วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ R
เคาน์ เตอร์เจแปนแอร์ไลน์ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ
(จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น

00.55 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ป่นุ โดยสายการบิ น
เจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ JL738
เดินทางถึง สนามบิ นเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นํ าท่านเข้าชม ศาลเจ้าอาสึ ตะ ศาลเจ้าที่ถูกพบ
ในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รบั การบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 เป็นศาลเจ้าทีไ่ ด้รบั ความเคารพ
อย่างมากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ และที่แห่งนี้ ยงั เป็ นที่เก็บรักษา
“ดาบแห่งคุซานางิ” อันเป็ น 1 ในเครื่องราชกุธภัณฑ์ 3 ชิ้นที่แสดงถึงอํานาจแห่งองค์
จักรพรรดิญ่ปี นุ่ มาตัง้ แต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิน้ ได้แก่ “กระจก” ทําจากหินขัดมันอยู่ท่ี
ศาลเจ้าอิเสะ และ “สร้อยประดับพระศอ” ทีท่ ํามาจากหินสีอยู่ทพ่ี ระราชวังอิมพีเรียน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (จุดชมวิ วชิ โรยามะ) ซึ่งยังคงอนุ รกั ษ์บ้าน
สไตล์ญ่ปี นุ่ ขนานแท้ดงั ้ เดิม และยังได้รบั เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว
ได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า
“กัสโซ่” จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

08.20 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ตลาดเช้ า เมืองทาคายาม่ า – ย่านเมื องเก่าซันมาชิซูจิ –
มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – อะซุมิโนะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถชี วี ติ ของผูค้ นในยาม
เช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็ นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบ
ทีน่ ่าศึกษา และเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพืน้ เมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ก็บมา
จากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนัน้ แล้ว จากนัน้ นํ าท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ
ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์บา้ นเรือน และสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดําเนิน
ชีวติ แบบดัง้ เดิมทีท่ ่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึกใน
สไตล์ญ่ปี นุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความยิง่ ใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชม
ทีส่ ําคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาท ทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุดของญี่ปนุ่ ถูกสร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ. 1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกําแพงหิน และคูน้ํ ารอบ
ปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือ นในอดีต เป็ นปราสาทดัง้ เดิมที่สามารถรอดพ้น จาก
การถูกทําลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปจั จุบนั บางครัง้ ปราสาทหลังนี้กถ็ ูกเรียกว่า
ปราสาทอีกา หรือปราสาทดํา นัน่ ก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดําเป็ นสีหลัก
ในการก่อสร้าง จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอะซุมิโนะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั AMBIENT AZUMINO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://azumino.izumigo.co.jp/?utm_source=google&utm_medium=maps
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

อะซุมิโนะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – หมู่บา้ นโอชิโนะ ฮักไก – สโนวทาวน์ เยติ
(FREE SLED) – อิสึ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิม้ รสสตรอเบอร์ร่ี
สดๆ จากต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ค์ไม่อนั ้
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็ นจุดท่องเที่ยวที่สร้าง
เป็นหมู่บา้ นเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อนํ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้ อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวาคุจิ
โกะกับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็ นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไป
เมื่อ 200-300 ปีทผ่ี า่ นมา บ่อนํ้าทัง้ 8 นี้ เป็นนํ้าจากหิมะทีล่ ะลายในช่วงฤดูรอ้ นทีไ่ หลมา
จากทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ า่ นหินลาวาทีม่ รี ูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําให้น้ํ าใสสะอาด
เป็ นพิเศษ นํ าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมหน้าหนาว สโนว์สเลด หรือ
กระดานเลื่อนหิ มะ ณ สโนว์ ทาวน์ เยติ เป็ นลานสกีท่เี ปิ ดเร็วที่สุดในญี่ป่นุ ตัง้ อยู่ท่ี
เมืองชิสุโอกะ บริเวณชัน้ 2 ของเชิงเขาทางใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะสามารถมองเห็น
วิว ภู เ ขาไฟฟู จิไ ด้จ ากลานสกีเ ลย สํ า หรับ ที่แ ห่ ง นี้ มีร ะบบจัด การหิม ะให้มีคุ ณ ภาพ
เหมาะสมกับการเล่นสกี ทําให้นกั สกีและนักสโนว์บอร์ดเพลิดเพลินไปกับหิมะมากมาย
ตลอดฤดูกาล สําหรับท่านทีอ่ ยากทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มี
ให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าเช่าชุดเล่นสกี) จากนัน้ นํ า
ท่านเดิทางสู่ เมืองอิ สึ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั LAFOREST SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์ ***
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

เที่ยง

บ่าย

คา่

วันที่ห้า

อิสึ – เทศกาลเทศกาลคาวาซุซากุระ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – มิชิม่า
สกายวอร์ค – โตเกียว – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม เทศกาลคาวาซุซากุระ หรือเทศกาลชมดอกซากุระบานที่คาวาซุ จัดขึน้ ใน
เมืองคาวาซุ จังหวัดชิสุโอกะ และเป็นแหล่งทีซ่ ากุระบานเร็วเป็นอันดับต้น ในแถบคันโต
จุดเด่นของซากุระพันธุค์ าวาซุ คือ ดอกซากุระมีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และสีเข้มสด ถูก
ค้นพบครัง้ แรกในปี ค.ศ.1950 ซึ่งเป็ นสายพันธุ์ท่เี ริม่ บานไวกว่าสายพันธุ์อ่นื ๆ และเมื่อ
บานเต็มทีจ่ ะอยู่บนต้นได้ประมาณ 2 สัปดาห์ มีถงึ 8,000 ต้นเป็นทางยาวเลียบริมแม่น้ํา
เป็ นระยะทางประมาณ 4 กม. โดยช่วงที่ซากุระบานจะมีการจัดงานชมดอกซากุระให้
นักท่องเทีย่ วได้ชม จากนัน้ เดินทางสู่ มิ ชิมะ สกายวอล์ค เป็นสะพานแขวนทีย่ าวสุดใน
ญี่ปนุ่ โดยมีความยาวถึง 400 เมตร สูงจากพืน้ ดินประมาณ 70.6 เมตร ซึ่งตัง้ อยู่ท่เี มือง
มิชมิ ะ และเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ในการชมภูเขาไฟฟูจซิ งั ที่สวยที่สุด โดยเฉพาะในวันที่
ท้องฟ้าเปิดสดใส จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจซิ งั ทัง้ ลูกได้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่า นเดิน ทางสู่ โตเกียว เพื่อ ไปยัง เกาะโอไดบะ เป็ นเกาะรวมศูนย์กลางความ
บันเทิงของเมืองโตเกียว สร้างขึน้ โดยการนําดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึน้ เป็ นเกาะ
ขึน้ มา ตัง้ แต่ปีค.ศ.1850 ซึ่งเกาะนี้เป็ นเกาะที่แสดงให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ และศักยภาพ
ของชาวญี่ปนุ่ ทีส่ ามารถสร้างสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ให้เป็ นไปได้ขน้ึ มา นอกจากนี้ท่านจะยัง
ได้ชม สะพานสายรุ้ง เป็นจุดเด่นของเกาะโอไดบะทีท่ อดตัวผ่านอ่าวโตเกียว เชือ่ มเกาะ
โอไดบะเข้ากับสถานที่อ่นื ๆ ในโตเกียว เวลากลางคืนสะพานที่ถูกประดับด้วยแสง
ไฟไลท์อพั หลากสีน้จี ะสะท้อนเขตตึกสูงของโตเกียวจนกลายเป็ นวิวทิวทัศน์ท่คี ล้ายกับ
ในภาพยนตร์เรื่อง เบลด รันเนอร์ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ ไดเวอร์ซิตี้ เป็ น
ห้างดังอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้กค็ อื หุ่นยนต์กนั ดัม้ ขนาด
เท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่ มาก ภายในห้างก็จะมีร้านค้า หุ่นยนต์กนั ดัม้ คาเฟ่ และ
สามารถชมนิทรรศกาลกันดัม้ ได้ทก่ี นั ดัม้ ฟรอนท์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.dh-ryogoku.com/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ย่านฮาราจูก ุ
ย่านชินจูก ุ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม วัดอาซากุสะ เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิ
มทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเทีย่ วชมความยิง่ ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยัก ษ์ ท่ีมีค วามสู ง ถึง 4.5 เมตร จากนัน้ นํ า ทุ ก ท่ า นเดิน ถ่ า ยรู ป คู่ ก ับ หอคอย
โตเกียวสกายทรี เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก โดยหอนี้มคี วามสูง
ถึง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติค วามสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมี
ความสูงถึง 600 เมตร และหอซีเอ็นทาวเวอร์ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีความสูง
ถึง 553 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
นํ าท่านช้อปปิ้ ง ย่านฮาราจูก ุ เป็ นย่านแฟชันหลากสไตล์
่
ของบรรดาเหล่าวัยรุ่น เป็ น
เหมือนศูนย์รวมของวัยรุ่นญี่ปนุ่ ที่มสี ไตล์การแต่งตัวและแฟชั ่นที่จดั จ้านไม่ซ้ําใคร ถนน
ทาเกะชิตะ โดริ (Takeshita Dori) เส้นนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ ขนม
เครปและร้านอาหาร ซึ่งเป็นเหมือนจุดนัดพบและเดินเล่นของบรรดาเหล่าวัยรุ่นทีแ่ ต่งตัว
แบบคอสเพลย์ , แต่ ง ตามตัวการ์ตู น แอนนิ เ มะ หรือ เป็ นแนวพัง ค์ก็พบได้ท่ยี ่ า นนี้
หลัง จากนัน้ อิส ระช้อ ปปิ้ ง ต่ อ ด้ว ย ย่ า นชิ น จู ก ุ ซึ่ง เป็ น ย่ า นช้อ ปปิ้ ง ที่มีช่ือ เสีย งของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้า
แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านํ าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่น
อย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO
KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.05 น.
05.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โสายการบิ นเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ JL033
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 - 3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

กุมภาพันธ์

20 – 26

ราคารวมตั ๋ว
49,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
36,900.10,500.-

**หมายเหตุ : ราคาค่าทัวร์น้ไี ม่มรี าคาเด็กตํ่ากว่า 12 ปี **
หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
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 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
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- 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 ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินเจแปนแอร์ไลน์กําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดินทางได้ 2 ใบ นํ้ าหนักไม่เกินใบละ
23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กทีส่ ามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน
10 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 55 ซม. X 40 ซม.) หากท่าน
เดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้ าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั ้งกับ
เจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ อยู่ในเครือวันเวิลด์ หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ น
แบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ ขึน้ อยู่กบั คลาสนัน้ ๆ เงื่อนไขระหว่างสายการบิน ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิของสายการบิ
น
์
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

