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คา่

กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ
คณ ะพร้ อ มกั น ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณ ภู ม ิ อาคารผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษทั คอยให้การต้อนรับ
ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
นาริ ตะ – อิ บารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนฮิ ตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ฟุคชุ ิ มะ – ออนเซ็น
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญีป่ ่ นุ โดย ออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ NH 808
เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ นาท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองอิ บารากิ เพื่อนาท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปปางยืนทอง
สัมฤทธิ ์ทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก โดยสูงถึง 120
เมตร และได้รบั การบันทึกสถิตโิ ลกจากกินเนสส์
ว่าเป็ น “Tallest Buddha” อีกด้วย ภายใน
พระพุทธรูปก็แบ่งออกเป็ น 5 ชัน้ เมือ่ ขึน้ ลิฟต์
โดยสารไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระทีม่ คี วาม
สูงถึง 85 ม. ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์
อันกว้างใหญ่ ซึง่ รับชมได้จากกระจกทัง้ 4 ด้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปยัง สวนฮิ ตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ทีน่ ่คี อื สวนสวรรค์สาหรับคน
รักไม้ดอกไม้ประดับอย่างแท้จริง กับอาณาจักรแห่งไม้ดอกทีก่ ว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,900,000
ตารางเมตร ละลานตาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุต์ ามฤดูกาล
ทีน่ ่เี ป็ นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ทีม่ ชี ่อื เสียงด้านทุ่งดอกไม้ทส่ี วยงาม โดยเฉพาะ
ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรือทีเ่ รียกว่าช่วง
Kochia Carnival ในฤดูใบไม้รว่ งช่วงปลาย
เดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติ
ต้นโคเชียจะเป็ นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึง่ ก็
สวยงามอยูแ่ ล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้รว่ งจะ
เปลีย่ นสีเป็ นสีแดงสดก็ยงิ่ ทาให้ทงั ้ สวยงาม
และแปลกตามากยิง่ ขึน้ จนลายเป็ นไฮไลท์
หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว ซึง่ ทีส่ วน
ฮิตาชิจะปลูกอยูบ่ ริเวณเนินเขา มิฮาราชิทวทั
ั ่ ง้ เนินทาให้เนินแห่งนี้จะเปลีย่ นจากสีเขียวเข้ม
กลายเป็ นสีแดงสดในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันนี้ยงั มีดอกคอสมอสหลากสีสนั บานอยูใ่ กล้ๆกัน
ด้วย
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่จงั หวัดฟุคุชมิ ะ เพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั
HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่ งว่าออนเซ็น
(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้าแร่จะทาให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขนึ้ ----

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ฟุคชุ ิ มะ – ทะเลสาบโกชิ คินุมะ – ไอสึวากามัตสึ – โรงกลันสาเกซู
่
เอฮิ โระ –
โออุจิจกู ุ – เมืองนาสุ – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชม ทะเลสาบโกชิ คินุมะ หรือ บึงน้า 5 สี สถานทีท่ ส่ี ร้างแรงบันดาลใจจากการได้
เห็นวิวทีน่ ่ามหัศจรรย์ ซึง่ สีของน้าทีเ่ ห็นจะ
เปลีย่ นไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปั จจัย
อื่นๆ ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็ น
เส้นทางเทีย่ วชมธรรมชาติ ยอดนิยมแห่งหนึ่งใน
แถบนี้และคุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพได้
ทุกฤดูกาล
หลังจากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ ไอสึวากามัตสึ เพื่อเยืย่ มชม โรงกลันสาเกซู
่
เอฮิ โระ
เป็ นหนึ่งในโรงกลันที
่ ใ่ หญ่ และมีช่อื เสียงในการ
ผลิตเหล้าสาเกในภูมภิ าคโทโฮคุ ก่อตัง้ ในปี 1850
เป็ นกิจการครอบครัวทีส่ บื ทอดมาแล้ว 8 รุน่ เหล้า
สาเกของทีน่ ่ีมชี ่อื เสียงไปทัวประเทศญี
่
่ป่ นุ ได้รบั
ราชวัลชนะเลิศระดับประเทศและต่างประเทศ
เหล้าระดับพรีเมีย่ มผลิตด้วกรรมวิธดี งั ้ เดิมที่
เรียกว่า Yamahai คือการชะลอการหมักเพื่อ
รสชาติสาเกทีซ่ บั ซ้อน นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้า
จาหน่ายให้แก่นกั ท่องเทีย่ วอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชิ โมโกะ เพื่อเยีย่ มชมหมู่บา้ นญี่ป่ นุ สมัยเอโดะ โออุจิจกู ุ บ้านโบราณที่
อดีตเคยเป็ นเมืองสาคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมือ่ หลายร้อยปี ก่อน เป็ นบ้านชาวนาญี่ป่ นุ โบราณที่
มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั ง่
กินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบา้ น
โบราณประมาณ 40 – 50 หลัง เมือ่ พ.ศ.2524
หมูบ่ า้ นโออุจจิ กู ุได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นเขต
หมูบ่ า้ นโออุจจิ กู ุได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นเขต
อนุรกั ษ์สงิ่ ปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึง่ ใน
ปั จจุบนั หมูบ่ า้ นโบราณหลายหลังในโออุชจิ กู ุได้รบั การบูรณะใหม่ จนกลายเป็ นร้านขายของที่
ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพืน้ เมือง ร้านอาหารและทีพ่ กั แบบญีป่ ่ นุ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

คา่

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองนาสุ จังหวัดโทชิง ิ เพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั
HOTEL NASU SUN VALLEY หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ออนเซ็น
(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า การอาบน้าแร่จะทาให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขนึ้ ----

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นาสุ – นิ กโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – กระเช้ าลอยฟ้ าอะเคจิ ไดระ – มหานครโตเกียว –
ช้อปปิ้ งย่านชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองนิ กโก้ ทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังในเรือ่ งความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆทีไ่ ด้รบั
การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก UNESCO นอกจากนี้ยงั มีธรรมชาติทส่ี วยงามทีม่ ที งั ้ ภูเขาและ
ทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง จะมี
ใบไม้เปลีย่ นสีมากมายตามหุบเขากลายเป็ น
สถานทีช่ มใบไม้เปลีย่ นสียอดนิยมของคนญีป่ ่ นุ
ด้วย นาท่านเข้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ
สถาปั ตยกรรมชัน้ เยีย่ มของช่างฝีมอื ทีห่ าไม่ได้แล้ว
ในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นการผสานสถาปั ตยกรรม
ระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3
ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมทีเ่ ต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่าง
มากมาย เช่น มังกร 100 หัว , แมวนอนหลับ , ลิงสามตัว และมังกรหัวเราะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึน้ กระเช้าอะเคจิ ไดระ ( ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ )
ซึง่ เป็ นจุดชมวิวธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่และมหัศจรรย์ของนิกโก้ทส่ี วยทีส่ ุด จากจุดนี้คุณจะสามารถ
เห็นภูเขานันไท น้ าตกเคงอน และทะเลสาบชูเซนจิได้ในภาพเดียวอย่างน่ าตื่นตาตื่นใจ

หลังจาก
นัน้ นาท่าน เข้าสู่ มหานครโตเกีย ว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่ ุน ตัง้ อยู่ในภูมภิ าคคันโต มี
ประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจานวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายัง
จุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้

คา่

วันที่ห้า

เช้า

เที่ยง
บ่าย
คา่

น าท่ า นเข้ า สู่ ย่ า นชิ นจู ก ุ ซึ่ ง เป็ นย่ า นช้ อ ปปิ้ งที่ ม ีช่ือ ของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้านานา
ชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริ
โอช็อป เสือ้ ผ้านาสมัย กระเป๋ า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ
ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสาอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั HOTEL DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า
โตเกียว – ***อิ สระช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์
เดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี จ่าย
เพิ่ มท่านละ 2,400 บาท) **** โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั ้น ให้ ท่ านได้ เลื อ กอิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง หรื อ ซื้ อ ทัวร์เสริ ม โตเกี ย วดิ ส นี ย์แ ลนด์ รวมค่ า
เดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่ จ่ายเพิ่ ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับ
ความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่งต านานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการ
ก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่ น ท้า
ทายความมันส์เหมือ นอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญ กับ HAUNTED
MANSION บ้านผีส ิง , ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่ เรือ ผจญภัยในป่ ากับ JUNGLE
CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS,
เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชื่นชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งหรือสนุ กสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลาย
ชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ที่พกั HOTEL DAI-ICHI HOTEL RYOGOKU หรือเทียบเท่า

วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โยโกฮาม่า – พิ พิธภัณฑ์ราเมงชิ นโยโกฮาม่า –
มิ ตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค โยโกฮาม่าเบย์ไซด์ – สนามบิ นฮาเนดะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซีง่ เป็ นวัดทีเ่ ก่าแก่
ทีส่ ุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมท
องคาประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคม
ไฟสีแดงขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร ตัง้
ตระหง่านอยูก่ ลางลานวัด รวมไปถึงถนน นา คามิ
เสะ ถนนสายช้อปปิ้ งทีม่ ชี ่อื เสียงของวัด มีรา้ นขาย
ของทีร่ ะลึกมากมายไม่ว่าจะเป็ นเครือ่ งรางของขลัง
ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมทีค่ นญีป่ ่ นุ ซึง่ มายังวัดแห่งนี้ตอ้ งมาต่อคิวกัน เพื่อ
ซือ้ กลับไปฝากคนทีบ่ า้ นกันเลยทีเดียว
หลังจากนัน้ เดินทางสู่ เมือง โยโกฮาม่า เมืองท่าทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองลองจากโตเกียวทัง้ 23
เขต มีผปู้ ระกอบการจากต่างประเทศจานวนมาก มาเปิ ดสาขาอยูใ่ นโยโกฮาม่า โดยถือโอกาสใช้
ประโยชน์ของท่าเรือโยโกฮาม่าซึง่ เป็ นท่าเรือการค้าระหว่างประเทศกันอย่างเต็มที่ โยโกฮาม่า
เป็ นเมืองในฝั นสาหรับหลายคน รวมทัง้ ผูค้ นในท้องถิน่ ต่างก็มคี วามภาคภูมใิ จทีไ่ ด้อาศัยอยูท่ น่ี ่ี
ไม่เพียงเพราะเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงมากๆ ในด้านการท่องเทีย่ ว แต่ยงั เป็ นเมืองทีม่ สี งิ่ อานวย
ความสะดวกธุรกิจ นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ราเมงชิ นโยโกฮาม่า ทีร่ วมเรือ่ งราวทุกอย่าง
เกีย่ วกับราเมง ไม่ว่าจะเป็ นประวัตคิ วามเป็ นมา
ชนิดของราเมง ในชัน้ แรกของพิพธิ ภัณฑ์นนั ้ จะ
เป็ นประวัตขิ องราเมงในประเทศญีป่ ่ นุ มีการจัด
แสดงเส้นราเมล น้าซุป ท้อปปิ้ ง รวมถึงชามใส่
ราเมงหลากหลายชนิด ส่วนในชัน้ ทีส่ องนัน้ จะมี
การจัดบรรยากาศจาลองของถนนและอาคารบ้าน
เรือ่ งของชิตามาชิ (Shitamachi) เมืองเก่าของ
โตเกียว ซึง่ เป็ นเมืองทีร่ าเมงได้รบั ความนิยมอย่างรวดเร็ว จะมีรา้ นขายราเมงทีม่ ชี ่อื เสียงอยู่
ประมาณ 9 ร้านให้นกั ท่องเทีย่ วได้ลองชิม
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ มิ ตซุยเอาท์เล็ท พาร์ค โยโกฮาม่าเบย์ไซด์ เอาท์เล็ทริมอ่าวบรรยากาศดี ทีม่ ี
ทิวทัศน์สวยงามราวกับเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
มากกว่าจะเป็ นเอาท์เล็ท การออกแบบตัวเอาท์
เล็ทจึงได้รบั แรงบันดาลใจมาจากผืนน้าแบบเต็ม
ๆ สีฟ้าถูกนามาใช้เป็ นสีหลักทีถ่ อื เป็ นจุดเด่นของ
เอาท์เล็ท สินค้ามากมายจาก 80 แบรนด์ในราคา

พิเศษ ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า สปอร์ตแวร์ สินค้าเอาท์ดอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้
และเสือ้ ผ้าสาหรับเด็กก็มใี ห้มาเลือกซือ้ กันทีน่ ่ี เป็ นบรรยากาศทีเ่ หมาะกับการพักผ่อนทีค่ ุณจะ
ได้รบั ทัง้ จากการช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามฮาเนดะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

คา่

วันที่เจ็ด

สนามบิ นฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.55 น.
06.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย ออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ NH 877
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ตุลาคม : 22 – 28

ท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่ าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

49,900.44,900.39,900.8,000.-

33,900.30,900.27,900.8,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผูร้ ว่ มเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญีป่ ่ นุ ราคาตั ๋ว
เครือ่ งบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญีป่ ่ นุ ส่วนใหญ่เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต่ อ้ งการห้องพักแบบ
เตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จา่ ย
เพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทางทุกครัง้ )

- เมือ่ ท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ ) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลีย่ นแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ทางบริษทั มีบริการน้าดื่มวันละ 1 ขวด
- 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 จากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นาเทีย่ วคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อม
ลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่ม และอาหารทีส่ งั ่
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อใบ สูงสุด
ไม่เกิน 2 ใบ
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลกู ค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลกู ค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯว่าสามารถคืน
ค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชัน้ ทีน่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุป๊ แล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้องดาเนินการทุก
ขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลีย่ นตัวผูเ้ ดินทางใน
กรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้
หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี งตรงนี
ั่
้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผล
หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินออลนิปปอน กาหนดให้น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ สูงสุดไม่เกิน 2
ใบ ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถนาขึน้ เครือ่ งได้อยูใ่ นความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมี
ความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น
ต้องตรวจสอบเรือ่ งน้าหนักและจานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมูค่ ณะสามารถสะสมไมล์ได้
ในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆกับการ
บินไทย ว่าจะสะสมได้กเ่ี ปอร์เซ็นต์ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึน้ อยูก่ บั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้าหนัก
กระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯส่งให้เพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รบั
ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

