วันแรก

กรุงเทพฯ

19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ L สายการบิน ออลนิ ปปอน เเอร์เ วย์ เจ้า หน้ าที่ข องบริษัทคอยให้
การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว
(ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชกุ – เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ

00.30 น.

ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งนาริ ตะ ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ นออลนิ ปปอน
เที่ยวบิ นที่ NH 808
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ต ะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร นําท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปปางยืนทองสัมฤทธิ ์ที่ม ี
ขนาดใหญ่ ท่ี สุ ด ในโลก โดยสู ง ถึง 120 เมตร และได้ ร ับ การบัน ทึก สถิติโ ลกจาก
กินเนสส์บุ๊คว่าเป็น “Tallest Buddha” ภายในพระพุทธรูปก็แบ่งออกเป็ น 5 ชัน้ เมื่อขึน้
ลิฟต์โดยสารไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระที่มคี วามสูงถึง 85 เมตร ท่านจะเพลิดเพลิน
ไปกับทิวทัศน์อนั กว้างใหญ่ ซึ่งรับชมได้จากกระจกทัง้ 4 ด้าน

08.25 น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองนิ กโก้ เดินผ่านชม สะพานชิ นเคียว มีความหมายว่าสะพาน
ศักดิส์ ิท ธิ ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็ นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้ว ยสีแดง
ั่
ด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝงของสะพานจะติ
ดกับถนน
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็ นศาลเจ้าลัทธิชนิ โตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ น
อนุ สรณ์สถานในการรําลึกถึงโชกุนลําดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ คือ โชกุน
โทคุ กาวะ อิเ อยะสึ ตัง้ อยู่ ในเมืองนิ กโก้ท างตอนเหนือ ของภู มิภ าคคันโตบนเกาะ
ฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทัง้ หมด 42 หลัง นอกจากนัน้ ทางด้านซ้ายของ
ทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชัน้ ซึ่งสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1650 โดยชัน้ แรกมีลวดลายภาพ

แกะสลัก 12 จักรราศี ตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนัน้ คือศาลาไม้เก่าอันมี
รูปสลักทีม่ ชี อ่ื เสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่
จากนัน้ นํ า ท่านเดินทางสู่ ยุนิชิ งาวะออนเซ็น เพื่อชม เทศกาลยุนิชิ งาวะออนเซ็น
คามาคุระ เทศกาลนี้ถอื เป็นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชงิ าวะ
ตลอดงานเทศกาลก็มกี ารตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาหิมะจากฝี มอื ของเด็ก และผูส้ ูงอายุ
ในพื้น ที่เพื่อต้อ นรับ นักท่ องเที่ยวอีกทัง้ มีบ ริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืน ก็
จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู่ภายใน ประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมนํ้ า
ได้บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะปกคลุมทัวพื
่ น้ ที่

คา่

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ คิ นูกาว่าออนเซ็น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

คินูกาว่า – สวนสตรอเบอร์รี่ – คาวาโกเอะ – ย่านคาชิย่า โยโกโช – อิซุ
ชมงานประดับไฟแกรนอิลมู ิ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํ าท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บ และลิ้มรส
สตรอเบอร์รส่ี ดๆ จากต้นแบบไม่อนั ้

เที่ยง
บ่าย

คา่

นํ า ท่ า นสู่ เมื อ งคาวาโกเอะ เมื อ งแห่ ง ประวัติ ศ าสตร์ ท่ี ย ัง คงไว้ ซ่ึ ง วัฒ นธรรม
และกลิน่ อายในสมัยเอโดะ บรรยากาศของเมืองนี้ท่านจะได้พบเห็น บ้านโกดังของพ่อค้า
ในสมัยก่อนตัง้ เรียงราย และโทคิ-โนะ-คาเนะ(หอระฆัง) จะมีเสียงระฆังบอกเวลา คุณจะ
รูส้ กึ ว่าได้เดินทางย้อนกลับไปในสมัยเอโดะโบราณ ในคาวาโกเอะ คุณจะได้สมั ผัสความ
เป็นญี่ปนุ่ แบบดัง้ เดิมแท้ๆ และซึมซับความรูส้ กึ ในสมัยเอโดะ ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ท่ี
โตเกียว จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านคาชิ ย่า โยโกโช เป็ นตรอกที่มชี ่อื เสียงในเมือง
คาวาโกเอะ ซึ่งเป็ นถนนปูด้วยหิน และฝงั ด้วยแก้วหลากสีและด้วยร้านขายลูกกวาด
แบบญี่ปุ่น ดัง้ เดิม ถึง 22 ร้าน ร้านขายลูก กวาดในตรอกนี้ จะส่งต่อ รสชาติท่คี ุ้นเคย
และชวนให้นึกถึงความหลังของวันทีผ่ า่ นไป เมื่อใครก็ตามได้ลองย่างก้าวเข้าไปในร้าน
เหล่านี้จะรู้สึกว่าตัวเองกลับไปเป็ นเด็กอีกครัง้ สถานที่แห่งนี้เป็ นที่ท่ที ําให้ผู้คนทุกรุ่น
ตื่น เต้ น ทัง้ เด็ก ๆ ที่ไ ม่ คุ้น เคยกับ ลู ก กวาดแบบดัง้ เดิม และผู้ใ หญ่ ท่ีอ ยากรํ า ลึก ถึง
ความหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่า นเดินทางสู่ เมืองอิ ซุ นํ า ท่าน ชมงานประดับไฟแกรนอิ ลู มิ (Gran Illumi)
งานประดั บ ไฟสุ ด ยิ่ ง ใหญ่ อ ี ก แห่ ง ของญี่ ปุ่ น ในญี่ ปุ่ น จั ด ที่ สวนอิ ซุ แ กรนพาล
(Izu Granpal Park) ซึ่งเคยคว้ารางวัลงานประดับไฟยามคํ่า คืนที่ดที ่สี ุดในญี่ปุ่นมาแล้ว
(ปี 2016-2017) จุดเด่นของที่น่ีคอื ขนาดพื้นที่อนั กว้างขวาง และโซนต่างๆ ที่แบ่งการ
นําเสนอออกเป็นหลากหลายธีมต่างๆ เช่น อุโมงค์ไฟ, สวนดอกไม้, สวนเค้ก และส่วน
การจัดแสดงแสง สี เสียง

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร – บุฟเฟต์ป้ิงย่างสไตล์ญ่ปี นุ่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Ambient Izukogen Hotel หรือเทียบเท่า
https://izu.izumigo.co.jp/
---- ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใสมีน้ํ ามีนวลและยังช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

อิซุ – เมืองคะวะสึ – เทศกาลคาวาสึซากุระ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) –
ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ ( Free Sled) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งคะวะสึ จัง หวัด ชิซุ โ อกะ เพื่อ ชม เทศกาลคาวาสึ ซ ากุร ะ
ซึ่งซากุระทีน่ ่จี ะบานตัง้ แต่ตน้ เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงต้นเดือนมีนาคม ประมาณ 1 เดือน
ท่านจะได้ชมซารุระสีชมพูขนาดใหญ่อายุกว่า 60 ปี มากกว่า 8,000 ต้นบานเต็มสองข้าง
ทางแม่น้ําคะวะสึ เป็นระยะทาง 4 กม. (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) และบานทัวเมื
่ องหลาย
พันต้น แถมบางจุ ดยังมีดอกนาโนะฮานะ สีเหลือ งบานพร้อมกันอีกด้วย สีสนั ตัดกัน
สดใสมากๆ มีผคู้ นจากทัวประเทศเข้
่
าชมซากุระแห่งนี้ประมาณล้านคนต่อปี

จากนัน้ นํ าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบั การเล่นสกีหมิ ะ ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ
ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองชิซโึ อกะ บริเวณภูเขาไฟฟูจชิ นั ้ 2 จุดเด่นคือ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ
สนุ กกับการเล่นสโนว์บอร์ด หรือท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปร ก็มีให้เช่า
อุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ราคาทัวร์น้ไี ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งโตเกี ย ว ให้ท่ า นเพลิด เพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง ย่ า นชิ นจู ก ุ
เป็ น ย่ า นช้อ ปปิ้ ง ที่มีช่ือ เสีย งของกรุ ง โตเกีย วให้ ท่ า นได้ เ ลือ กซื้อ สิน ค้ า นานาชนิ ด

ไม่วา่ จะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้า เครื่องสําอาง สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆ
อีกมากมาย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ !! สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด***

วันที่ห้า

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว
ดิสนี ยแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชาระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท,
เด็กชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้เลือกอิ สระช้อปปิ้ ง หรือซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ รวม
ค่ า เดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใ หญ่ จ่า ยเพิ่ ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการ
ผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่อง
เล่ น ในหลายรูป แบบ เช่น ท้า ทายความมัน ส์เหมือ นอยู่ ในอวกาศไปกับ SPACE
MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH
MOUNTAIN, นัง่ เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่ า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Shinagawa Prince hotel หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ !! สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด***

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ถ่ายภาพด้านนอก)
นาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม วัดอาซากุสะ วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียวภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมท
องคําที่ ชาวญี่ป่นุ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง

บ่าย

นํ าทุกท่านถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) เป็ นหอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิ ดให้บริก ารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มี
ความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่ง
มีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง
553 เมตร ทิวทัศน์ ข อง หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บ รรจุเทคโนโลยี แนวหน้ าสุ ด
สามารถมองเห็นได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่าของ
เอะโดะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษ เนื้ อวากิ ว
และ ขาปูยกั ษ์ และซอฟดริงก์ไม่อนั ้
นํ าท่านเดินทางสู่ นาริ ต ะ ช้อปปิ้ งที่ห้างชื่อดัง ห้างอิ ออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้า
หลากหลายชนิ ด รอให้ท่ า นเลือ กซื้อ อาทิ เสื้อ ผ้า แฟชั ่น นํ า สมัย กระเป๋ า รองเท้า
เครื่องสําอาง ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ให้ท่านอิสระ

18.35 น.
22.55 น.

ในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงของญี่ป่นุ ก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอัน
สมควร เดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ สายการบิ นออลนิ ปปอน เที่ยวบิ นที่ NH805
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 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 15 - 20
ราคารวมตั ๋ว
49,900.44,900.39,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
36,900.35,500.29,500.10,500.-

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 เทศกาลต่างๆ ทัง้ ของไทยและประเทศ
ญี่ปนุ่ 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
- 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 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
- การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสม
ไมล์ได้ ร่วมในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสาย
การบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ว่าจะสะสมได้ก่เี ปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่
กับสิทธิของสายการบิ
น
์

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้

