วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ L สายการบิ นออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยให้การ
ต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนฮิตาชิ ซี ไซด์ พาร์ค –
ฟุคชุ ิ มะ – ออนเซ็น

00.30 น.
08.40 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ NH 808
ถึง สนามบิ นนาริ ตะ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิ บารากิ เพื่อนําท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
ปางยืน ทองสัม ฤทธิท์ ่ีม ีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด ในโลก
โดยสูงถึง 120 เมตร และได้รบั การบันทึกสถิติ
โลกจากกินเนสส์ ว่าเป็ น “Tallest Buddha” อีก
ด้ว ยภายในพระพุ ท ธรู ป ก็แ บ่ ง ออกเป็ น 5 ชัน้
เมื่ อ ขึ้น ลิ ฟ ต์ โ ดยสารไปยั ง จุ ด ชมวิ ว บริ เ วณ
พระอุระทีม่ คี วามสูงถึง 85 ม. ท่านจะเพลิดเพลิน
ไปกับทิวทัศน์อนั กว้างใหญ่ ซึ่งรับชมได้จากกระจกทัง้ 4 ด้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนฮิ ต าชิ ซี ไซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ที่น่ีคอื สวน
สวรรค์สําหรับคนรักไม้ดอกไม้ประดับอย่างแท้จริง กับอาณาจักรแห่งไม้ดอกทีก่ ว้างใหญ่
ไพศาลกว่า 1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ตาม
ฤดูกาลทีน่ ่เี ป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ทีม่ ชี ่อื เสียงด้านทุ่งดอกไม้ทส่ี วยงาม โดยเฉพาะ
ทุ่ ง ดอกโคเชี ย (Kochia) หรื อ ที่
เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดู
ใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึง
กลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโคเชีย
จะเป็ นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงาม
อยู่แล้ว แต่พ อถึงช่วงฤดู ใบไม้ร่วงจะ
เปลี่ย นสีเ ป็ น สีแ ดงสดก็ยิ่ง ทํ า ให้ ท ัง้
สวยงามและแปลกตามากยิง่ ขึน้ จนลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่ง นี้เลยทีเดียว ซึ่งที่
สวนฮิตาชิจะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิทวทั
ั ่ ง้ เนินทําให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสี

เที่ยง
บ่าย

คา่

เขียวเข้ม กลายเป็ นสีแดงสดในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันนี้ยงั มีดอกคอสมอสหลาก
สีสนั บานอยู่ใกล้ๆ กัน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุคชุ ิ มะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL LISTEL INAWASHIROหรือเทียบเท่า
http://www.listel-inawashiro.jp/english/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ ต์อาหาร นานาชนิ ด )
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

ฟุคุชิ มะ – ทะเลสาบโกชิ คิ นุ ม ะ – ไอสึ ว ากามัต สึ – สวนผลไม้ (เก็บ
แอปเปิ้ล) – โออุจิจกู ุ – เมืองนาสุ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโกชิ คินุมะ หรือ บึงน้ า
5 สี สถานทีท่ ส่ี ร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่
น่ า มหัศจรรย์ ซึ่งสีข องนํ้ า ที่เ ห็นจะเปลี่ย นไปตาม
สภาพอากาศ ช่วงเวลา และปจั จัยอื่นๆ ตลอดความ
ยาวกว่ า 3.6 กิโ ลเมตร ถือ เป็ น เส้น ทางเที่ย วชม
ธรรมชาติ ยอดนิยมแห่งหนึ่งในแถบนี้ และคุณ
สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพได้ทุกฤดูกาล
จากนัน้ นําทุกท่านเดินทางสู่เมืองไอสึวากามัตสึ
เข้าชมสวนผลไม้ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิม้ ลองรสแอปเปิ้ลของญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองชิ โมโกะ เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ป่นุ สมัยเอโดะ โออุจิจูก ุ บ้าน
โบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสร้ างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน เป็ นบ้าน
ั ่ นระยะทาง
ชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝงกิ
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณ
ประมาณ 40 – 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524
หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ น
เขตอนุ ร ัก ษ์ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอัน ทรงคุ ณ ค่ า
ของชาติ ซึ่งในปจั จุบนั หมู่บา้ นโบราณหลาย

เที่ยง
บ่าย

หลังในโออุชจิ ูกุได้รบั การบูรณะใหม่
จนกลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้า
ขายสินค้าพืน้ เมือง ร้านอาหารและทีพ่ กั
แบบญี่ปนุ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองนาสุ จังหวัดโทชิ งิ

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL ROYAL NASU หรือเทียบเท่า
https://www.daiwaresort.jp/nasu/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ด)
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

นาสุ – นิ กโก้ – กระเช้ า ลอยฟ้ าอะเคจิ ไ ดระ – ทะเลสาบชู เ ซนจิ
ศาลเจ้าโทโชกุ – มหานครโตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งนิ กโก้ ที่มีช่ือ เสี ย งโด่ ง ดัง ในเรื่ อ งความสวยงามของวัด
และศาลเจ้าต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นําท่านเดินทาง
ขึ้น กระเช้ าอะเคจิ ไดระ ( ขึ้น อยู่ก ับสภาพอากาศ ) ซึ่งเป็ นจุด ชมวิวธรรมชาติอ ัน
ยิง่ ใหญ่ และมหัศจรรย์ของนิกโก้ท่สี วยที่สุด จากจุดนี้คุณจะสามารถเห็นภู เขานันไท
นํ้าตกเคงอน และทะเลสาบชูเซนจิได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

เที่ยง

หลังจากนัน้ นํ าท่านแวะถ่ายรูป ที่ทะเลสาบชูเซนจิ ทะเลสาบที่ตงั ้ อยู่บริเวณฐานภูเขา
ไฟนันไต ทีเ่ กิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปี ทีผ่ า่ นมา ทีน่ ่ใี นช่วงฤดูใบไม้ร่วง
กลาง-ปลายเดือ นตุล าคมจะสวยงามเป็ นพิเ ศษด้วยทัศนี ย ภาพของสีส ัน ของต้น ไม้
และภูเขา ในช่วงฤดูร้อนก็มอี ากาศที่เย็นสบายไม่ได้ร้อ นเหมือนที่อ่นื ๆ เนื่องจากเป็ น
พืน้ ทีส่ ูง 1,269 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )

บ่าย

คา่
ย่าง )

นํ า ท่ า นเดิ น ทางเข้ า ชม ศาลเจ้ า โทโชกุ
สถาปตั ยกรรมชัน้ เยี่ยมของช่า งฝี ม ือ ที่หาไม่ไ ด้
แล้วในปจั จุบนั ซึ่งเป็ นการผสานสถาปตั ยกรรม
ระหว่างพุ ท ธและชิน โต สร้า งโดยโชกุ น รุ่น ที่ 3
ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรม
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอารมณ์ และจิ น ตนาการอย่ า ง
มากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, ลิงสามตัว และมังกรหัวเราะ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ ตัง้ อยู่
ในภูมภิ าคคันโต มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจํานวน
ไม่น้อยทีต่ อ้ งการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ ต์ปิ้ง
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่ างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อสัน
ใน, เนื้อ สัน นอก, เนื้อหมูสไลด์, เนื้ อไก่ หมัก
เครื่อ งเทศ และผัก สดนานาชนิด ให้ท่ านเลือกได้
อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้
นํ้าจิม้ สูตรพิเศษ นอกจากนี้ยงั มีซูชนิ านาชนิดอุดง้ ร้อน พร้อมทัง้ ของหวานมากมาย เค้ก
ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า
https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/

วันที่ห้า

โตเกี ย ว – ****อิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริม โตเกี ย วดิส นี ย์แลนด์
เดิ น ทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใ หญ่ จ่ า ยเพิ่ มท่ า นละ 3,000 บาท ราคา
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)****

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั ้น ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กอิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม โตเกี ย วดิ ส นี ย์แ ลนด์
รวมค่าเดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผูใ้ หญ่จ่ายเพิ่ ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)
เชิญ ท่ า นพบกับความอลัง การซึ่งเต็ม ไปด้ว ยเสน่ ห์แ ห่ง ตํา นานและจิน ตนาการของ
การผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับ
เครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE
MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH
MOUNTAIN, นัง่ เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุย

เที่ยง
บ่าย
คา่

อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นทางสู่ HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า
https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ชินจูกชุ ้อปปิ้ง – โอไดบะ (ห้างไดเวอร์ซิตี้) –
สนามบินฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่
กวนอิมทองคําประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะ
ได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5
เมตร ตัง้ ตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน
นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งทีม่ ชี อ่ื เสียงของวัด มี
ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก มากมายไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่องรางของขลังของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ป่นุ ซึ่งมายังวัด
แห่งนี้ตอ้ งมาต่อคิว เพื่อซื้อกลับไปฝากคนทีบ่ า้ นกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นจูก ุ ซึ่งเป็ นย่านช้อปปิ้ ง
ทีม่ ชี อ่ื เสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับ การเลือ กซื้อ สินค้า นานาชนิ ด ร้า นร้อ ยเยน,
สินค้าแบรนด์เนม, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, ซานริ
โอช็อป, เสื้อผ้านํ าสมัย กระเป๋า, รองเท้าวัยรุ่น
อย่าง โอนิทสึกะไทเกอร์ และเครื่องสําอางค์ยอด
นิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เกาะโอไดบะ ห้ า งไดเวอร์ซิ ตี้ แหล่ งรวมร้า นค้า เสื้อผ้า แฟชัน่
ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสําหรับผู้ท่ชี ่นื ชอบ
หุ่นยนต์กนั ดัม้ ทีน่ ่ีมหี ุ่นยนต์กนั ดัม้ รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ
20 เมตร คอยต้อนรับท่านอยู่

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามฮาเนดะเพื่อเตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ

วันที่เจ็ด
00.55 น.
06.00 น.

สนามบิ นฮาเนดะ – สนามบิ นสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ NH 877
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง:
อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ตุลาคม 17 – 23
ราคารวมตั ๋ว
53,900.48,900.43,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
36,900.33,900.29,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่าน ขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ

- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ร ับผิดชอบต่ อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเ สธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํา นวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 23 กก. X 2 ใบ
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินออลนิปปอน กําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกินใบละ 23 กก. 2 ใบ ส่วน
กระเป๋าใบเล็กทีส่ ามารถนําขึน้ เครื่องได้อยูใ่ นความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมี
ความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ( 25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสาย
การบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่

- การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสม
ไมล์ได้ ร่วมในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสาย
การบินนัน้ ๆกับการบินไทย ว่าจะสะสมได้กเ่ี ปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั
สิทธิของสายการบิ
น
์
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสาย

