
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TOP OF 

FUJI 
6D3N BY JAL  
** รบัเพยีง 20 ท่าน ** 

 

 

  

29 สงิหาคม – 03 กนัยายน 2561  49,900.- 

 

** ดูแลดว้ยผูเ้ชีย่วชาญทีม่ปีระสบการณใ์นการปืนภูเขาไฟฟูจ ิ** 
 

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนินารติะ-ศาลเจา้ฟูจเิซน็เก็น-เจดยีช์เูรโตะ-หมู่บา้น

โอชโินะฮกัไกซปุเปอรม์ารเ์ก็ต-อาบน า้แร ่
√ √ √ 

TOMINOKO HOTEL 

HOTEL OR SIMILAR 

3 เร ิม่กจิกรรมปีนภเูขาไฟฟูจ ิ[เร ิม่ตน้ปืนทีช่ ัน้ 5] √ √ √ ทีพ่กัระหว่างทาง 

4 
กจิกรรมเดนิขึน้สูย่อดเขาภเูขาไฟฟูจเิพือ่รบัแสงอรณุ และ

ชมดวงอาทติยข์ึน้-เมอืงคามาครุะ-พระใหญไ่ดบุตส-ึโตเกยีว 
√ √ √ 

SUNSHINE CITY PRINCE 

HOTEL OR SIMILAR 

5 อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีว √ X X  

6 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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วนัทีห่น่ึง:  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

19.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบป้ายบรษิทั เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

21.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น เทีย่วบนิ JL 034 เจแปนแอรไ์ลน ์

 

วนัทีส่อง:  สนามบนินารติะ – ศาลเจา้ฟูจเิซน็เกน็ – เจดยีชู์เรโตะ – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก  

                   ซปุเปอรม์ารเ์กต็ – อาบน ้าแร ่ 
 

06.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร... 
 

ศาลเจา้ฟูจเิซน็เกน็ เป็นศาลเจา้ชนิโตทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณตนีเขาของภเูขาไฟฟูจ ิศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นสถานทีท่ี่

หลายนักปีนเขาหลายคนมกัจะมาไหวส้กัการะกอ่นทีจ่ะขึน้ภเูขาไฟฟูจ ิบรเิวณเจา้เต็มไปดว้ยตน้สนเกา่แกข่นาด

ใหญจ่ านวนมาก และบางตน้มอีายถุงึ 1,000 ปีเลยทเีดยีว โดยตน้สนทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในศาลเขา้มชี ือ่วา่ "สน

ฟูจทิาโร"่ มขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 8.2 เมตร, เสน้รอบวง 21 เมตร, ความสงูราว 30 เมตร ใหท้า่นไดข้อพร

กอ่นท าการปืนภเูขาไฟฟูจ ิ 

 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

เจดยีชู์เรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดยีห์า้ช ัน้บนเนินเขาทีส่ามารถมองเห็นเมอืงฟูจโิยชดิะ และภเูขา

ไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ยา่งชดัเจนและงดงาม เจดยีนี์ต้ ัง้อยูบ่นศาลเจา้อาราครุะเซนเกน(Arakura Sengen 

Shrine) ซึง่ถกูสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึสนัตภิาพปี 1963 ซ ึง่จากตวัอาคารหลกัของศาลเจา้ตอ้งขึน้บนัไดไปเกอืบ 

400 ขัน้ นักท่องเทีย่วจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขาไฟฟูจริว่มกบัเจดยีห์า้ช ัน้ โดยเฉพาะในชว่งฤดู

ใบไมผ้ลทิีด่อกซากรุะบานประมาณกลางเดอืนเมษายน และฤดใูบไมร้ว่งประมาณครึง่เดอืนแรกของเดอืน

พฤศจกิายน จะเป็นจดุชมธรรมชาตทิีนิ่ยมเป็นอยา่งยิง่ 
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หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบ่อน า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นที่

ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายุ

กวา่ 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่วสามารถดืม่

น า้เย็นจากแหลง่น า้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้น

จ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกั

ดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆใหล้ิม้ลองชมิ  

 

ซปุเปอรม์ารเ์กต็ เพือ่ใหท้่านไดจ้ดัหาซือ้สิง่ของใชพ้เพิม่เตมิทีจ่ะใชร้ะหวา่งการเดนิทางขึน้ภเูขาไฟฟูจ ิ

 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม   แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม HOTEL TOMINOKO OR SIMILAR  

 

วนัทีส่าม:  เร ิม่กจิกรรมปีนภูเขาไฟฟูจ ิ[เร ิม่ตน้ปีทีช่ ัน้ 5]  
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เตรยีมตวัเตรยีมใจใหพ้รอ้ม เตรยีมสมัภาระทีจ่ าเป็นในการเดนิทาง และทิง้สมัภาระทีไ่มจ่ าเป็นไวท้ี่

โรงแรม และเร ิม่ออกเดนิทางสูภู่เขาไฟฟูจ ิเพือ่เร ิม่ตน้กจิกรรมการปีนเขา ภเูขาไฟฟจูเิป็น

สญัลกัษณข์องประเทศญีปุ่่ น ผูค้นตา่งอยากมาพบเห็น และสมัผสั และมอีกีมากทีม่คีวามตอ้งการปีนขึน้สูย่อด

เขาสงูสดุของภเูขาไฟฟูจ ิการพชิติยอดฟูจ ิภเูขาไฟทีส่งูทีส่ดุของญีปุ่่ นน้ัน เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นทีนิ่ยมในฤดรูอ้น 

ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม ถงึ สงิหาคม แมจ้ะเป็นฤดรูอ้น แตย่อดเขาอณุภมูเิฉลีย่ประมาณ 5 องศา และอาจลงถงึ 

0 หรอืต ่ากวา่ในเวลากลางคนื จงึควรเตรยีมเสือ้ผา้เพือ่ความอบอุน่ไปดว้ย ( หากสภาพอากาศไม่อ านวย 

ทางการอาจประกาศใหห้ยดุเดนิได ้)  
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั เบนโตะ ระหวา่งทาง 

 

ระยะทางทีส่งูชนั แตด่ว้ยจ านวนผูค้นทีร่ว่มปีนเขาจ านวนมาก ท าใหก้จิกรรมการปีนน้ัน คอ่ยเป็นคอ่ยไป และ 

สามารถแวะพกั ระหวา่งทางไดต้ลอดเวลา เร ิม่เดนิในชว่งเชา้ และ เป้าหมายการถงึทีพ่กัในชว่งเย็น 
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 รบัประทาน อาหารเย็น ณ ทีพ่กัคา้งแรม ( มกัเป็นเมนูงา่ยๆ เชน่ขา้วแกงกะหร ี ่)  

  เขา้พกั ณ ทีพ่กัช ัน้7-8 บนภเูขาไฟฟจู ิ 

( ไม่มทีีอ่าบน า้ ท่านสามารถใชผ้า้ขนหนูเชด็ตวัท าความสะอาดเท่าน้ัน ) 

 

วนัทีส่ี:่  กจิกรรมเดนิขึน้สูย่อดเขาภูเขาไฟฟูจเิพือ่รบัแสงอรุณ และชมดวงอาทติยข์ึน้ 

                   เมอืงคามาคุระ – พระใหญไ่ดบุตส ึ– เมอืงโตเกยีว 

 

02.00 น. ออกเดนิทางมุ่งสูย่อดสงูสดุของภเูขาไฟฟูจ ิเพือ่รบัแสงอรณุ ชมพระอาทติยข์ึน้บนยอดเขาฟจูริบั

พลงัอนับรสิทุธิช์ ืน่ชมบรรยากาศบนยอดเขาเหนือกอ้นเมฆ ใหท้่านไดถ้า่ยรปูกบัความส าเรจ็จส

อธัยาศยั และไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางมุ่งหนา้เดนิลงสูฟู่จชิ ัน้ 5  
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   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 
 

ออกเดนิทางสูเ่มอืงคามาคุระ ทีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและป่าไมท้ีค่งความอดุมสมบูรณแ์ลเป็นเมอืงทีต่ดิทะเล ซ ึง่

เป็นท าเลทีถ่กูตอ้งตามหลกั ฮวงจุย้ น าท่านชม พระพุทธรปูไดบุทส ึหรอื พระอมติตาพุทธ นิโอยรุาอ ิแปลวา่ 

พระพุทธรปูองคใ์หญ ่สรา้งจากส ารดิ เมือ่ปี ค.ศ.1795 ความสงูขององคพ์ระ 11.35 เมตร มนี า้หนัก 122 ตนั 

ตัง้อยูก่ลางลานโลง่แจง้ หนัหนา้ไปทางมหาสมุทรแปซฟิิก ซ ึง่อดตีองคพ์ระไดป้ระดษิฐานอยูใ่นวหิาร แต่

เน่ืองจากเกดิสนึามทิ าใหว้หิารไดพ้งัทลาย แตอ่งคพ์ระไม่ไดร้บัความเสยีหายแตอ่ยา่งใด 
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  รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหาร   

  เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL or similar 

 

วนัทีห่า้:  อสิระชอ้ปป้ิงอยา่งเพลดิเพลนิใจในโตเกยีว  
  

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

อสิระใหท่้านท่องเทีย่วตามอธัยาศยัเต็มวนัไม่มรีถบสับรกิาร มไีกดแ์นะน าการเดนิทางใหท่้านชอ้ปป้ิง 

ชอ้ปป้ิงชบูิยา่ แหลง่ชอ้ปป้ิงและเอนเตอรเ์ทนเมน้ทส์ดุชคิขนาดใหญใ่จกลางโตเกยีว สญัลกัษณข์องยา่นนีก็้

คอื หา้แยกขา้มถนนขนาดใหญเ่ป็นการตดักนัของถนนหลายสายดว้ยกนั ท าใหเ้มือ่สญัญาณไปจราจร

เปลีย่นเป็นสเีขยีว ผูค้นจากทุกฝ่ังถนนก็จะเดนิขา้มถนนพรอ้มๆกนั ใหท่้านไดเ้ก็บรปูเป็นทีร่ะลกึ ท่านจะไดต้ืน่

ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาดบิจากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 

109” ตกึช ือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน ... พรอ้มทัง้ “เลอืกชมและซือ้” สนิคา้มากมายอาท ิเสือ้ผา้ 

เคร ือ่งส าอาง, รองเทา้, กระเป๋า และสนิคา้อืน่ๆอยา่งจใุจ 
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ชอ้ปป้ิงฮาราจูกุ คอืแหลง่ชอ้ปป้ิงและสถานทีท่่องเทีย่วสดุชคิแห่งหน่ึงของวยัรุน่ชาวญีปุ่่ นในโตเกยีว ทีเ่ต็มไป

ดว้ยสสีนัและความหลากหลายของแฟช ัน่หลากสไตลท์ีด่แูลว้รบัรองวา่แปลกตาส าหรบันักท่องเทีย่วตา่งชาติ

อยา่งเรา แตน่อกจากแหลง่ชอ้ปป้ิงสดุชคิแลว้ในฮาราจกูยุงัมสีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจอกีหลายแห่ง เราจงึขอพา

ทุกคนไปทวัรเ์ดนิเทีย่วเลน่ในฮาราจกูชุมสสีนัของยา่นนีภ้ายในหน่ึงวนั ใครพรอ้มแลว้ตามเรามาเลย! 
 

  อสิระรบัประทาน กลางวนั และ อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั  
 
20.30   ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ โดยแอรพ์อรต์รมูีซนี 

 

วนัทีห่ก :  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย ดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 

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

 

TOP OF FUJI 6D3N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

29 สงิหาคม-03 กนัยายน 49,900.- 46,900.- 42,900.- 7,900.- 34,900.- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

ค าแนะน าในการพชิติยอดภูเขาไฟฟูจ ิ

- ปีนในวนัทีฟ้่าโปรง่และสดใส เชค็สภาพอากาศลว่งหนา้ 

- ฟูจมิที ัง้หมด 10 ระดบัโดยปีนขึน้แตล่ะช ัน้แบบคอ่ยๆขึน้ เดนิชา้ๆดกีวา่ 

- ระวงัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงบ่อยและบรเิวณยอดเขาระวงัภาวะแพค้วามดนัอากาศ 

- ไม่เดนิออกนอกเสน้ทาง 

- ไม่ปีนเขาในชว่งทีร่า่งกายไม่แข็งแรง 

- ในกรณีเดนิลงจากเขาใหห้ลกีทางใหผู้เ้ดนิขึน้เขากอ่น 

- ไม่ทิง้ขยะระหวา่งทางและตอ้งเก็บขยะกลบัดว้ยตวัเอง 

- พกัผ่อนอยา่งเพยีงพอกอ่นออกเดนิทางใหเ้ต็มที ่
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- พกักอ่นเหน่ือยลา้ โดยหลกัเดนิ 30 นาทพีกั 5 นาท ีแต่ถา้รา่งกายชนิแลว้เดนิสกั 50 นาทพีกั 10 – 15 นาท ี 

- คอ่ยจบิน า้ระหวา่งพกั 

- พกันานขึน้ 20-30 นาท ีเมือ่อยูร่ะดบัสงูขึน้ และเพือ่ไม่ใหร้า่งกายเย็นเกนิควรใสเ่สือ้คลมุ 

- สถานทีบ่รเิวณกวา้งสามารถหยดุพกัไดเ้พือ่ไม่ใหก้ดีขวางทางเดนิและไม่จ าเป็นตอ้งน่ังเสมอไป อาจหยดุยนืแลว้คอ่ยสดูลม

หายใจเขา้ออกลกึๆแทนการน่ังได ้

- พกัตามเป้าหมายทีต่นวางแผนไว ้เน่ืองจากแตล่ะคนมคีวามสามารถในการเดนิไม่เทา่กนั 

 

สิง่ทีต่อ้งเตรยีมไป 

•   รองเทา้ปีนเขา •  กระเป๋าเป้ •  หมวกกนัแดด •  เสือ้คลมุ •  กางเกงขายา •  เสือ้กนัฝน 

•   กางเกงลองจอน •  ไฟฉายคาดศรีษะ •   ถงุมอืหนา • ไมค้ า้ส าหรบัเดนิเขา •  น า้ดืม่ 

•   แผนที ่•  ถงุใสข่ยะขนาดเล็ก •   ผา้เชด็หนา้ • อาหารวา่ง, ขนม • กระดาษช าระ 

•   ไฟฉาย •  อปุกรณใ์หค้วามอบอุน่ • ครมีกนัแดด • แวน่กนัแดด •  พาสเตอรย์  

•   สเปรยฆ์่าเช ือ้ • กระบอกแกส๊ออกซเิจน • เสือ้ส ารอง • ส าเนาบตัรสขุภาพ 

•   ทีหุ่ม้ขอ้เทา้ • เทปผา้ยาว 1เมตร • ทีอ่ดุหู (เผือ่คนอืน่เสยีงดงัเวลานอน) • และสิง่จ าเป็นสว่นตวั 

อากาศบนภูเขาฟูจ ิ

แมใ้นฤดรูอ้น อณุหภมูเิฉลีย่บนยอดเขาคอื 5 องศา และจะลดลงเหลอืเพยีง 0 องศาหรอืต ่ากวา่ในเวลากลางคนื ดงัน้ันควรเตรยีม

เสือ้ผา้ทีส่ามารถป้องกนัความหนาวไปดว้ย และเน่ืองดว้ยบรเิวณยอดเขาไม่มตีน้ไมป้กคลมุเป็นแนวป้องกนัหรอืยดึเหน่ียวใดๆ แถม

ยงัสงูชนั หากสภาพอากาศไม่ดมีหีมอก ฝนและพายเุขา้ อาจเกดิอนัตรายไดง้่าย  ดงัน้ันหากอากาศไม่ดมีากทางการอาจประกาศ

ใหห้ยดุเดนิ 

วธิกีารเดนิบนภูเขา (ขอ้มูลเบือ้งตน้) 

 ทา่ทางทีถ่กูตอ้งคอืเดนิตวัตรงใหน้ า้หนักอยูท่ีเ่ทา้ 

 การวางเทา้แลว้แตท่างลาดชดั ตอ้งปรบัใหส้มดลุ การตะแคงตวัเดนิในบางจดุ 

 การขึน้และลงเขา ระยะกา้วสัน้ๆยกระดบัเสมอๆ 

 ฝึกการใชไ้มเ้ทา้เพือ่ความสะดวกและลดแรงการใชข้า 

 คอ่ยๆเดนิรกัษาระดบัความเรว็ทีพ่อดกีบัตวัเอง ปรบัอตัราความเรว็ของการกา้วเมือ่ขึน้ทางเนิน,ทางชนั 

 การเดนิตอ้งพยายามควบคมุการหายใจแตเ่หน่ือยกวา่เดนิพืน้ราบท าใหบ้่อยคร ัง้หายใจแรงและลกึมากขึน้ 

 สิง่ทีใ่ชบ้่อยๆคอื “กา้วสัน้ๆ และหายใจลกึๆ”+ สต ิ+ ความระมดัระวงัทกุกา้วทีเ่ดนิ 

วธิกีารปีนเขาทีเ่ป็นพืน้กรวด พืน้หนิ  และบรเิวณทีใ่ชโ้ซ ่

 พืน้ทีก่รวด  เดนิกา้วสัน้ๆเหยยีบใหเ้ต็มเทา้ ระวงัไม่ใหล้ืน่ 

 พืน้ทีห่นิ     เลอืกบนพืน้ทีแ่ข็งแรง คอ่ยๆปีนทีล่ะกา้ว 

 บรเิวณใชโ้ซ ่ตรวจสอบความแน่น ใชแ้รงขา ล าตวัห่างจากโซพ่อควร 
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ภูเขาไฟฟูจแิบง่เป็น 10 ระดบั 
** ทัง้ 4 เสน้ทาง มคีวามตา่งในแตล่ะ่ระดบั ทีจ่ะกลา่วเป็นการสรปุใหเ้ห็นภาพโดยง่าย** 

ระดบั 1-5 ความสงู 2,000-2,300 เมตร  รถบสัสามารถขึน้มาถงึระดบัที ่5  มทีีพ่กัและรา้นคา้ต่างๆมากมาย 

ระดบั 6 ทางเดนิไม่ชนัมาก สภาพของพืน้ดนิก็จะเปลีย่นเป็นกอ้นหนิ มศีูนยใ์หค้ าแนะน าดา้นความปลอดภยั 

ระดบั 7 ความสงูโดยประมาณ 3,000 เมตร เร ิม่ชนัขึน้เร ือ่ยๆ มที ัง้กรวดและกอ้นหนิเพิม่ขึน้  มบีา้นพกั 

ระดบั 8 สภาพของพืน้เป็นทรายกรวดกอ้นหนิ ใชท้ ัง้มอืและเทา้พยงุตวัในการปีนขึน้เขาพรอ้มออกซเิจนยิง่นอ้ย มบีา้นพกั 

ระดบั 9 สภาพของพืน้เป็นทรายกรวดกอ้นหนิ และชนัเกอืบ 45 องศา มจีดุชมววิงดงาม 

ระดบั 10 พชิติยอดภเูขาไฟฟูจ ิพบปากปลอ่งไดโนอนิ และศาลเจา้ฟุจซิงัฮงเซงเกนไทฉะก ูและความสวยงามของธรรมชาต ิ

อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 46 

กโิลกรมั (ใบละ 23 กโิลกรมั X 2 ใบ) หากกรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี ้าหนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยี

ค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

 ทรปิใหม่ตอ้งเดนิทางภายใน 60 วนันับจากวนัเดนิทางเดมิ 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 45 วนั ชว่งปกต ิ (Low Season / Basic Period) 

 แจง้ล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางมากกวา่ 60 วนั ชว่งเทศกาล (High Season / Peak Period) เชน่ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์เทศกาลต่าง 

ๆ วนัครสิตมาส วนัสิน้ปี วนัขึน้ปีใหม่ วนัตรษุจนี รวมถงึการเดนิทางในเดอืนกมุภาพนัธ ์เดอืนเมษายน เดอืนพฤษภาคม เดอืน

กรกฎาคม เดอืนตลุาคม และเดอืนธนัวาคม เป็นตน้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทั โดโซะ จ ากดั ด าเนินงานเพือ่เป็นตวัแทนในการน าเทีย่ว ทุกเสน้ทางทุกสถานทีท่่องเทีย่วทีน่ าเสนอในรายการทวัรไ์ดว้างเสน้ทางไว ้

ล่วงหนา้ตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใชข้อ้มูลสถติขิองปีกอ่น ๆ และขอ้มูลจากองคก์ารส่งเสรมิการท่องเทีย่วประเทศญีปุ่่นมา

อา้งองิ แตจ่ะไม่สามารถชีว้ดัไดว้่าสภาพภมูอิากาศแต่ละปีจะเหมอืนเดมิหรอืเปลีย่นแปลง บา้งเกดิสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาตขิึน้

ในแต่ละภมูภิาคส่งผลโดยตรงตอ่ผลติผลของไมด้อก ไมใ้บและไมผ้ล เป็นตน้ ทัง้นีบ้รษิทัฯ พยายามน าเสนอสิง่ใหม่ ๆ หมุนเวยีนสลบักนัไป

ทุกรายการ 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋ว

โดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุกกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจ

มสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้

การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 
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 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิี่

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ

เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเท่าน้ัน 

 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุกกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ัว๋โดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ 

ในเครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอื

ทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสม

เรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท า

การยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตัว๋หรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
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o น ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี ้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 

 


