วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ R สายการบิ นเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดิน ทางสู่ เมื อ งโอซาก้ า ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ น เจแปนแอร์ไ ลน์
เที่ยวบิ นที่ JL 728

23.30 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิเอะ –
นาบานาโนะ ซาโตะ ( Tulip + Illumination ) – โตโยต้า

06.50 น.

เดิน ทางถึง สนามบิ น คัน ไซ ประเทศญี่ปุ่น นํ า ท่ า นผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ ง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม วัดคิ โยมิ สึ
หรือ วัดน้ าใส เป็ นหนึ่งในวัดที่ม ีช่อื เสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.780
มีน้ําทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติจากนํ้าตกโอโตวะไหลผ่านทําให้เป็นทีม่ าของชือ่ วัดนํ้าใส
และทางยูเนสโกได้บนั ทึกให้วดั แห่งนี้ขน้ึ เป็นมรดกโลกอีกด้วย อาคารทีม่ ชี อ่ื เสียงของวัด
แห่งนี้กค็ อื อาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตร และโถงอาคารถูก
สร้างให้ย่นื ออกไปภายนอกทําให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวทีส่ วยงาม มองเห็นเมืองเกียวโต
ในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงทีข่ น้ึ ชือ่ ของเกียวโตอีกด้วย
*** ปิดซ่อมแซมในส่วนของอาคารหลักตัง้ แต่เดือนมกราคม 2017 จนถึงปี 2020 ***

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางไปยังชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงาม
กับ โทริอิ (ซุ้มประตูสสี ้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกัน
เป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ท่ี
มีความงดงาม ที่น่ียงั เป็ นศาลเจ้าที่มผี คู้ นจํานวน
ั ้ น ัข
มากมาสัก การะขอพร มีค วามเชื่อ ว่ารูปปนสุ
จิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผูส้ ่งสารให้กบั เทพเจ้า

แห่งการเก็บเกีย่ ว และยังถูกนํามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชอ่ื ดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์
ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)
และนําท่านเดินทางสู่ นาบานา โนะซาโตะ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้
สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส
(ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กบั ความงามของ
ดอกไม้ได้อย่างเพลิดเพลินไม่วา่ จะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม และในช่วงฤดูหนาวที่น่ี
จะมีการจัดงานประดับไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว
200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วอีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Toyota Castle Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.t-castle.co.jp/

วันที่สาม

โตโยต้า – โอกาซากิ – ปราสาทโอกาซากิ(ชมซากุระ) – สวนสตรอเบอร์รี่
สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอร์ค – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอกาซากิ เพื่อชมซากุระบริเวณสวนรอบๆ ปราสาทโอกาซากิ
(ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) เป็ น สถานที่ชมซากุระชื่อดังที่ได้รบั เลือกให้เป็ นหนึ่งในร้อย
สถานทีช่ มซากุระในประเทศญี่ปนุ่ มีตน้ ซากุระโซเมะโยชิโนะราว 1,000 ต้น บานสะพรัง่
อยู่ทเ่ี ขือ่ นกัน้ แม่น้ําอิกะเป็ นแนวยาว โดยเทศกาลซากุระจะมีร้านค้ากว่า 140 ร้านเรียง
อยู่อย่างมากมาย ทําให้มผี คู้ นจํานวนมากมาทีน่ ่ใี นทุกๆ ปี

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ให้ท่านเพลิดเพลินกับการ
เก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่จี ากต้นสด ๆ ได้ตามอัธยาศัย แบบไม่อนั ้ จากนัน้ เดินทางสู่
สะพานแขวนมิ ชิม่า สกายวอร์ค ตัง้ อยู่บริเวณเมืองมิชมิ ะ จังหวัดชิสโึ อกะ มีความยาว
ถึง 400 เมตร และสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งใหม่
โดยท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ซึ่งสถานทีแ่ ห่งนี้มชี ่อื เสียงมากจนได้รบั
สมญานามว่า ทางเดินบนสวรรค์ ได้เวลาอันสมควรนําทุกท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบ
ยามานาคะโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ให้ท่านได้อ ิ่ม หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็ นซู ช ิ
หน้าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติด้วยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ นเท็ มปุระที่ทอดจนกรอบ
น่ ารับประทาน นอกจากนี้ยงั มีสุก้ยี ากี้ญ่ปี ่นุ สูตรต้นตํารับ ปี กไก่ทอดกรอบ หมูอบราด
ซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนื้อญี่ปุ่นและมิโซะซุ ป หรือ สลัดผักสดๆ และขาปูท่เี สิร์ฟให้ท่านอิ่ม
อร่อยได้แบบไม่อนั ้ **
** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ํ าแร่สไตล์ญ่ปี ่นุ หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **

วันที่สี่

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – คามาคุระ – พระพุทธรูปได
บุทสึ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮักไก ซึ่งเป็ นจุดชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิท่สี วยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง ที่ได้รบั ความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ป่นุ เป็ นอย่างมาก และ
ที่น่ีย ังมีบ่ อนํ้ า ศักดิส์ ิทธิอ์ นั แสนบริสุท ธิซ์ ่ึง เกิด จาก
นํ้ าฝนไหลผ่านด้านบนภู เ ขาไฟฟู จิและผ่า นเข้ามา
ภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ดา้ นล่างใช้เวลายาวนาน
ถึง 3-4 ปี ซึ่งนํ้ าในบ่อนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้านํ ามา
ดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่น จากการลิ้มรสนํ้ าอัน

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริสุทธิ ์ ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอกี ด้วย จากนัน้ นํ าท่านสู่ เมืองคามา
คุระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนทําจากทองสัมฤทธิ ์ที่มขี นาดใหญ่
ที่สุด โดยมีความสูงถึง 120 เมตร และได้รบั การบันทึกสถิติโลกจากกินเนสส์ว่าเป็ น
“Tallest Buddha” อีกด้วย ภายในพระพุทธรูปก็แบ่งออกเป็ น 5 ชัน้ เมื่อขึน้ ลิฟ ท์ไปยัง
จุดชมวิวบริเวณพระอุระที่มีความสูงถึง 85 เมตร ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อนั
กว้างใหญ่ ซึ่งรับชมได้จากกระจกทัง้ 4 ด้าน จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้
อปปิ้งกันอย่างจุใจ ณ ย่านชิ นจูก ุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่
มีชอ่ื เสียงของกรุงโตเกียว ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับ การเลือ กซื้ อ สิน ค้ า นานาชนิ ด ร้ า นร้ อ ยเยน ,
สินค้าแบรนด์เนม, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, ซานริ
โอช็อป, เสื้อ ผ้า นํ า สมัย กระเป๋า, รองเท้าวัย รุ่น อย่ างโอนิ ท สึก ะไทเกอร์ และ
เครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
*** หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตี ยงใหญ่นอน 2 คน (DBL)
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด***

วันที่ห้า

โตเกี ย ว – *** อิ สระช้ อ ปปิ้ งใจกลางเมื อ งโตเกี ย ว หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม
โตเกี ย วดิ ส นี ย์แ ลนด์ เดิ น ทางโดยรถไฟ ( ผู้ใ หญ่ ช าระเพิ่ มท่ า นละ
3,000 บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือก อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ ชําระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
ชําระเพิม่ ท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่ง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถม
ทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ใน
อวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ ,
ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั ่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือน

เที่ยง
บ่าย
คา่

บ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่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
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
*** หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตี ยงใหญ่นอน 2 คน (DBL)
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด***

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี ( ถ่ายภาพด้านนอก )
สวนสาธารณะริมฝัง่ แม่น้ าสุมิดะ ( ชมซากุระ ) – ห้ างอิออน – สนามบิน
นาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นเข้าชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่า แก่ท่ีสุดใน
โตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคําที่
ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยว
ชมความยิง่ ใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ท่มี คี วามสูง
ถึง 4.5 เมตร นําท่านถ่ายรูปคู่กบั โตเกียวสกายทรี
หรือทีเ่ รียกกันว่าหอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางเมืองโตเกียว และเป็ น
เหมือนแลนด์มาร์คสําคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยแบ่งออกเป็นสองชัน้ คือ ชัน้
แรกความสูง 350 เมตร และชัน้ บนสูง 450 เมตร ซึ่งเป็ นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวย
ที่สุ ด อีก จุ ด หนึ่ ง เนื่ อ งจากสามารถชมวิว ได้ ร อบทิศ 360 องศา พร้อ มชมซากุ ร ะที่
สวนสาธารณะริ มฝัง่ แม่น้าสุมิดะ มีความยาวกว่า 100 เมตร ซึ่งทีน่ ่เี ป็นสวนทีผ่ คู้ นมา
ทํากิจกรรมมากมายในช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้น
เดือนเมษายนต้นซากุระของทีน่ ่จี ะบานเต็มทีอ่ อกดอกสะพรังมากมาย
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยมและ
ซอฟดริง้ ไม่อนั ้
อิสระให้ท่า นเพลิดเพลินกับย่านช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่าง ห้ างอิ ออน เป็ น
แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิด ขนาดใหญ่ ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่

เที่ยง

บ่าย

18.05 น.
23.00 น.

นําสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ JL 707
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มีนาคม 30 – 04 เม.ย.

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

ราคารวมตั ๋ว
52,900.47,500.42,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
39,500.35,000.31,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้ง
์
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ

- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่
ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อจลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุท่เี 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
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 23 ก.ก. 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
- 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 สัมภาระอีกครัง้ กับ
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
แต่ ล ะสายการบิ น ซึ่ ง ผู้ เ ดิ น ทางสามารถตรวจสอบได้ จ ากพนั กงานด้ ว ยตั ว ท่ า นเ

