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10-15 ตลุาคม 2562 
*** วนัหยดุวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 *** 

 49,900.- 
 
 

วดัคโิยมสิ ึ/ วดัปราสาทเงนิงนิคาคจุ ิ/ ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ/ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ 

ทีว่่าการอ าเออเกา่เมอองทาคายาม่า / ถนนซนัมาชซิจู ิ/ สะพานคปัปะบาช ิ/ ปราสาทมตัสโึมโต ้

 กจิกรรมเก็บแอปเป้ิล / อูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 / ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ/ ออนเซน 1 คอน / บนิการบนิไทย 
 
 

วนัทีห่น่ึง :     กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

21.00 น.   นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณอมู ิประตูหมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัอาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.59 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 622 สายการบนิไทย 
 

วนัทีส่อง :      สนามบนิคนัไซ – เมอืงเกยีวโต – วดัน ้าใส (คโิยมสิ)ึ – วดัปราสาทเงินงินคาคุจ ิ

                     ศาลเจา้ฟูจมิอินิาร ิ– เมอืงนาโกยา่ – เมนูป้ิงยา่ง 

07.30 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอองเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ชมวดัปราสาทเงินงินคาคุจ ิวดัในลทัธเิซนสรา้งขึน้ปี ค.ศ.1482 

โดยโชกณุอะชกิางะ โยชมิาสะ เดมิเป็นทีพ่ านักของท่านโชกณุ ทีส่รา้ง

ตามแบบวดัทอง คนิคาคจุ ิเพออ่เป็นทีพ่กัยามเกษยีณ และไดถ้กูดดัแปลง

เป็นวดัเซน ในปี 1490 วดัเงนิกลายเป็นศนูยร์วมศลิปะวฒันธรรมญีปุ่่ นใน

ยคุสมยัเฮอนั ทีแ่พรข่ยายไปทั่วประเทศญีปุ่่ น ศลิปะทีม่ชี ออ่เสยีงแพรข่ยาย

จากยคุน้ันเชน่ พธิชีงชา การจดัดอกไม ้การออกแบบสวน และ ศลิปะการแสดงโน เป็นตน้  อายในวดัเงนิ มี

อาคารตา่งๆ สวนมอสอนัสวยงาม และ สวนทราย ท่านสามารถเดนิชมสวน และวดัตามเสน้ทางทีก่ าหนด ซึง่จะ

ไดช้มปราสาทอนัสวยงามประกอบกบัสวนทีต่กแตง่ไวอ้ยา่งลงตวั 

กลางวนั รบัประทานกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูหมอ้ไฟ] 

วดัน ้าใส (คโิยมสิ)ึ นับเป็นวดัทีม่ชี ออ่เสยีงในหมู่นักท่องเทีย่วมากทีส่ดุของ

เกยีวโต สรา้งเมออ่ปี 780 บรเิวณน า้ตก โอโตวา ในเนินเขาดา้นตะวนัออก

ของเมอองเกยีวโต ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกของยเูนสโกในปี 1994 

ดัง้เดมิวดัเกา่แกก่วา่พนัปี แตอ่าคารทีเ่ห็นในปัจจบุนัสรา้งเมออปีค.ศ. 1631-

1633 สมยัโทคงุาวะ อเิอมทิส ึสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ออ่เสยีงของวดัคโิยมสิ ึคออ

อาคารหลกัทีม่รีะเบยีงยอน่ออกมาเป็นลานบรเิวณหนา้ผาเป็นจดุท าววิที่

สวยงาม อาคารไมท้ีม่เีอกลกัษณท์างสถาปัตยกรรม 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหร ออ ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 

โดยชาวนาเพออ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ช ออ่กนัวา่เป็นทูตสง่สาสนข์องเทพเจา้

แห่งการเก็บเกีย่ว อายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกนัจน

กลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 
 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูบุฟเฟ่หป้ิ์งยา่ง]  

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE PLAZA 
 

วนัทีส่าม:    ชมสวนดอกโคเชยี – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ 

                     ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ – ถนนซนัมาชซิจู ิ– แชน่ ้าแร ่

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 

ชมสวนดอกโคเชยี จากลานสกทีีเ่ต็มไปดว้ยหมิะขาวโพลนถกูแปลงโฉม

ใหเ้ป็นสวนดอกไมใ้นชว่งฤดรูอ้นถงึชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีพาทุกท่านเดนิ
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เลน่ชมววิเพลนิ ๆ ของตน้โกเกยีสแีดงสดใสพรอ้มสมัผสักบัอากาศสดชอน่บรสิทุธิจ์ากจดุชมววิทีม่คีวามสงูจาก

ระดบัน า้ทะเล 1,000 เมตร นอกจากการเดนิเลน่เดมิชมทีส่วนแห่งนีย้งัมลีฟิตส์กใีหไ้ดข้ึน้ไปน่ังชวิ ๆ ชมววิสวย ๆ 

จากมุมบนอกีดว้ย [ไมร่วมคา่ลฟิท ์800 เยน] 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนาน

แทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลออกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดออน

ธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 

ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนัก

ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลงัคาเหมออน กบัสองมออพนมของพระ

เจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว้า่ “กสัโช” และมผูีค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหล

ไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 
 

กลางวนั รบัประทานกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 

ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซ ึง่

เป็นจวนผูว้า่แห่งเมอองทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่

ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี อายใตก้ารปกครองของโชกนุ

ตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ   

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิ 

ซึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรกัษแ์ละคงสอาพ

เดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชอน่ชมกบัทศันียอาพ

เมอองเกา่ซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเร ออนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้

เลออกซออ้ของทีร่ะลกึพอน้เมอองเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หร ออ ตุก๊ตาทารก

ลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซ ึง่ถออวา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของเมอองทาคายาม่า 

และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชออ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย 
  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม HIRAYUKAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมออ่ยลา้ 
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วนัทีส่ี:่    เมอืงคามโิกช ิ– สะพานคปัปะบาช ิ– กจิกรรมเกบ็แอปเป้ิล 

                     เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัสโึมโต ้– ทะเลสาบคาวาคุชโิกะ – แชน่ ้าแร ่ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

คามโิกช ิสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจทีม่ชี ออ่เสยีงมากดว้ยทวิทศันท์ีส่วยงาม

โดยเฉพาะในฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีท่านจะประทบัใจกบัธรรมชาต ิเทออกเขา 

สายน า้ อนัสวยงาม แหลง่ชมธรรมชาตยิามใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงามทีส่ดุ

แห่งหน่ึงของญีปุ่่ น เพลดิเพลนิกบัทวิทศันข์อง สะพานคปัปะบาช ิ

สญัลกัษณข์องคามโิกชทิีท่อดขา้มแม่น า้อะซสึะเป็นสะพานแขวนทีท่ าดว้ย

ไมห้ากยอนบนสะพานจะสามารถเห็นไดท้ัง้เทออกเขายะเกะตะเกะและ

เทออกเขาโฮตากะทางดา้นเหนออสวยงามมาก 
 

กลางวนั รบัประทานกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 

ปราสาทมตัสโึมโต ้มชี ออ่เรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ปราสาทอกีา เนอ่องจาก

ผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมออนปีก

นก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ เพออ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของ

บรรดาเจา้เมอองในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัปิระจ า

ชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิอณัฑส์ าหรบัรวบรวมขอ้มูลประวตัศิาสตร ์

ของญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่ี

ความสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

สวนแอปเป้ิล ใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชมิแอปเป้ิลสดๆจากตน้ แอป

เป้ิลของจงัหวดันากาโน่มเีพาะปลกูในอมูปิระเทศทีร่าบสงูและอมูอิากาศ

เอออ้อ านวยตอ่การเจรญิเตมิโตท าใหผ้ลแอปเป้ิลผลโตสดี ีรสหวานกรอบ

และอรอ่ย และวา่กนัวา่แอปเป้ิลน้ันดตีอ่สขุอาพ หากทานวนัละ 1 ผล 

รา่งกายจะแข็งแรงห่างไกลโรคอยัไขเ้จ็บ ทัง้ยงัดตีอ่ผูท้ีเ่ป็นโรคความดนั

โลหติสงู ชว่ยใหร้า่งกายผ่อนคลายหายเหนอ่อยและชว่ยปรบัระบบยอ่ย

อาหารใหท้ างานดขีึน้ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้ซฟู๊ีด] 

เขา้พกั ณ โรงแรม JIRAGONNO HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมออ่ยลา้ 
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วนัทีห่า้ :  ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 [ตามสภาพอากาศ] – เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ  

                   สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

ภูเขาไฟฟูจ ิทีม่คีวามสงูเหนออจากระดบัน า้ทะเล 3,776 เมตร อเูขาทีม่ี

ช ออ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทั่วโลกในเร ออ่งความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาให ้

อยา่งลงตวั และยงัถออวา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของประเทศญีปุ่่ น ทัง้ยงัเป็น

จดุมุ่งหมายของนักท่องเทีย่วตา่งชาตทิีม่าเยออนญีปุ่่ นตลอดทุกฤดกูาล น า

ท่านขึน้สูช่ ัน้ที ่5 ของอเูขาไฟฟูจ ิ(ขึน้อยูก่บัสอาพอากาศ) ทีทุ่กท่านจะได ้

เห็นถงึความสวยงามของตวัอเูขาและววิโดยรอบของอเูขาไฟฟจู ิ 
 

กลางวนั รบัประทานกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้ง

ถา่ยรปู นาฬกิาชออ่ดงั CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรออ 

SAKURAYA, เสออ้ผา้ ขา้วของเคร ออ่งใช ้อายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า 

หร ออ รองเทา้แฟช ัน่, เคร ออ่งส าอางคช์ ออ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, 

KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ รา้น 100 เยน 

ค ่า  อสิระรบัประทานอาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั  
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เพออ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

วนัทีห่ก:  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณอมู ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 661 สายการบนิไทย 

04.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณอมูปิระเทศไทย โดยสวสัดอิาพและความประทบัใจ  

 

*********************************************************** 
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GOLDEN ROUTE TAKAYAMA AUTUMN 6D3N BY TG 

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 

10-15 ตุลาคม 2562 

** วนัหยุดวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 ** 49,900.- 46,900.- 42,900.- 7,900.- 31,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน า้มนัมกีารปรบัขึน้ แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่20 พฤษอาคม 2562) ** 
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อตัรานีร้วม 

 คา่บรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัอยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงออ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านดา่นเขา้ประเทศออน่ 

 คา่ท าหนังสออเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิเพออ่เป็นสนิน า้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน  

 อาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ออ่งบนิประกอบดว้ย 

 คา่ตั๋วเคร ออ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 คา่ธรรมเนียมเชออ้เพลงิและคา่อาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชออ้เพลงิและคา่อาษสีนามบนิ

อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดอ้ายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทั

ฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บสว่นเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
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 คา่ขนยา้ยสมัอาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงออ่นไขสายการบนิไทย น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 20 

กโิลกรมั  

หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี า้หนักเกนิทีก่ าหนด ทา่นตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนด

ของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

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

 สว่นทีเ่หลออทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลออทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเนอ่องมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กวา่ปกต ิ

หร ออจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ออ่งบนิ เพออ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่คา่ธรรมเนียมเชออ้เพลงิและคา่อาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้

ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่วา่จากกรณีใด 

 กรณียกเลกิอายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิอายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 
 หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคจ์ะขอเปลีย่นวนัเดนิทาง (ยา้ยคณะทวัร)์ สามารถท าไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นอมูอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดอยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยส่วนใหญเ่ป็นหลกั  

 เมออ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่บางสว่นหรออทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถออวา่ทา่นยอมรบัเงออ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซออ้ตั๋วโดยสารการบนิอายในประเทศ(ไทย)หร ออใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศออน่ เพออ่รว่มทวัรใ์น

ประเทศญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรออหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทกุคร ัง้ 

(กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่วา่กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอองทัง้ในเมอองไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมออง บรษิทัฯ ไม่คอนคา่ทวัรใ์นทกุ

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรออหา้มออกนอกประเทศ หร ออปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เนอ่องมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสออ่มเสยี อยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่

จลาจล ความลา่ชา้การเลออ่นหร ออยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมออ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหร ออไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถออวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารคอน ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
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ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ออ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัทา่นทีไ่ม่ทานเนออ้ปลา ตามหลกัโอชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไม่สามารถทานเนออ้สตัว ์

น า้ออน่ใดไดท้ ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หร อออยา่งออน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างอตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่น

ใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกัหร ออเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ออ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนออ้สตัว ์(เนออ้ววั, เนออ้หมู, เนออ้ไก ่หร ออออน่ๆ) ไม่ทานซาชมิิ

หร ออซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ออ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมออ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไม่

สามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุม่ทานเนออ้สตัว ์อตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่ง

อาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผกั หร ออเตา้หู ้หร ออผลติอณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเทา่น้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลออ่นวนัเดนิทางไปหรออกลบั ทา่นตอ้ง

ช าระคา่ธรรมเนียมเพิม่ตามเงออ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมออ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเช ออ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศอยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้คา่ธรรมเนียม 

ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในอายหลงั ถออเป็นคา่ตั๋วเคร ออ่งบนิ

สว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะด าเนินไดอ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เทา่น้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ออ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แตไ่ม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอที่

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนัเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ออ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชออ่ตวัผูเ้ดนิทางทกุ

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คอนคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางอายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ออ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคอนตามขัน้ตอนของสาย

การบนิเทา่น้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตั๋วเคร ออ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคอนไดห้ร ออไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่นสายการ

บนิออน่ ๆ ในเคร ออ Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงออ่นไขระหวา่งสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงออ่นไข

บางสว่นหรออทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พออ่สทิธปิระโยชนส์งูสดุ

ของทา่นเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ออ่งทกุใบไวต้รวจสอบอายหลงัทา่นกลบัถงึเมอองไทย วา่

ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ออ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบั

บรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรอ ์สตรตีัง้ครรอท์ุกอายคุรรอต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัวา่ควรเดนิทาง
หร ออไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมออ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบตอ่เหตกุารณไ์ม่คาดคดิ

ใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรอเ์กนิ 4 เดออน / ผูม้ปีระวตัคิรรอเ์คยมปัีญหาหรออมปีระวตัคิลอด

กอ่นก าหนด 
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2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคอนเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยอนยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหร ออช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter 

Flight จะไม่มกีารคอนเงนิมดัจ าหร ออคา่ทวัร ์ไมว่า่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัอาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัอาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร ออ่งบนิคออ 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารในช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัอาระมนี า้หนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ออ่งได ้จะตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้

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

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิอายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้

ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสอาวะอากาศ การเมออง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรออวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

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


