


 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์L สายการบนิออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เจา้หน้าที่ของบรษิทัคอยให้การต้อนรบั
ดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง นาริตะ – อิบารากิ – อชิุค ุไดบทุสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ – ฟคุชิุมะ – ออนเซน็ 
00.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ นโดย ออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่NH 808 
08.40 น.  เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองอิบารากิ เพื่อน าท่านสกัการะ อชิุค ุไดบทุสึ ซึง่เป็นพระพุทธรปูปางยนืทอง
สมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยสงูถงึ 120 
เมตร และไดร้บัการบนัทกึสถติโิลกจากกนิเนสส ์
ว่าเป็น “Tallest Buddha” อกีดว้ย ภายใน
พระพุทธรปูกแ็บ่งออกเป็น 5 ชัน้ เมือ่ขึน้ลฟิต์
โดยสารไปยงัจดุชมววิบรเิวณพระอุระทีม่คีวาม
สงูถงึ 85 ม. ท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน์
อนักวา้งใหญ่ ซึง่รบัชมไดจ้ากกระจกทัง้ 4 ดา้น  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านไปยงั สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ทีน่ี่คอืสวนสวรรคส์ าหรบัคน

รกัไมด้อกไมป้ระดบัอย่างแทจ้รงิ กบัอาณาจกัรแห่งไมด้อกทีก่วา้งใหญ่ไพศาลกว่า 1,900,000 
ตารางเมตร ละลานตาไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายสายพนัธุต์ามฤดกูาล 
ทีน่ี่เป็นสวนรมิทะเลขนาดใหญ่ ทีม่ชีื่อเสยีงดา้นทุ่งดอกไมท้ีส่วยงาม โดยเฉพาะ 

ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรอืทีเ่รยีกว่าช่วง 
Kochia Carnival ในฤดใูบไมร้ว่งช่วงปลาย
เดอืนกนัยายนถงึกลางเดอืนตุลาคม โดยปกติ
ตน้โคเชยีจะเป็นไมพุ้่มกลมสเีขยีวซึง่ก็
สวยงามอยูแ่ลว้ แต่พอถงึช่วงฤดใูบไมร้ว่งจะ
เปลีย่นสเีป็นสแีดงสดกย็ิง่ท าใหท้ัง้สวยงาม
และแปลกตามากยิง่ขึน้ จนลายเป็นไฮไลท์
หลกัของสวนแห่งนี้เลยทเีดยีว ซึง่ทีส่วน

ฮติาชจิะปลกูอยูบ่รเิวณเนินเขา มฮิาราชทิัว่ทัง้เนินท าใหเ้นินแห่งนี้จะเปลีย่นจากสเีขยีวเขม้ 
กลายเป็นสแีดงสดในช่วงเดอืนตุลาคม พรอ้มกนัน้ียงัมดีอกคอสมอสหลากสสีนับานอยูใ่กล้ๆ กนั
ดว้ย 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัฟุคุชมิะ เพื่อเขา้สู่ทีพ่กั  
HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



----  พกัผอ่นกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร ่หรอืเรียก อีกอย่างหน่ึงว่าออนเซน็ 
(Onsen) เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและ
ยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้  ---- 

 
วนัท่ีสาม          ฟคุชิุมะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – ไอสึวากามตัสึ – โรงกลัน่สาเกซูเอฮิโระ –  
                         โออจิุจกู ุ– เมืองนาส ุ– ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่านชม ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรอื บึงน ้า 5 สี สถานทีท่ีส่รา้งแรงบนัดาลใจจากการได้
เหน็ววิทีน่่ามหศัจรรย ์ซึง่สขีองน ้าทีเ่หน็จะ
เปลีย่นไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจยั
อื่นๆ  ตลอดความยาวกว่า 3.6 กโิลเมตร ถอืเป็น
เสน้ทางเทีย่วชมธรรมชาต ิ ยอดนิยมแห่งหนึ่งใน
แถบน้ีและคุณสามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพได้
ทุกฤดกูาล 

 
หลงัจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ ไอสวึากามตัส ึเพื่อเยืย่มชม โรงกลัน่สาเกซูเอฮิโระ  
เป็นหนึ่งในโรงกลัน่ทีใ่หญ่ และมชีื่อเสยีงในการ
ผลติเหลา้สาเกในภูมภิาคโทโฮคุ ก่อตัง้ในปี 1850 
เป็นกจิการครอบครวัทีส่บืทอดมาแลว้ 8 รุน่ เหลา้
สาเกของทีน่ี่มชีื่อเสยีงไปทัว่ประเทศญี่ปุ่ น ไดร้บั
ราชวลัชนะเลศิระดบัประเทศและต่างประเทศ 
เหลา้ระดบัพรเีมีย่มผลติดว้กรรมวธิดี ัง้เดมิที่
เรยีกว่า Yamahai คอืการชะลอการหมกัเพื่อ
รสชาตสิาเกทีซ่บัซอ้น นอกจากนี้ยงัมรีา้นคา้
จ าหน่ายใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชิโมโกะ เพื่อเยีย่มชมหมู่บา้นญี่ปุ่ นสมยัเอโดะ โออจิุจกู ุบา้นโบราณที่

อดตีเคยเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่
มงุหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆเรยีงรายกนัสองฝัง่
กนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้น
โบราณประมาณ 40 – 50 หลงั เมือ่ พ.ศ.2524 
หมูบ่า้นโออุจจิกุูไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขต
หมูบ่า้นโออุจจิกุูไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขต
อนุรกัษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ใน

ปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณหลายหลงัในโออุชจิกุูไดร้บัการบูรณะใหม ่จนกลายเป็นรา้นขายของที่
ระลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่กัแบบญีปุ่่ นเพื่อดงึดดูนกัท่องเที่ยว  



สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงนาสุ จงัหวดัโทชงิ ิเพื่อเขา้สู่ทีพ่กั 
HOTEL NASU SUN VALLEY หรือเทียบเท่า 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
----  พกัผอ่นกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร ่หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า   ออนเซน็ 
(Onsen) เพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยล้า การอาบน ้าแรจ่ะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและ
ยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้ ---- 

 
วนัท่ีส่ี นาส ุ– นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชก ุ – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ – มหานครโตเกียว –                        

ช้อปป้ิงย่านชินจกู ุ                     
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมืองนิกโก้ ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรือ่งความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นอกจากนี้ยงัมธีรรมชาตทิีส่วยงามทีม่ที ัง้ภเูขาและ
ทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดใูบไมร้ว่ง จะมี
ใบไมเ้ปลีย่นสมีากมายตามหุบเขากลายเป็น
สถานทีช่มใบไมเ้ปลีย่นสยีอดนิยมของคนญีปุ่่ น
ดว้ย น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าโทโชกุ
สถาปัตยกรรมชัน้เยีย่มของช่างฝีมอืทีห่าไม่ไดแ้ลว้
ในปัจจบุนั ซึง่เป็นการผสานสถาปัตยกรรม
ระหว่างพุทธและชนิโต สรา้งโดยโชกุนรุ่นที ่3  
ของตระกูลอเิอะยาสุ ภายในมงีานประตมิากรรมทีเ่ตม็ไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่ง
มากมาย เช่น  มงักร 100 หวั , แมวนอนหลบั , ลงิสามตวั และมงักรหวัเราะ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านขึน้ กระเช้าอะเคจิไดระ ( ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ) 

 ซึง่เป็นจดุชมววิธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่และมหศัจรรยข์องนิกโกท้ีส่วยทีสุ่ด จากจดุนี้คุณจะสามารถ
เหน็ภเูขานันไท น ้าตกเคงอน และทะเลสาบชเูซนจไิดใ้นภาพเดยีวอยา่งน่าตื่นตาตื่นใจ  

 
 
 
 
 
 
 

หลงัจาก
นัน้น าท่าน เข้าสู่ มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัโต  มี
ประชากรอาศยัอยู่รวมกนักว่า 12 ลา้นคน และมนีักท่องจ านวนไม่น้อยที่ต้องการเดนิทางมายงั
จดุศูนยก์ลางของดนิแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้  



น าท่านเข้าสู่  ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของ
กรุงโตเกยีว ให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิค้านานา
ชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ซานริ
โอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่าง โอนิทสกึะ 
ไทเกอร!์!!  รวมไปถงึเครื่องส าอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO 
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีห้า  โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท ราคาเดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีจ่าย
เพ่ิมท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่า
เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท) เชญิท่านพบกบั
ความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการ
ก่อสรา้ง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรปูแบบ เช่น   ท้า
ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED 
MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE 
CRUISE, เยอืนบา้นหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 
เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเนื่องกบัเครื่องเล่นหลากหลาย

ชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

 
ท่ีพกั HOTEL DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วนัท่ีหก           โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – โยโกฮาม่า – พิพิธภณัฑร์าเมงชินโยโกฮาม่า –  
                        มิตซุยเอาทเ์ลท็ พารค์ โยโกฮาม่าเบยไ์ซด ์– สนามบินฮาเนดะ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซะกซุ่า ซีง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในกรงุโตเกยีว ภายในยงัมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิท
องค าประดษิฐานอยู ่นอกจากนี้ท่านจะไดเ้หน็โคม
ไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร ตัง้
ตระหงา่นอยูก่ลางลานวดั รวมไปถงึถนน นา  คามิ
เสะ ถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของวดั มรีา้นขาย
ของทีร่ะลกึมากมายไมว่่าจะเป็นเครือ่งรางของขลงั 

ของเล่น โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญีปุ่่ นซึง่มายงัวดัแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกนั เพื่อ
ซือ้กลบัไปฝากคนทีบ่า้นกนัเลยทเีดยีว  
หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ เมือง โยโกฮาม่า เมอืงท่าทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองลองจากโตเกยีวทัง้ 23 
เขต มผีูป้ระกอบการจากต่างประเทศจ านวนมาก มาเปิดสาขาอยูใ่นโยโกฮาม่า โดยถอืโอกาสใช้
ประโยชน์ของท่าเรอืโยโกฮาม่าซึง่เป็นท่าเรอืการคา้ระหว่างประเทศกนัอย่างเตม็ที ่โยโกฮามา่
เป็นเมอืงในฝันส าหรบัหลายคน รวมทัง้ผูค้นในทอ้งถิน่ต่างกม็คีวามภาคภมูใิจทีไ่ดอ้าศยัอยูท่ีน่ี่  
ไมเ่พยีงเพราะเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงมากๆ ในดา้นการท่องเทีย่ว แต่ยงัเป็นเมอืงทีม่สี ิง่อ านวย
ความสะดวกธุรกจิ น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑร์าเมงชินโยโกฮาม่า  ทีร่วมเรือ่งราวทุกอยา่ง
เกีย่วกบัราเมง ไมว่่าจะเป็นประวตัคิวามเป็นมา 
ชนิดของราเมง ในชัน้แรกของพพิธิภณัฑน์ัน้จะ
เป็นประวตัขิองราเมงในประเทศญีปุ่่ น มกีารจดั
แสดงเสน้ราเมล น ้าซุป ทอ้ปป้ิง รวมถงึชามใส่
ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชัน้ทีส่องนัน้ จะมี
การจดับรรยากาศจ าลองของถนนและอาคารบา้น
เรือ่งของชติามาช ิ(Shitamachi) เมอืงเก่าของ
โตเกยีว ซึง่เป็นเมอืงทีร่าเมงไดร้บัความนิยมอย่างรวดเรว็ จะมรีา้นขายราเมงทีม่ชีื่อเสยีงอยู่
ประมาณ 9 รา้นใหน้กัท่องเทีย่วไดล้องชมิ   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย     เดนิทางสู่ มิตซุยเอาทเ์ลท็ พารค์ โยโกฮาม่าเบยไ์ซด ์เอาทเ์ลท็รมิอ่าวบรรยากาศด ีทีม่ ี

ทวิทศัน์สวยงามราวกบัเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
มากกว่าจะเป็นเอาทเ์ลท็ การออกแบบตวัเอาท์
เลท็จงึไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากผนืน ้าแบบเตม็ 
ๆ สฟ้ีาถูกน ามาใชเ้ป็นสหีลกัทีถ่อืเป็นจดุเด่นของ
เอาทเ์ลท็ สนิคา้มากมายจาก 80 แบรนดใ์นราคา



พเิศษ ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า สปอรต์แวร ์สนิคา้เอาทด์อร ์ของตกแต่งบา้น ของใช้
และเสือ้ผา้ส าหรบัเดก็กม็ใีหม้าเลอืกซือ้กนัทีน่ี่ เป็นบรรยากาศทีเ่หมาะกบัการพกัผ่อนทีคุ่ณจะ
ไดร้บัทัง้จากการชอ้ปป้ิง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามฮาเนดะ เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางสู่กรงุเทพฯ  
 

วนัท่ีเจด็           สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
 
00.55 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดย ออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่NH 877  
06.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง      ตลุาคม :  22 – 28    

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 49,900.- 33,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 44,900.- 30,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 27,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 



- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ทางบรษิทัมบีรกิารน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด   

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 23 กโิลกรมัต่อใบ สงูสุด

ไมเ่กนิ 2 ใบ  

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 



ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดินทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิออลนิปปอน ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 23 กโิลกรมัต่อใบ สงูสุดไมเ่กนิ 2 

ใบ ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมี

ความ กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น 
ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการออลนิปปอน หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

ในเครอื STAR ALLIANCE ของสายการบนิไทย ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ว่าจะสะสมไดก้ีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 



 
 
 
 
 
 
 


