วันแรก

กรุงเทพฯ

19.30 น.

คณะพร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้
4 เคาน์ เตอร์ L สายการบิ นออลนิ ปปอน เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – นิกโก้
สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – คินูกาว่า – ออนเซ็น

00.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นออลนิ ปปอน
เที่ยวบิ นที่ NH 808
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
ั้
ศุลกากร ต่อมานําท่านสักการะ พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) รูปปนพระพุ
ทธรูปที่
ใหญ่ ท่สี ุ ดในโลก ที่ทําจากทองบรอนซ์ และได้รบั การบัน ทึกอยู่ใ นกินเนสบุ๊ก ว่าเป็ น
พระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลก ต้องใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี
ั้
1993 รูปปนขนาดใหญ่
น้ี มีค วามสูงมากกว่าอนุ สาวรีย์เทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก (40
เมตร) มาตรฐานของสวนสวรรค์กระจายออกไปด้วยเท้าของพระพุทธเจ้า มีดอกไม้บาน
ตลอดทัง้ สีฤ่ ดูกาล โดยนําท่านขึน้ ลิฟท์ขน้ึ ไปชมได้ถงึ หน้าอกของพระพุทธรูปที่ความสูง
ประมาณ 85 เมตร

08.25 น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิ กโก้ และผ่านชม สะพานชิ นเคียว หรือที่หลายๆ คนจะรู้จกั
กันในชื่อว่า “สะพานศักดิ ์สิทธิ”์ ตัง้ อยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ โดย
สะพานแห่งนี้ได้รบั การจัดอันดับให้ตดิ 1 ใน 3 ของสะพานทีส่ วยทีส่ ุดของประเทศญี่ปุ่น
จากนัน้ นําท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็ นที่พกั แห่งสุดท้ายของโตกุกาว่า อิเอยาสึ โชกุนผู้
ก่อตัง้ โตกุกาวะ ซึ่งปกครองประเทศญี่ปนุ่ มานานกว่า 250 ปี จนถึงปี ค.ศ. 1868 ศาลเจ้า
โทโชกุสร้างขึน้ เพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของอิเอยาสึ ในฐานะเทพโทโช ไดกอน
เก็น (Tosho Daigongen) หรือ “เทพแห่งแสงตะวันออกผูย้ งิ่ ใหญ่ ” (Great Deity of the

East Shining Light) เริม่ แรกนัน้ ศาลเจ้าโทโชกุเป็ นเพียงสุสานที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย
และได้รบั การขยายต่อเติมจนกลายเป็นสถานทีท่ ง่ี ดงามอลังการอย่างเช่นทุกวันนี้

คา่

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ คิ นูกาว่าออนเซ็น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

คินูกาว่า – ฟุคชุ ิ ม่า – หมู่บา้ นโออุจิจคู ุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ –
ปราสาทสึรกุ ะ – อินาวะชิโระ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิม่า ชมหมู่บ้านญี่ป่นุ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจูคุ บ้าน
โบราณที่อดีตเคยเป็ นเมืองสําคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน เป็ นบ้าน
ั ่ นระยะทาง
ชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝงกิ
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง และเมื่อพ.ศ.2524
หมู่บ้านโออุจิจู คุได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นเขตอนุ รกั ษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่ า
ของชาติ ในป จั จุ บ ัน หมู่ บ้า นโบราณหลายหลัง ในโออุ ช ิจู คุ ไ ด้ร ับ การบู ร ณะใหม่ จ น
กลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และที่พกั แบบ
ญี่ปนุ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ ว

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิ วรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจเิ คียว
เรียว ในบรรยากาศที่งดงามตามฤดูกาล ในช่วงเวลาที่รถไฟวิง่ ผ่านสะพานท่ามกลาง
ขุนเขาและวิวสะท้อนผิวนํ้ าในช่างเวลาสัน้ ๆที่แสนงดงามตรึงใจ สร้างความตื่นเต้นกับ
ความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชอ่ื เสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม จุดชมวิวรถไฟ
สาย Tadami line จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึน้ ไปเท่านัน้ (ใช้เวลาเดินประมาณ
15-30 นาที)

นําท่านชม ปราสาทสึรกุ ะ มีชอ่ื เรียกอีกชือ่ คือ ปราสาทนกกระเรียน 5 ชัน้ สร้างขึน้ ในปี
ค.ศ.1384 ยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและข้อมูล ที่น่า สนใจซึ่งถูก เก็บ รวบรวมไว้ในตัว
ปราสาท แม้ตวั ปราสาทแต่เดิมจะถูกทําลายโดยรัฐบาลสมัยเมจิในปี ค.ศ.1874 แต่
ภายหลังก็มกี ารสร้างขึน้ มาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซ่งึ รูปแบบของสถาปตั ยกรรม
ทีส่ วยงามแบบดัง้ เดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวทีม่ หี มิ ะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาท
ยิง่ สวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะสามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้นใน
สวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระทีส่ วยงามทีส่ ุดในญี่ปนุ่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Listel Inawashiro Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.listel-inawashiro.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

อินาวะชิโระ – สวนสตรอเบอร์รี่ – หมู่บา้ นสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – เซนได –
จุดที่ตงั ้ ปราสาทอาโอบะ – ช้อปปิ้งย่านอิจิบงั โจ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนัน้ นํ าท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรส
สตรอเบอร์รส่ี ดๆ จากต้นแบบไม่อนั ้

เที่ยง
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ซึ่งตัง้ อยู่ใกล้กบั เมืองชิโรอิชใิ นภูเขาของ
จังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตัง้ แต่ปีค.ศ. 1990 ภายในหมู่บา้ นมีสตั ว์นานาชนิดกว่า 100
ตัว รวมถึงสุนัขจิ้ง จอก 6 สายพันธุ์ท่วี ิ่งไปมาได้อย่ างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชม
สามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชดิ และสามารถป้อนอาหารและอุม้ สุนขั จิง้ จอก
ได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ) ชาวบ้านมีความเชือ่ ว่าสุนขั จิง้ จอกมีวญ
ิ ญาณของเทพอินาริโอคามิ
หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบู รณ์ของการเกษตร
(ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เพื่อเทีย่ วชม จุดที่ตงั ้ ปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาท
เซนได ตัง้ อยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปราการตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ
แม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่ น่าเสียดายทีป่ จั จุบนั ไม่มตี วั ปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟ
ไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกําแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่
ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่ มีพพิ ธิ ภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุ สาวรีย์ของมาซามุเนะบน
หลังม้าทีห่ นั หน้าไปทางเมืองเซนได

นํ าท่านสู่ ย่า นช้ อปปิ้ งอิ จิ บงั โจ แหล่งช้อปปิ้ ง ในใจกลางเมืองเซนได ประกอบด้ว ย
ถนนช้อปปิ้ งหลายสาย จึงได้ช่ือว่าเป็ นถนนช้อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดในภูมภิ าคโทโฮคุ โดย
ตลอดสองข้างทางของถนนนัน้ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนม

คา่

ต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชันพวกเสื
่
้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขาย
สินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหาร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ลิม้ รสสุกย้ี ากีป้ รู า้ นดังแห่งเซนไดทีป่ รุงแบบพิถพี ถิ นั ให้ท่านได้ลม้ิ ลอง
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า
https://east-sendai.metropolitan.jp/

วันที่ห้า

เซนได – หมู่บา้ นกินซังออนเซ็น – เซนได ไดแคนนอน (ด้านนอก) –
มิตซุยเอ้าท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ กิ นซังออนเซ็น เป็ นเมืองนํ้ าพุร้อนที่เงียบสงบในภู เ ขาของจังหวัด
ยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็ นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีช่อื เสียง
เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปนุ่ ว่าเป็นเมืองออนเซ็นที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบ
เรียวกังทีเ่ รียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ํา ทีน่ ้ยี งั เป็ นสถานที่ถ่ายทําซีรยี ์ญ่ปี ่นุ ชื่อดัง
โอชิน และเป็นโมเดลต้นแบบให้กบั อนิเมะเรื่อง “มิตวิ ญ
ิ ญาณ (Spirited Away)” ด้วยให้
ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ าท่านขอพรให้สําเร็จสมหวัง กันที่ เซนได ไดแคนนอน (ด้านนอก) ซึ่งเป็ น
เทวรูปเจ้าแม่กวนอิมแห่งเมืองเซนได ติดอันดับ 1 ใน 5 ทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก มีความสูง 100
เมตร หรือ 330 ฟุต สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งในช่วงปี ค.ศ. 1991 – 1993 จัดได้ว่า
เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก

ต่อด้วยนํ าท่านช้อปปิ้ งที่ มิ ตซุยเอ้าท์เล็ต ปาร์ค เซนได พอร์ท (Mitsui Outlet Park
Sendai Port) เอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ ท่สี ุดในภูมภิ าคโทโฮกุ ตัง้ อยู่บริเวณท่าเรือเซนได และ
เต็ม ไปด้วยร้านค้าต่างๆ ที่คดั สรรมารวมถึงร้านขายสินค้าแบรนด์ดงั ทัง้ ของญี่ปุ่นกับ
แบรนด์จากต่างประเทศกว่า 100 ร้านค้า อีกทัง้ ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ เครื่องดื่ม
คาเฟ่ สําหรับนังพั
่ กผ่อนสบายๆ หลังจากช้อปปิ้ง หรือจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชิงช้าสวรรค์
ยักษ์
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า
https://east-sendai.metropolitan.jp/

วันที่หก

เซนได – นัง่ รถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกียว) – สวนชินจูกเุ กียวเอน
(ชมซากุระ) **ขึ้นกับสภาพอากาศ** – ช้อปปิ้งชินจูก ุ – สนามบินฮาเนดะ
นํ าท่าน นั ง่ รถไฟชิ นคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซนได เข้าสู่มหานคร
โตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ทีน่ งแบบ
ั่
RESERVED SEAT

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ออกจากสถานี รถไฟนาท่านเดิ นทางสู่ ชมซากุระทีส่ วนสาธารณะแห่งชาติชนิ จูกเุ กียว
เอน (ขึ้น อยู่กบั สภาพอากาศ) เป็ นสวนสาธารณะที่ มี ขนาดพื้น ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ใน
กรุงโตเกียว โดยตัง้ อยู่ใจกลางย่านชิ นจูก ุ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่นี่คือ จุดชมซากุระ
โตเกียวที่ได้รบั ความนิ ยมมากที่สดุ เพราะภายในสวนมีต้นซากุระมากกว่าพันต้ น
ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ และผ่อนคลายจากความวุ่นวายของเมือง

คา่

ให้ ท่ า นเพลิ ด เพลิ น กับ การ ช้ อ ปปิ้ งย่ า นชิ น จู ก ุ แหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง ที่ มีช่ือ เสีย งของ
กรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือ กซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ นกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า
เครื่องสําอางค์ สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆ อีกมากมาย
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.55 น.
05.25 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นออลนิ ปปอน เที่ยวบิ น NH 877
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
**********************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มีนาคม

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

23 - 29

ราคารวมตั ๋ว
57,900.52,500.46,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
43,500.38,900.34,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา

- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่าน ขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
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 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 ฯขอสงวนสิ ทธิ ์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
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ 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 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึน้ 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 ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

