานไมสามารถทานเน้ือสัตวน้ํา
อ่ืนใดไดท้ังหมด ไมวาจะเป็นปลาหมึก หอย กุง หรืออยางอ่ืนอยางใดก็ตาม ซ่ึงอาหารท่ีทางภัตตาคารจะเปล่ียนใหสวนใหญจะเป็นเมนูท่ี
เป็นผักหรือเตาหูแทน

3. สวนกรณีท่ีมีแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องของอาหาร เชน ไมทานเน้ือสัตว (เน้ือวัว, เน้ือหมู, เน้ือไก หรืออ่ืนๆ) ไมทานซาชิมิหรือ
ซูชิท่ีเป็นของดิบ ทานใดท่ีไมมีการแจงเกี่ยวกับขอจํากัดเรื่องอาหาร(ลวงหนา) เมื่อเดินทางถึงประเทศญ่ีป ุนแลวจะไมสามารถขอ
เปล่ียนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพ่ิมเติม โปรดทราบวาหากทานระบุไมทานเน้ือสัตว ภัตตาคารทองถิ่นบางแหงอาจเปล่ียนเมนูใหทาน
ไดเพียงผัก หรือเตาหู หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากหัวบุกเทานั้น

ตั๋วโดยสารและสายการบิน

1. ตั๋วโดยสาร
1.1 การเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางไปหรือกลับ ทานตองชําระ

คาธรรมเนียมเพ่ิมตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจงทันทีเมื่อทําการจองทัวร)

1.2 คาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันวินาศภัยทางอากาศ คํานวณตามอัตราท่ีทางสายการบินแจงคาธรรมเนียม ณ วัน
ออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใด ๆ เพ่ิมขึ้นในภายหลัง ถือเป็นคาตั๋วเครื่องบินสวนเพ่ิมท่ีผูเดินทาง
ตองเป็นผูชําระ

1.3 กรณีท่ีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมลจะ
ดําเนินไดภายหลังออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตนเอง

1.4 ท่ีน่ังบนเครื่องบินของกรุปทัวรเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ แจงคําขอไดตามขั้นตอน แตไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงจัดการแทนได สายการบินไมรับคําขอบล็อกท่ีน่ัง Long Leg ผูโดยสารตองไปแจงคําขอท่ีเคานเตอรเช็คอินในวันเดิน
ทาง

1.5 กรณีท่ีทัวรออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได ทางสายการบินไมอนุญาตใหเปล่ียนชื่อตัวผูเดินทางทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการใด ๆ  

1.6 ในกรณีแจงยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบิน
เทานั้น กรุณาสอบถามกับเจาหนาท่ีฯ วาตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนไดหรือไม

1.7 การสะสมไมลของสายการบิน หากใชตั๋วโดยสารแบบหมูคณะของการบินไทยสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืน
ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือ
ท้ังหมดเป็นสิทธิข์องสายการบิน

1.8 กรุณาแจงเบอรสมาชิกสะสมไมลตั้งแตเริ่มจองทัวร โดยกรอกในใบขอมูลท่ีทางบริษัทฯ สงใหเพ่ือสิทธิประโยชนสูงสุดของ
ทานเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไวตรวจสอบภายหลังทานกลับถึงเมืองไทย วาไดรับไมลสะสม
เรียบรอยแลว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ทานไมสามารถเรียกรองใด ๆ ท้ังกับบริษัททัวรและสายการบิน

2. สายการบิน
2.1 สําหรับผูเดินทางซ่ึงตั้งครรภ สตรีตั้งครรภทุกอายุครรภตองอยูในดุลพินิจของแพทยและครอบครัววาควรเดินทางหรือไม (โปรด

แจงพนักงานทันทีเมื่อทําการจองทัวร) บริษัทฯ ขอเรียนวาเราไมอาจรับผิดชอบตอเหตุการณไมคาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิไ์มรับผูรวม

่



เดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน / ผูมีประวัติครรภเคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดกอนกําหนด

2.2 บริษัทฯ ยกเวนการคืนเงิน กรณีทานแจงยกเลิกคณะท่ีออกเดินทางในชวงเทศกาลวันหยุดสําคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ตอง
ทําการยืนยัน,ชําระมัดจําคาตั๋วหรือชําระเต็มจํานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวร ไมวายกเลิกเวลาใดและยกเลิกดวยกรณีใด ๆ

2.3 กระเปาและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
น้ําหนักกระเปาและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารในชั้น

ประหยัด) หากกรณีท่ีสัมภาระมีน้ําหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิเ์รียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพ่ิมได

กระเปาท่ีสายการบินอนุญาตใหสามารถนําขึ้นเครื่องได จะตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และจําตองมีสัดสวน ดังน้ี
กวางxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)

2.4 บางรายการทัวรท่ีตองใชสายการบินภายในประเทศน้ําหนักของกระเปาอาจถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน

การชําระเงิน
บริษัทรับมัดจํา 10,000.- บาท สําหรับการจอง/ท่ีน่ัง

สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กําหนด (ทางบ
ริษัทฯ อาจมีการเรียกเก็บสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน 30 วัน อันเน่ืองมาจากคณะท่ีเดินทางนั้นถูกจองเต็มเร็วกวาปกติ หรือจําเป็นตอง
ออกตั๋วเครื่องบิน เพ่ือเล่ียงการเรียกเก็บเพ่ิมคาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศครั้งใหมของสายการบินท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

อัตรานี้รวม:
คาบริการน้ําแรวันละ 1 ขวด (ประเทศญ่ีป ุน)

คาบริการมัคคุเทศก และคารถโคชปรับอากาศตามรายการ

คาประกันภัยการเดินทางตางประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

คาหองพักโรงแรม คาอาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามรายการท่ีกําหนด

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบดวย

คาตั๋วเครื่องบินโดยสารระหวางประเทศชั้นประหยัด(ไปและกลับ) โดยสายการบินเจแปนแอรไลน

คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน (คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบินอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดภายหลังการกําหนดราคาคาทัวรแลว กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกลาวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จําเป็นตอง
เรียกเก็บสวนเพ่ิมเติม โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา)

คาขนยายสัมภาระและกระเปาเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินเจแปนแอรไลน น้ําหนักกระเปาเดินทางตองมีน้ําหนักไมเกิน 23
กิโลกรัม / ใบ ไดสิทธิท์านละ 2 ใบ หากกรณีท่ีน้ําหนักกระเปาเดินทางใบใดใบหน่ึง มีน้ําหนักเกินท่ีกําหนด ทานตองเสียคา
ธรรมเนียมปรับตามกฎขอกําหนดของสายการบินนั้น (ขอกําหนดน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเป็นไปตามประกาศของสายการบิน)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาประเทศญ่ีป ุน และไมรวมคาธรรมเนียมผานดานเขาประเทศอ่ืน

คาทําหนังสือเดินทาง และคาใชจายท่ีเป็นสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด เป็นตน

คาทิปมัคคุเทศก หัวหนาทัวรและคนขับรถ หากบริการดี นารัก สามารถเพ่ิมใหเป็นกําลังใจในการทํางานได

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3% 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
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อัตราน่ีไมรวมคาทิปสําหรับมัคคุเทศนและคนขับรถทานละ 2,000 เยนตอทาน 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีป ุน  และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

การยกเลิก
กรณียกเลิกการจองมากกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์คืนมัดจําทานละ 5,000 บาท

กรณียกเลิกการจองนอยกวา 30 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์ไมคืนเงินมัดจํา ไมวาจากกรณีใด

กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันกอนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ ์คิดคาบริการ 50% ของราคารวมท้ังหมด

กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันกอนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดคาบริการเต็มจํานวนของราคารวมท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


