
 

 

รหัสทัวร TBT1902009 
ทัวรญี่ปุ�น เกียวโต นาโกยา ทาคายามา คามโิกชิ มตัสึโมโต โตเกียว  
6 วัน 3 คืน [TG] 
วัดคิโยมิสึ / วัดปราสาทเงินงินคาคุจ ิ/ ศาลเจาฟูจิมิอินาริ / หมูบานชิราคาวาโกะ 
ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา / ถนนซันมาชิซูจิ / สะพานคัปปะบาชิ / ปราสาทมัตสึโมโต 
กิจกรรมเก็บแอปเปم�ล / ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 / ชอปปم�งชินจูกุ / ออนเซน 1 คืน  

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วันท่ีหน่ึง :     กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น.   นัดหมายพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาเตอร C สายการบิน

ไทย 
  จุดนัดพบ ป�ายบริษัททัวร เจาหนาท่ีบริการชวยโหลดสัมภาระและกระเป�าเดินทาง 

23.59 น.   ออกเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่�น ดวยเท่ียวบิน TG 622 สายการบินไทย  
วันท่ีสอง :   สนามบินคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดน้ําใส (คิโยมิสึ) – วัดปราสาทเงินงินคาคุจ ิ
               ศาลเจาฟูจิมิอินาริ – เมืองนาโกยา – เมนูปم�งยาง 
07.30 น.  ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอย  
ชมวัดปราสาทเงินงินคาคุจ ิวัดในลัทธิเซนสรางขึ้นป ค.ศ.1482 
โดยโชกุณอะชิกางะ โยชิมาสะ เดิมเปนท่ีพํานักของทานโชกุณ ท่ีสราง
ตามแบบวัดทอง คินคาคุจิ เพ่ือเปนที่พักยามเกษียณ และไดถูก
ดัดแปลงเปนวดัเซน ในป 1490 วัดเงินกลายเปนศูนยรวม
ศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ�นในยุคสมัยเฮอัน ที่แพรขยายไปท่ัวประเทศญีปุ่�น 
ศิลปะท่ีมีช่ือเสียงแพรขยายจากยุคน้ันเชน พิธีชงชา การจัดดอกไม การออกแบบสวน และ 
ศิลปะการแสดงโน เปนตน  ภายในวัดเงิน มีอาคารตางๆ สวนมอสอันสวยงาม และ สวนทราย ทาน
สามารถเดินชมสวน และวัดตามเสนทางท่ีกําหนด ซ่ึงจะไดชมปราสาทอันสวยงามประกอบกับสวน
ท่ีตกแตงไวอยางลงตัว 
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น [เมนูหมอไฟ] 



 

 

วัดน้ําใส (คิโยมิสึ) นับเปนวัดท่ีมีช่ือเสียงในหมูนักทองเท่ียวมากท่ีสุด
ของเกียวโต สรางเม่ือป 780 บริเวณน้ําตก โอโตวา ในเนินเขาดาน
ตะวันออกของเมืองเกียวโต ไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของ
ยูเนสโกในป 1994 ด้ังเดิมวัดเกาแกกวาพันป แตอาคารที่เห็นใน
ปจจุบันสรางเมือปค.ศ. 1631-1633 สมัยโทคุงาวะ อิเอมิทสึ 
ส่ิงกอสรางท่ีมีช่ือเสียงของวัดคิโยมิสึ คืออาคารหลักท่ีมีระเบียงยื่น
ออกมาเปนลานบริเวณหนาผาเปนจุดทําวิวท่ีสวยงาม อาคารไมท่ีมี
เอกลักษณทางสถาปตยกรรม 
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว สรางในศตวรรษท่ี 9 
โดยชาวนาเพ่ือบูชาสุนัขจ้ิงจอกที่เช่ือกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจา
แหงการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจน
กลายเปนอุโมงคเสาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารญี่ปุ�น [เมนูบุฟเฟ�หปم�งยาง]  
เขาพัก ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA  
วันท่ีสาม:    ชมสวนดอกโคเชีย – หมูบานชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา 
                     ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา – ถนนซันมาชิซูจ ิ– แชน้ําแร 
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม   
ชมสวนดอกโคเชีย จากลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลนถูกแปลง
โฉมใหเปนสวนดอกไมในชวงฤดูรอนถึงชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี พาทุก
ทานเดินเลนชมวิวเพลิน ๆ ของตนโกเกียสีแดงสดใสพรอมสัมผัสกับ
อากาศสดช่ืนบริสุทธ์ิจากจุดชมวิวท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 
1,000 เมตร นอกจากการเดินเลนเดิมชมท่ีสวนแหงน้ียังมีลิฟตสกีให
ไดขึ้นไปน่ังชิว ๆ ชมวิวสวย ๆ จากมุมบนอีกดวย [ไมรวมคาลิฟท 
800 เยน] 
 



 

 

หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�นขนาน
แทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ใน
เดือนธันวาคม 1995 บานสไตลกัสโช-สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 
18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับ
หิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน กับ
สองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 680,000 คน เลยทีเดียว  
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น [เมนูเซตอาหารญี่ปุ�น]  
ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา ซึ่งเปน
จวนผูวาแหงเมืองทาคายามา เปนท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวา
ราชการจงัหวัดฮดิะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใตการปกครองของโช
กุนตระกูลกกุาวา ในสมัยเอโดะ   
หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ  
ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ท่ียังอนุรักษและคง
สภาพเดิมไดเปนอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและช่ืนชมกับ
ทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือนโบราณ และรานคา
หลากหลาย พรอมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุ
โบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซึ่งถือวาเปน
สัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเปนสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความเช่ือเกี่ยวกับ
โชคลางของชาวญี่ปุ�นอีกดวย   
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เขาพัก ณ โรงแรม HIRAYUKAN HOTEL หรือเทียบเทา แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา 
 
 
 



 

 

วันท่ีส่ี:    เมืองคามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ – กิจกรรมเก็บแอปเปم�ล 
                     เมืองมัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึโมโต – ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ – แชน้ําแร  
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
คามิโกชิ สถานท่ีพักผอนหยอนใจท่ีมีช่ือเสียงมากดวยทิวทัศนท่ี
สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไมเปลี่ยนสี ทานจะประทับใจกบัธรรมชาติ 
เทือกเขา สายน้ํา อันสวยงาม แหลงชมธรรมชาติยามใบไมเปล่ียนสีท่ี
สวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของญี่ปุ�น เพลิดเพลินกับทิวทัศนของ สะพาน
คัปปะบาชิ สัญลักษณของคามิโกชิท่ีทอดขามแมน้ําอะซึสะเปนสะพาน
แขวนท่ีทําดวยไมหากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ังเทือกเขายะ
เกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางดานเหนือสวยงามมาก  
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น [เมนูเซตอาหารญี่ปุ�น]  
ปราสาทมัตสโึมโต มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปราสาทอีกา เน่ืองจาก
ผนังปราสาทมีสีดํา และปกดานตางๆ ของปราสาทแผกางออกเหมือน
ปกนก สรางขึ้นในป ค.ศ.1590 โดย อิชิคาวา คาสุมาซะ เพ่ือใชเปนท่ี
พักของบรรดาเจาเมืองในอดีต ปจจุบันหลังจากไดรบัการจดัตัง้เปน
สมบัติประจําชาติญี่ปุ�นไดปรบัใหเปนพิพิธภัณฑสําหรับรวบรวมขอมูล
ประวติัศาสตรของญีปุ่�นและประวัติศาสตรของ จังหวัดนากาโน และ
เปนปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ�น 
สวนแอปเปم�ล ใหทานเพลิดเพลินกับการชิมแอปเปم�ลสดๆจากตน แอป
เปم�ลของจังหวัดนากาโนมีเพาะปลูกในภูมิประเทศทีร่าบสูงและ
ภูมิอากาศเอ้ืออํานวยตอการเจริญเติมโตทําใหผลแอปเปم�ลผลโตสีดี 
รสหวานกรอบและอรอย และวากันวาแอปเปم�ลน้ันดีตอสุขภาพ หาก
ทานวันละ 1 ผล รางกายจะแข็งแรงหางไกลโรคภัยไขเจ็บ ท้ังยังดีตอผู
ท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง ชวยใหรางกายผอนคลายหายเหน่ือยและ
ชวยปรับระบบยอยอาหารใหทํางานดีขึ้น 
ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม [เมนูขาปูยักษพรอมน้ําจ้ิมซีฟู�ด] 



 

 

เขาพัก ณ โรงแรม JIRAGONNO HOTEL แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา 
 
วันท่ีหา :  ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 [ตามสภาพอากาศ] – เมืองโตเกียว – ชอปปم�งชินจกู ุ 
                   สนามบินฮาเนดะ 
เชา  รับประทาน อาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
ภูเขาไฟฟูจิ ท่ีมีความสูงเหนือจากระดับน้ําทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่
มีช่ือเสียงเปนที่รูจักไปทั่วโลกในเร่ืองความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบ
มาใหอยางลงตัว และยังถือวาเปนสัญลักษณหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น 
ท้ังยังเปนจุดมุงหมายของนักทองเท่ียวตางชาติที่มาเยือนญี่ปุ�นตลอด
ทุกฤดูกาล นําทานข้ึนสูช้ันที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศ) ท่ีทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ   
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น [เมนูเซตอาหารญี่ปุ�น]  
ถนนชินจกูุ ชอปปم�งสินคานานาชนิด อาทิเชน สินคาอิเล็คทรอนิก
กลองถายรูป นาฬิกาช่ือดัง CASIO, SEIKO ณ ราน BIG 
CAMERA หรือ SAKURAYA, เส้ือผา ขาวของเคร่ืองใช ภายใตแบ
รนด MUJI, กระเป�า หรือ รองเทาแฟช่ัน, เครื่องสําอางคช่ือดังของ
ญี่ปุ�น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอปปم�งสุด
มันส ณ ราน 100 เยน 
ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารคํ่า ณ ตามอัธยาศัย   
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินฮาเนดะ เพ่ือเดินทางกลับกรงุเทพฯ 
 
วันท่ีหก:  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
00.20 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยเท่ียวบิน TG 661 สายการบินไทย 
04.50 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 

10-15 ตุลาคม 2562 
** วันหยุดวันคลายวัน
สวรรคต ร.9 ** 

49,900.- 46,900.- 42,900.- 7,900.- 31,900.- 

 
** 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) โดยสายการบินไทย 
 คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินตามประกาศของแตละสายการบิน 

(คาธรรมเนียมเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดภายหลังการกําหนด
ราคาคาทัวรแลว กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จําเปนตอง
เรียกเก็บสวนเพ่ิมเติม โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา) 

 คาขนยายสัมภาระและกระเป�าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินไทย น้ําหนักกระเป�าเดินทาง
ตองมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม  
หากกรณีท่ีน้ําหนักกระเป�าเดินทางใบใดใบหน่ึง    มีน้ําหนักเกินท่ีกําหนด ทานตองเสีย
คาธรรมเนียมปรับตามกฎขอกําหนดของสายการบินน้ัน (ขอกําหนดน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ไดเปนไปตามประกาศของสายการบิน) 

การชําระเงิน 
 บริษัทรับมัดจํา 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) ไมทานซาชิมิหรือซูชิที่เปนของดิบ 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 
 

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


