
 

 

รหัสทัวร TBT1902001 
ทัวรญี่ปุ�น ฟุกุโอกะ เปปปุ นางาซากิ 6 วัน 4 คืน [TG] 
ศาลเจาดาไซฟุ / หมูบานยูฟุอิน / เบปปุ / ชมบอน้ําแร 
จุดชมวิวไดคังโบ / ทาคาชิโฮะ / ศาลเจาอะมาโนะอิวาโตะ / ชองแคบทากาชิโฮะ / มิยาซากิ  
ศาลเจาอุโดะ / คาโงชิมา / เกาะซากุระจิมา / อิบูซูกิ  / อบทรายรอน   
น่ังชินคันเซนจากคาโกชิมาสูสถานีฮากาตะ / ชอปปم�งยานเท็นจิน  
เมนูชาบูพรอมบุฟเฟ�หขาปูยักษ / แชออนเซน 3 คืน  
 

 



 

 

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

จุดนัดพบ ป�ายบริษัททัวร เจาหนาท่ีบริการชวยโหลดสัมภาระและกระเป�าเดินทาง  
วันท่ีสอง :     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจาดาไซฟุ – หมูบานยูฟุอิน 
                 เมืองเบปปุ – ชมจิโงคุเมงุริ [ บอน้ําแร 3 บอ ] – แชน้ําแร  
00.50 น. ออกเดินทางสูสนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น ดวยเท่ียวบิน TG 648 การบินไทย 
08.10 น. ถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย 
ศาลเจาดาไซฟุ ซึ่งสรางขึ้นในป ค.ศ.905 เพ่ือถวายแดพระ
นักปราชญมิจิซาเนะ สุงาวาระ เปนวิหารเกาแกและมีผูคนหลั่งไหลไป
สักการะกันอยางเนืองแนน วัดน้ีมีรูปปم�นววัต้ังอยูหนาทางเขาโดยสวน
ใหญผูคนท่ีไปท่ีวัดน้ีจะไปขอพรเร่ืองการเรียนหรือการทํางาน ใหมี
ความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัวน่ันเอง  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น  
หมูบานยูฟุอิน เปนหมูบานเล็กท่ีในจังหวัดโออิตะหางจากเมืองบอน้ํา
รอนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมูบานแหงน้ีเปนหมูบาน
หัตถกรรม และยังเปนที่รวบรวมแบบบานตางๆในประเทศญีปุ่�นที่มี
อายุต้ังแต 120-180 ปมารวมไวที่น่ีอีกดวย ท่ีน่ีจึงจัดไดวาเปน
พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิตท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหเดินทางมาเยี่ยม
ชมไดตลอดทั้งป  
 
จิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปดวยบอน้ําแรสีสันแปลกตาท้ังหมด 8 บอ 
(ไกดจะพาทานเยี่ยมชมเพียง 3 บอ) ท่ีเกิดจากการรังสรรคขึ้นโดย
ธรรมชาติแตละบอมีความรอนสูงเกินกวา 100 องศาเซลเซียส ดวย
สีสันและความรอนชนิดที่มนุษยธรรมดาไมอาจลงไปสัมผัสได จึงถูก



 

 

กลาวขานวาเปนเสมือน “บอน้ําแรนรก” ดังน้ัน ท่ีน่ีจึงมีตัวมาสคอทเปนยมทูตนอยคอยใหการ
ตอนรับทุกคนที่มาเยือนสถานท่ีแหงน้ี 
เท่ียง  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เขาพัก ณ โรงแรม ASO HOTEL หรือเทียบเทา / แชออนเซนเพ่ือผอนคลายความเม่ือยลา  
วันท่ีสาม :   จุดชมวิวไดคังโบ – เมืองทากาชิโฮะ – ศาลเจาอะมาโนะอิวาโตะ     
                ชองแคบทากาชิโฮะ – เมืองมิยาซากิ – แชออนเซน    
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จุดชมวิวไดคังโบ คือภูเขาท่ีมีความสูง 936 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล อยูในเขตอะโสะ จังหวัดคุมาโมโต แนนอนวาเม่ือพูด
ถึงไดคังโบ คนญี่ปุ�นก็จะรูกันวาหมายถึงจุดสูงสุด ณ ริมยอดเขา ซึ่ง
เปนจุดท่ีคุณจะสามารถสัมผัสกับวิวอันสวยงามของแองกระทะท่ีเกิด
จากการปะทุของภูเขาไฟอะโสะเมื่ออดีตกาลนานมาแลว ประกอบ
กับวิวของเทือกเขาท่ีไกลสุดลูกหูลูกตา จนสามารถจะพรรณนาไดวากําลังขึ้นมายืนอยูบนสรวง
สวรรคเลยทีเดียว 
ชองแคบทาคาจิโฮะ ชองแคบน้ีมีลักษณะเปนรูปตัววีซึ่งเกิดจากการท่ี
แมน้ําโกคาเสะถูกลาวาท่ีปะทุข้ึนมาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจน
เกิดเปนชองแคบน้ีขึ้นมา ใหทานไดชมความงดงามของทิวทัศนที่
งดงาม ใหทานไดถายรูปคูไฮไลทของทาคาจิโฮะ คือ "น้ําตกมานาอิ" 
ท่ีนักทองเท่ียวนิยมถายรูปเปนมุมฮิตเม่ือไดมาเยือนใหทานไดชื่นชม
กับบรรยากาศตาม 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 



 

 

อะมาโนอิวาโตะ  ตํานานญี่ปุ�นยังไมสาบสูญ จุดเร่ิมตนแหงตํานาน 
ความเปนมา กอเกิดชาติ และคนญี่ปุ�นอยูท่ีมิยาซากิ ท่ีชัดเจนท่ีสุด
คือถํ้าและศาลเจาอะมาโนอิวาโตะ จุดที่เทพีอมาเทราสุไดขังตัวเอง 
ทําใหแสงอาทิตยหายไปจากแผนดินญีปุ่�น  ตํานานเกาแกของอามา
เทราสุอยู ณ ถํ้าแคบในผนังหินแกรงของโตรกธารแคบ อามาเทราสุ
ผูเผชิญศึกอันดุเดือดกบัผูรวมสายโลหิตไดขังตัวเองไวในน้ีเพ่ือ
ประทวงพฤติกรรมทําลายลางของนองชายตนเองนามซูซาโนะโอะ เทพแหงพายุ การเก็บตัวของนาง
ทําใหโลกตกอยูในเงามืดมิดและเหลาทวยเทพตางเร่ิมส้ินหวัง มีความพยายามท่ีจะเกล้ียกลอมนาง
ใหกลับออกมาคร้ังแลวครั้งเลาแตก็ลมเหลว จนกระทั่งเทพีแหงความสําราญมาเตนรําหลอกลอ 
เม่ืออามาเทราสุกาวออกไปเพ่ือดูวาเกิดอะไรขึ้น เหลาเทพจึงไดนําประตูถํ้าออกไป และโลกก็
กลับมาสวางอีกครั้ง นับเปนสถานท่ีท่ีตองมาเยือนและเปนอีก 1 สถานท่ี power spot ท่ีสําคัญ
ของประเทศญี่ปุ�นอีกดวย 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เขาพัก ณ โรงแรม MIYAZAKI KANKO HOTEL แชออนเซนผอนคลายความเม่ือยลา  
วันท่ีส่ี  :    เมืองมิยาซากิ – ศาลเจาอุโดะ – โรงงานผลิตน้ําสมสายชูคาคุอิดะ   
                เกาะซากุระจิมา – แชออนเซ็นเทา – เมืองอิบูซูกิ – อบทรายรอน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ศาลเจาอุโดะ ศาลเจาแหงน้ีต้ังอยูทางตอนใตของเมืองมิยาซากิ สราง
ในปค.ศ. 1950 จุดเดนของทีต้ั่งคือสรางอยูในถํ้าท่ีมีหนาผาติดทะเล
เม่ือออกไปขางนอกถํ้าสามารถมองเห็นวิวทะเลไดอยางงดงาม ศาล
เจาแหงน้ีสรางขึ้นเพ่ือบูชาเทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจุดเดนของศาล
เจาแหงน้ี คือ มีหินรูปรางคลายเตานมบนผนังถํ้าซ่ึงหากใครไดดื่มน้ํา
ท่ีหยดจากหินจะทําใหสมหวังเร่ืองบุตร ผูคนนิยมมาท่ีน่ีเพ่ือขอพรให
ชีวิตคูยืนยาว ใหมีบุตรและคลอดงาย ขอใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย  
 



 

 

โรงงานผลิตน้ําสมสายชูคาคุอิดะ ซึ่งเปนน้ําสมสายชูที่มีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดของญี่ปุ�น มีกรรมวิธีการหมักโดยตนตํารับโบราณท่ีจะใชไหท่ีทํา
จากดินสีดํา แลวหมักสวน ผสมทิ้งไวกลางแจงเปนเวลาหลายปกวา
จะตกตะกอนและนํามาผานกรรมวิธีกลั่นอีกรอบเพ่ือออกวางขายสู
ตลาด เปนหน่ึงในผลิตภัณฑพรีเม่ียมของจังหวัดคาโกชิมาท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุด 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหารญี่ปุ�น 
เกาะซากุระจิมา ซึ่งเปนเกาะภูเขาไฟขนาดใหญท่ีอยูเกือบจะกึ่งกลาง
ของอาวคาโกชิมา มีความสูง 1,117 เมตรเหนือจากระดับน้ําทะเล 
เปนภูเขาไฟที่ยังปะทุอยูและยังเปนสัญลักษณของจังหวัดคาโกชิมา 
และบนเกาะจะมีธารน้ําแร ซ่ึงเปนน้ําแรจากสายธารใตภูเขาไฟซากุระ
จิมาผุดขึ้นมาเพ่ือใหทุกทานสามารถน่ังแชเทาเพ่ือผอนคลายความ
เม่ือยลาไดตามอัธยาศัย 
เดินทางสู เมืองอิบุซูกิ เปนเมืองที่อยูทางตอนใตของเมืองคาโกชิมา 
มือช่ือเสียงในดานการอบทรายรอน นําทานสัมผัสประสบการณการ
อบทรายรอน ท่ีจะทําใหทานไดรูสึกผอนคลายความเม่ือยลา 
คุณสมบัติของทรายของทีน่ี่ จะอุดมดวยแรธาตุท่ีดีมีประโยชนตอ
รางกาย ชวยเร่ืองระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไข
ขอกระดูก และยังบรรเทาโรคกระเพาะไดอีกดวย 
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม 
เขาพัก ณ โรงแรม IBUSUKI HOTEL หรือเทียบเทา / แชออนเซนเพ่ือผอนคลายความเม่ือยลา             



 

 

วันท่ีหา :    สวนเซนเกนเอน – น่ังชินคันเซนจากคาโกชิมา สู สถานีฮากาตะ – เมืองฟุคุโอกะ  
                ชอปปم�งยานเท็นจิน – เมนูชาบูพรอมบุฟเฟ�หขาปูยักษ 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
สวนเซนเกนเอน เปนบานพักหลังที่สองของครอบครัว Shimadzu 
โดยสวนของพวกเขาต้ังอยูในเขตโยชิโนะ เมืองคาโกชิมะ สวนมีพ้ืนท่ี 
5 เฮคเตอร ผูสรางคือ Mit suhisa Shimadzu ซึ่งเปนผูนําตระกลู
รุนที่ 19 โดยสรางในป 1658 สวนตกแตงโดยใชภูมิทัศนธรรมชาติ
เชนภูเขา และตนไมลอมรอบ นอกจากน้ียังมีการใชซากุระจิมาซ่ึงมี
ลักษณะเปนเนินเขาและอาวคาโกชิมาเปนเหมือนทะเลสาบทําให
ขนาดของสวนมีขนาดใหญขึ้น จนทําใหในป 1958 ท่ีน่ีไดรับการจดทะเบียนใหเปนสถานท่ีท่ีมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงามของชาติ 
>>>>> จากน่ันนําทานขึ้นรถไฟชินคนัเซนเดินทางจากสถานีคาโกชิมาสูสถานีฮากะตะ <<<<< 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันขาวกลองเบนโตะ บนรถไฟระหวางการเดินทาง 
ชอปปم�งยานการคาท่ีมีช่ือเสียง ณ เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจายซื้อของที่ระลึกอยางจุใจกับแบ
รนดเนมมากมาย และเคร่ืองใชไฟฟ�า กลองถายรูปดิจติอล นาฬิกา เครื่องเลนเกมส หรือสินคาท่ีจะ
เอาใจคุณผูหญิงดวย กระเป�า รองเทา เส้ือผาแบรนดเนม เส้ือผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน เคร่ืองสําอาง
ยี่หอดังของญี่ปุ�นและอ่ืนๆอีกมากมาย 
เท่ียง  รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารญี่ปุ�น  
    [เมนูชาบูพรอมบุฟเฟ�หขาปูยักษ] 
เขาพัก ณ โรงแรม FUKUOKA HOTEL  หรือเทียบเทา 

 
 วันท่ีหก : สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
11.40 น. ออกเดินทางสูสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยเท่ียวบิน TG 649 สายการบินไทย 



 

 

15.40 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ   

***************************************************************************** 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักหอง

ละ 
2-3 ทาน 

เด็กมีเตียง
พักกับ ผูใหญ 

1-2 ทาน 
[อายุ 8-12 

ป] 

เด็กไมมีเตียง
พัก 

กับผูใหญ 2 
ทาน 

[อายุ 2-7 ป] 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

JOINLAN
D 

18-23 ตุลาคม 2562 
***วันหยุดวันปยะมหาราช 

*** 
59,900.- 56,900.- 52,900.- 7,900.- 41,900.- 

 
** ราคาน้ียังไมรวมคาทิปเพ่ือเปนสินน้ําใจใหกับไกดและคนขับรถทานละ 2,000 เยน ** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
**ราคาอาจมีการปรบัขึ้นในกรณีท่ีราคาน้ํามันมีการปรบัขึ้น แตจะปรับตามความเปนจริงที ่
สายการบินประกาศปรบัเทาน้ัน (คิด ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 2562) ** 
อัตราน้ีรวม 

 คาบริการน้ําแรวันละ 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/ทีน่ั่ง 
 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
อนุญาตใหเปล่ียนช่ือตัวผูเดินทางทกุกรณี 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 สายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบินคือ 

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


