
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11419 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

 

CLASSIC OSAKA TOKYO SNOW 

    6D3N – THAI AIRWAYS 
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25-30 มกราคม 2562  47,900.- 
47,900.- 
47,900.- 

14-19 กุมภาพนัธ ์2562  

15-20 มนีาคม 2562  
 

เทีย่วครบจบไฮไลท ์/ วดัคโิยมสิ ึ/ ฟูจมิอินิาร ิ/ ชอ้ปป้ิงเอา้ทเ์ลต / ชมอโุมงคไ์ฟที ่

นาบะนะโนะซาโตะ / น่ังชนิกนัเซน / ล่องเรอืทะเลสาบอาช ิ/ กนิไขด่าํทีโ่อวาคดุานิ 

เล่นถาดเลือ่น / หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก / วดัอาซากซุะ / ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติี ้

ฟรเีดยอ์สิระ 1 วนั / ขาป ู/ ชาบ ู/ ออนเซน 1 คนื / การบนิไทยฟูลเซอรว์สิ 

วนัทีห่น่ึง :    กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น.   นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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23.15 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 622 สายการบนิไทย  
 

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

                     เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET – ชมอโุมงคไ์ฟนาบะนะโนะซาโตะ 
 

06.25 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น นําท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

วดัน ้าใส (คโิยมสิ)ึ นับเป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงในหมู่นักท่องเทีย่วมากทีส่ดุ

ของเกยีวโต สรา้งเมือ่ปี 780 บรเิวณนํา้ตก โอโตวา ในเนินเขาดา้น

ตะวนัออกของเมอืงเกยีวโต ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลกของยเูนสโกในปี 

1994 ดัง้เดมิวดัเกา่แกก่วา่พนัปี แตอ่าคารทีเ่ห็นในปัจจบุนัสรา้งเมอืปีค.ศ. 

1631-1633 สมยัโทคงุาวะ อเิอมทิส ึสิง่กอ่สรา้งทีม่ชี ือ่เสยีงของวดัคโิยมสิ ึ

คอือาคารหลกัทีม่รีะเบยีงยืน่ออกมาเป็นลานบรเิวณหนา้ผาเป็นจดุทําววิที่

สวยงาม อาคารไมท้ีม่เีอกลกัษณท์างสถาปัตยกรรม 
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูชาบูหรอืหมอ้ไฟ] 
 

ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พ่อจิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 

โดยชาวนาเพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ช ือ่กนัวา่เป็นทูตสง่สาสนข์องเทพเจา้

แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิาํนวนมากเรยีงกนัจน

กลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 
 

MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอสิระ

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมช ัน้นําและรา้นอาหารญีปุ่่ นและอาหารนานาชาตกิวา่ 240 รา้นเลย

ทเีดยีว ทีน่ี่ถอืเอา้ทเ์ลตทีม่ขีนาดใหญอ่กีแห่งหน่ึงในญีปุ่่ นมคีวามมคีวามใหญป่ระมาณ 39,000 ตารางเมตร และ

ถกูออกแบบใหม้ลีกัษณะคลา้ยกบัเมอืงนิวออรล์นีสซ์ ึง่เป็นเมอืงท่าทางตะวนัตกของอเมรกิาอกีดว้ย 

NABANA NO SATO เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีง

ตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซ ึง่ทุกปีจะมกีารจดัแสดงไฟ LEDs หลาย

ลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจดัแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธี

มงานสว่นใหญจ่ะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายนํา้ อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี่

เนรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงาน

เทศกาลทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

คํ่า  อสิระรบัประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือ่เทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม :      สมัผสัประสบการณน์ั่งชนิกนัเซน – แวะทะเลสาบฮามานะ – อทุยานฮาโกเน่ 

                       ล่องเรอืทะเลสาบอาช ิ– ขึน้หุบเขาโอวาคุดานิ – แชน่ ้าแร ่
 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

สมัผสัประสบการณน์ั่งรถไฟชนิคนัเซน หรอื รถไฟหวักระสนุ รถไฟที่

ถอืไดว้า่มคีวามปลอดภยั สะดวกสบายและตรงเวลาทีส่ดุในโลก ดว้ย

ความเรว็สงูสดุเฉลีย่ 240 ก.ม./ชม.  

แวะทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบทีเ่พาะ พนัธุป์ลาไหลทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ประเทศญีปุ่่ น ใหท่้านไดช้มทวิทศันข์องทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์

จากปลาไหลนานาชนิด เชน่ พายปลาไหล, ปลาไหลอบซอีิว้ 
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น]    
 

Hakone (ฮาโกเน่) เมอืงทีต่ ัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องกรงุโตเกยีว 

ระยะทางจากโตเกยีวมาประมาณ 70 กโิลเมตรเท่าน้ัน ทําใหเ้มอืงแห่งนี้

เป็นหน่ึงในจดุหมายยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพราะเต็มไปดว้ยแหลง่

ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายทีย่งัมธีรรมชาตอินัอดุมสมบูรณ ์ขึน้ช ือ่ในเร ือ่ง

ออนเซน็ ฮาโกเน่เป็นเมอืงทีย่งัมภีเูขาไฟทีย่งัไม่ปะทุหลงเหลอือยู ่และที่

สาํคญัคอืแหลง่ท่องเทีย่วหลายแห่งสามารถชมววิภเูขาไฟฟูจไิดน่ั้นเอง 

ล่องเรอืทะเลสาบอาช ิเกดิขึน้หลงัจากการประทุของภเูขาไฟฮาโกเน่

เมือ่ 3,000 ปีกอ่น โดยมฉีากหลงัเป็นภเูขาไฟฟูจทิีง่ดงามซึง่เป็น

สญัลกัษณข์องเมอืงฮาโกเน่  

นั่งรถบสัขึน้หุบเขาโอวาคุดานิ ทีย่งัครกุรุน่ดว้ยควนัจากบ่อกาํมะถนั

เดอืดอยูต่ลอดเวลา โดยชาวญีปุ่่ นมคีวามเช ือ่วา่หากไดท้านไข่ดาํหน่ึงฟอง

จะสามารถทําใหอ้ายยุนืยาวขึน้อกีประมาณ 7 ปี  
 

คํ่า รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้ซฟู๊ีด] 

เขา้พกั ณ โรงแรม FUJI ONSEN HOTEL  แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีส่ี ่:  กจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ี– หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – วดัอาซากุซะ 

                   ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ   

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

สนุกสนานกบักจิกรรมถาดเลือ่นหมิะ ณ ลานสก ีใหทุ้กท่านไดอ้สิระ

เพลดิเพลนิกบัการสมัผสัเลน่หมิะและสนุกสนานกบัการ “น่ังเลือ่นหมิะ” 

อยา่งเป็นประสบการณท์ีส่นุกไม่รูล้มื ** ไม่รวมอตัราคา่เชา่อปุกรณ,์ ชดุ

สาํหรบัเลน่สก ีและ เคร ือ่งเลน่ทุกชนิด **  

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก เป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 

ประกอบดว้ยบ่อนํา้ทัง้ 8 นีเ้ป็นนํา้จากหมิะทีล่ะลายในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมา

จากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผ่ิานหนิลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี ทําใหนํ้า้ใสสะอาดเป็นพเิศษ นักท่องเทีย่ว

สามารถดืม่นํา้เย็นจากแหลง่นํา้ไดโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจาํหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้รอบๆบ่อ 

ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมอื และผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆใหล้ิม้ลองชมิ  
 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเซตอาหารญีปุ่่น] 
 
วดัอาซากซุะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในกรงุโตเกยีว นําท่านนมสัการขอพรจาก

พระพุทธรปูเจา้แม่กวนอมิทองคาํ นอกจากน้ันท่านยงัจะไดพ้บกบัโคมไฟ

ขนาดยกัษท์ีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณประตทูางเขา้วดั 

และยงัสามารถเลอืกซือ้เคร ือ่งรางของขลงัไดภ้ายในวดั ฯลฯ 
 
ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญท่ีม่ี

รา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทเิชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 Yen, 

Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , VENUS FORT, DECKใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการช ้

อปป้ิง 

คํ่า  อสิระรบัประทานอาหารคํ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม ARIAKE WASHINGTON HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่า้ :  อสิระเตม็วนัหรอื ซ ือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเตม็วนัหรอื ซ ือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 

บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปดว้ย

เสน่หแ์ห่งตาํนานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการกอ่สรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะ

ไดพ้บสมัผสักบัเคร ือ่งเลน่ในหลายรปูแบบ เชน่ ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE 

MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บา้นผสีงิ, ตืน่เตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, น่ังเรอื

ผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทีย่วบา้นหมพูีห,์ ตะลยุอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO 

BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์นูทีท่่านชืน่ชอบของ WALT DISDEY ส าหรบัท่านที่

เลอืกทีจ่ะอสิระในเมอืงโตเกยีว ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลการเดนิทางจากมคัคเุทศก ์เพือ่ความสะดวกใน

การเดนิทาง หรอืชอ้ปป้ิงในยา่นการคา้อนัทนัสมยัของมหานครโตเกยีวศนูยร์วมวยัรุน่แหลง่ชอ้บป้ิงช ือ่ดงั  

ยา่นฮาราจูก ุท่านจะไดพ้บกบัการแตง่ตวัทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์แหวกแนว ตามสไตลว์ยัรุน่ญีปุ่่ นเพลดิเพลนิกบั

การชอ้บป้ิงกบัรา้นคา้หลากหลายสองฝ่ังถนนทาเคชติะ และ โอโมเตะซนัโด อสิระชอ้ปป้ิงตอ่ยา่น“ชบูิยา่” ยา่น

วยัรุน่ช ือ่ดงัอกีแห่งของมหานครโตเกยีวท่านจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัแฟช ัน่ทนัสมยัของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคบิ

จากรา้นคา้มากมาย มากกวา่ 100 รา้นคา้ และ “ตกึ 109” ตกึชือ่ดงัทีเ่ป็นสญัลกัษณข์องยา่นน้ัน  

ยา่นชอ้ปป้ิงชนิจุก ุอสิระและเพลดิ เพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายและ เคร ือ่งใช ้ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปู

ดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ทีจ่ะเอาใจคณุผูห้ญงิดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้  แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้แฟช ัน่สาํหรบัวยัรุน่ เคร ือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

และอืน่ๆอกีมากมาย 

* เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 

วนัทีห่ก:  สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 661 สายการบนิไทย 

05.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

********************************************************************************* 
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CLASSIC OSAKA TOKYO WINTER 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 

25-30 มกราคม 2562 47,900.- 44,900.- 40,900.- 7,900.- 25,900.- 

14-19 กุมภาพนัธ ์2562 47,900.- 44,900.- 40,900.- 7,900.- 25,900.- 

15-20 มนีาคม 2562 47,900.- 44,900.- 40,900.- 7,900.- 25,900.- 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารนํ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่น) 

 ค่าบรกิารมคัคุเทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่าํหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าทําหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคุเทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นกาํลงัใจในการทํางานได ้

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการกาํหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งเรยีก

เก็บส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย นํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนํีา้หนักไม่เกนิ 30 กโิลกรมั  

หากกรณีทีนํ่า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนํี้าหนักเกนิทีก่าํหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้กาํหนดของสาย

การบนิน้ัน (ขอ้กาํหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การชาํระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจาํ 10,000.- บาท สําหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดชาํระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จาํเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการ

บนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

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)์ สามารถทําไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้า่ยดงันี ้ 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จาํกดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดย

จะคํานึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยสว่นใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ 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 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จาํเป็นตอ้งแจง้ขอ้จาํกดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบุไว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้กาํหนดสาํหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวนํ์า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้ว่นใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

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

เป็นของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จาํกดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่นแลว้จะไม่สามารถขอ
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เปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบุไม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้าน

ไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีทํ่าจากหวับุกเท่าน้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ทําการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ คํานวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนั

ออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตัว๋เคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้าํระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะดาํเนิน

ไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งดําเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้คําขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัคําขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้คาํขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

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 สําหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภทุ์กอายุครรภต์อ้งอยู่ในดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรด

แจง้พนักงานทนัทเีมือ่ทําการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นกาํหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดสาํคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งทํา

การยนืยนั,ชาํระมดัจาํค่าตัว๋หรอืชาํระเต็มจาํนวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนื

เงนิมดัจาํหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 

o นํ้าหนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (สําหรบัผูโ้ดยสารในช ัน้

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนํี้าหนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางนํา้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถนําขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนํี้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจาํตอ้งมสีดัสว่น ดงันี ้กวา้งxยาว

xสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศนํ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

 


