วันแรก

กรุงเทพฯ

19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ L สายการบิ นออลนิ ปปอน เจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ (ขึ้นลิฟท์) – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพาน
ชินเคียว – เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ – คินูกาว่า – ออนเซ็น

00.30 น.

ออกเดิน ทางสู่ สนามบิ น นาริ ต ะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิ น ออลนิ ปปอน
เที่ยวบิ นที่ NH 808
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ต ะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านสักการะ พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูป
ที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก และได้รบั การบันทึกอยู่ในกินเน
สบุ๊กว่าเป็ นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลา
ในการสร้างถึง 10 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1993 ซึ่ง
มีความสูงมากกว่าอนุสาวรียเ์ ทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก
มีดอกไม้บานตลอดทัง้ สี่ฤดูกาล โดยนํ าท่านขึน้ ลิฟท์
ขึ้น ไปชมได้ถึง หน้ า อกของพระพุ ท ธรู ป ที่ค วามสู ง
ประมาณ 85 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ นิ กโก้ เพื่อเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโช
กุ เป็ นศาลเจ้าลัทธิชนิ โตที่สร้างขึน้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
สถานในการรํ า ลึก ถึง โชกุ น ลํ า ดับ ที่ 1 ของรัฐ บาล
ทหารในยุ ค เอโดะ ซึ่ง คือโชกุ นโทคุ ก าวะ อิเ อยะสึ
ภาย ในประกอบด้ ว ยอา คา รทั ้ง หม ด 42 หลั ง
นอกจากนัน้ ทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชัน้ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1650
โดยชัน้ แรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัด
จากนัน้ คือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักทีม่ ชี อ่ื เสียงอย่างมาก
เป็ นผลงานของฮิ ด าริ จิ น โกโร่ จากนั ้น นํ าท่ า น
ชม สะพานชิ นเคียว หรือทีห่ ลายๆ คนจะรู้จกั กันในชื่อ
ว่า “สะพานศักดิสิ์ ทธิ”์ ตัง้ อยู่บริเวณประตูทางเข้า ศาล
เจ้าและวัดนิกโก้ สิง่ ทีท่ ําให้ไม่มาทีส่ ะพานแห่งนี้แล้วถือ
ว่าเนื่องจากสะพานชินเคียวนัน้ ได้รบั การจัดอันดับให้ตดิ 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุด

08.25 น.

เที่ยง
บ่าย

ของประเทศญี่ปนุ่ และเดินทางสู่ ยุนิชิ งาวะออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิ งาวะออน
เซ็นคามาคุระ ถือ เป็ นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูห นาวของเมืองออนเซ็นยุนิชงิ าวะ
ตลอดงานเทศกาลก็มกี ารตกแต่งสถานทีด่ ว้ ยตุ๊กตาหิมะจากฝีมอื ของเด็กและผูส้ ูงอายุใน
พืน้ ทีอ่ กี ทัง้ ยังมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืนก็จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่
จุดเทียนอยู่ภายใน ประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมนํ้ า ได้บรรยากาศโรแมนติกท่าม
กลางหิมะปกคลุมทัวพื
่ น้ ที่
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ คิ นูกาว่าออนเซ็น

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
กับออนเซ็นชือ่ ดังแห่งเมืองคุซทั สึ ซึ่งเป็ นออนเซ็นที่มคี วามเป็ นกรดสูง มีคุณสมบัตใิ น
การรักษาโรค จนได้ชอ่ื ว่า “นํ้าแร่ยาแห่งเมืองคุซทั สึ” ***

วันที่สาม

คินูกาว่ า – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโออุจิจูก ุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ –
ปราสาทสึรกุ ะ ( ด้านนอก ) – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิม่า ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจูก ุ บ้าน
โบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน เป็ นบ้าน
ั ่ นระยะทาง
ชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝงกิ
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40–50 หลัง เมื่อพ.ศ. 2524
หมู่บ้านโออุจจิ ูคุได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นเขตอนุ รกั ษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของ
ชาติ ซึ่ ง ในป จั จุ บ ัน หมู่ บ้ า นโบราณหลายหลัง ในโออุ ช ิจู คุ ไ ด้ร ับ การบู ร ณะใหม่ จน
กลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และที่พกั แบบ
ญี่ปนุ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
.

เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** ให้ท่านรับประทานอาหารพื้นเมืองชื่อดัง Negi-Soba (โซบะต้นหอมยักษ์) เป็ นเมนู
เส้น โซะโรยหน้ า ด้วยหัวไชเท้าขูด และปลาโอแห้ง ขูดฝอย ซึ่งเวลารับประทานจะใช้
ต้นหอมยักษ์แทนตะเกียบ **
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ จุ ด ชมวิ วรถไฟสายทาดามิ ช่ ว งสะพานไดอิจิ เ คี ย วเรีย ว ใน
บรรยากาศทีง่ ดงามตามฤดูกาล ในช่วงเวลาทีร่ ถไฟวิง่ ผ่านสะพานท่ามกลางขุนเขา และ
วิว สะท้อนผิวนํ้ าในช่า งเวลาสัน้ ๆ ที่แ สนงดงามตรึงใจ สร้า งความตื่นเต้นกับ ความ
สวยงามของสายทาดามิ ซึ่งมีชอ่ื เสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม โดยจุดชมวิวรถไฟสาย
ทาดามิ จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึน้ ไปเท่านัน้ (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที)
จากนัน้ นําท่านชม ปราสาทสึรกุ ะ (ด้านนอก) มีชอ่ื เรียกอีกชือ่ คือ “ปราสาทนกกระเรียน
5 ชัน้ ” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1384 แม้ตวั ปราสาทเดิมจะถูกทําลาย โดยรัฐบาลสมัยเมจิ
ในปีค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มกี ารสร้างขึน้ มาใหม่ในปีค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซ่งึ รูปแบบ
ของสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงามแบบดัง้ เดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มหี มิ ะโปรยปราย
ปกคลุมตัวปราสาทยิง่ สวยงาม ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิสามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้น
ในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระทีส่ วยงามทีส่ ุดในญี่ปนุ่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL LISTEL INAWASHIRO HONKAN หรือเทียบเท่า
http://www.listel-inawashiro.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
กับออนเซ็นชือ่ ดังแห่งเมืองคุซทั สึ ซึ่งเป็ นออนเซ็นที่มคี วามเป็ นกรดสูง มีคุณสมบัตใิ น
การรักษาโรค จนได้ชอ่ื ว่า “นํ้าแร่ยาแห่งเมืองคุซทั สึ” ***

วันที่สี่

อินาวะชิโระ – สวนสตรอเบอร์รี่ – ลานสกี อะดาตะระ (Snow Tube +
Snow Sled) – ซาโอะ – หมู่บา้ นสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่จี าก
ต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัยแบบไม่อนั ้ จากนัน้ นําท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบั การเล่น
สกีหมิ ะ ณ ลานสกีอะดาตะระ ท่านจะได้สนุกเพลิดเพลินกับการเล่น Snow Tube และ
Snow Sled หรือท่านทีอ่ ยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็สามารถเช่าอุปกรณ์การเล่น
ได้อกี ด้วย (ราคาทัวร์น้ไี ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้ งจอกซาโอะ ตัง้ อยู่ใกล้กบั เมืองชิโรอิชใิ นภูเขาของ
จังหวัดมิยากิ เปิ ดให้เข้าชมตัง้ แต่ปีค .ศ.1990 ภายในหมู่บ้านมีสตั ว์นานาชนิดกว่า
100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ท่วี งิ่ ไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผูเ้ ข้า ชม
สามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ยงั สามารถป้อนอาหาร และอุ้ม
สุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ) ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวญ
ิ ญาณของ
เทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็ นเทพแห่งความอุด ม
สมบูรณ์ของการเกษตร (ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ACTIVE RESORT MIYAGI ZAO HOTEL หรือเทียบเท่า
www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
กับออนเซ็นชือ่ ดังแห่งเมืองคุซทั สึ ซึ่งเป็ นออนเซ็นที่มคี วามเป็ นกรดสูง มีคุณสมบัตใิ น
การรักษาโรค จนได้ชอ่ื ว่า “นํ้าแร่ยาแห่งเมืองคุซทั สึ” ***

วันที่ห้า

อินาวะชิโ ระ – ซาโอะโรปเวย์ ( Snow Monster ) – หมู่ บ้านกินซัง
ออนเซ็น – เซนได – ปราสาทอาโอบะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อนัง่ ซาโอะโรปเวย์ ชมปรากฎการณ์ความงามของ
ปีศาจนํ้ าแข็ง (Ice Monster) หรือ จูเฮียว ซึ่งเกิดจากหิมะและนํ้ าค้างจับตัวทับถมกันมี
รูปร่างคล้ายปี ศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็ น 4 ช่วง เดือน
ธันวาคม เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ** การขึน้ กระเช้าขึน้ อยู่กบั

สภาพอากาศ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิคื์ นเป็ นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความ
เหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี **

เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ค์ไม่อนั ้
นํ าท่านเดินทางสู่ กิ นซังออนเซ็น เป็ นเมืองนํ้ าพุร้อนที่เงียบสงบในภู เขาของจังหวัด
ยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็ นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีช่อื เสียง
เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปนุ่ ว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบ
เรียวกังทีเ่ รียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ํา นอกจากนี้ยงั เป็นสถานทีถ่ ่ายทําซีรยี ญ
์ ่ปี นุ่
ชือ่ ดัง “โอชิน” และเป็นโมเดลต้นแบบให้กบั อนิเมะเรื่อง “มิตวิ ญ
ิ ญาณ” อีกทัง้ ให้ท่านได้
เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

จากนัน้ นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งเซนได เที่ย วชม จุด ที่ ตัง้ ปราสาทอาโอบะ หรือ
ปราสาทเซนได ตัง้ อยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ สร้างโดยดา
เทะ มาซามุเนะ แม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่ น่าเสียดายที่ปจั จุบนั ไม่มตี วั ปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่
เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือ เพียงกําแพงหินขนาดใหญ่และ
ป้อมปราการทีไ่ ด้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุ สาวรีย์ของ
มาซามุเนะบนหลังม้าทีห่ นั หน้าไปทางเมืองเซนได
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ลิม้ รสสุกย้ี ากีป้ รู า้ นดังแห่งเซนไดทีป่ รุงแบบพิถพี ถิ นั ให้ท่านได้ลม้ิ ลอง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

วันที่หก

เซนได – ตลาดเช้ าอะไซชิ – นั ง่ รถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกี ยว)
ช้อปปิ้งชินจูก ุ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นสู่ ตลาดเช้ า อะไซชิ ซึ่ง ตลาดแห่ ง นี้ มีร้า นค้าเรีย งรายเป็ นจํ า นวนมากกว่า
70 ร้าน ไม่วา่ จะเป็นร้านขายปลาร้านขายผักและร้านขายผลไม้สดๆ ในราคาย่อมเยาทํา
ให้ตลาดเช้าแห่งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็ นครัวของเซนได เพราะเป็ นตลาดที่ผคู้ นทัวไปให้
่
ความสนใจและเป็ นที่รู้จกั เป็ นอย่างมาก จากนัน้ นํ าท่า น นั ง่ รถไฟชิ นคัน เซ็น หรือ
รถไฟหัวกระสุนจาก เมืองเซนได เข้าสู่ มหานครโตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
95 นาที ทีน่ งแบบ
ั่
RESERVED SEAT
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านชิ นจูก ุ เป็ น
ย่ า นช้ อ ปปิ้ ง ที่ มี ช่ือ ของกรุ ง โตเกี ย ว ให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อย
เยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริ
โอช็อป เสือ้ ผ้านําสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอ
นิทสึกะ และไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO
KOSE SK-II ฯลฯ จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ไดเวอร์ซิตี้ เป็ นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่
อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ คือ หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาด
ใหญ่มาก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสําหรับคอกันดัม้ อย่า ง เช่น กันดัม้ คาเฟ่ และถ้า
อยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดัม้ ก็ตอ้ งไปที่ กันดัม้ ฟรอนท์ ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.50 น.
05.55 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นออลนิ ปปอน เที่ยวบิ น NH877
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

กุมภาพันธ์ 08 – 14
ราคารวมตั ๋ว
57,900.51,900.46,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
44,900.40,500.35,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- 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 กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่ อการถู ก ปฎิเสธหรือ ห้า มออกนอกประเทศ หรือปฎิเสธการเข้า
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
- ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์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 ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก 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 ก.ก. X 2 ใบ
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลู ก ค้า ยกเลิก การเดิน ทาง แต่ ทางบริษัท ฯได้ดํ า เนิ นการออกตั ๋วไปแล้ว นัน้
ผูเ้ ดินทางต้องรอ 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 สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด

- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินออลนิปปอน กําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกินใบละ 23 กก. 2 ใบ ส่วน
กระเป๋า ใบเล็กทีส่ ามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสาย
การบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการออลนิ ปปอน หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสม
ไมล์ได้ ร่วมในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสาย
การบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ว่าจะสะสมได้ก่เี ปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่
กับสิทธิของสายการบิ
น
์
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้ อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้

