
  



วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 

4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบั
ดแูลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

22.55 น. เดนิทางสู่ สนามบินฮาเนดะ จงัหวดัโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินเจแปน
แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 034 

 

วนัท่ีสอง สนามบินฮาเนดะ – วดัอาซากสุะ – ช้อปป้ิงชินจกู ุ– เจดียช์ูเรโตะ –  
  ออนเซน็ 
05.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินฮาเนดะ และน าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ใน
ภูมภิาคคนัโต มปีระชากรอาศยัอยู่รวมกนักว่า 12 ลา้นคน และมนีักท่องจ านวนไม่น้อย
ที่ต้องการเดินทางมายงัจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี้ โตเกียวได้ชื่อว่า
เป็นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั ดนิแดนที่รวม
แฟชัน่ชัน้แนวหน้าและเทคโนโลยอีนัทนัสมยั ต่อ
ด้วยน าท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่
ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิ
มทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพา
กนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์
ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เซท็อาหารญ่ีปุ่ น) 
บ่าย น าท่านเยือน ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิงที่มชีื่อเสยีงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้านานาชนิด 
ร้ า น ร้ อ ย เย น  แ บ รน ด์ เน ม  อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานรโิอช็อป เสื้อผ้าแฟชัน่
น าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสึ
กะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ยอด
นิ ย ม อ ย่ า ง  SHISEIDO KANEBO KOSE 

SK-II ฯลฯ 
จากนัน้น าท่านสู่จังหวดัยามานาชิ เพื่อเข้าชม เจดีย์
ชูเรโตะ เจดยีห์า้ชัน้บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืง
ฟูจโิยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชดัเจน
และงดงาม เจดยี์แห่งนี้อยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน 



ซึ่งถูกสรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพปีค.ศ.1963 ซึ่งจากตวัอาคารหลกัของศาลเจ้าต้อง
ขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขัน้ ซึ่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ
ร่วมกบัเจดยีห์า้ชัน้ ถอืว่าเป็นจุดชมธรรมชาตทิีน่ิยมเป็นอย่างยิง่ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

 
** ให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นซูชิ
หน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเท็มปุระทีท่อดจนกรอบน่า
รบัประทาน นอกจากนี้ยงัมสีุกี้ยากี้ญี่ปุ่ นสูตรต้นต ารบั ปีกไก่ทอดกรอบ หมูอบราดซอส  
ไข่ตุ๋น สเต๊กเนื้อญี่ปุ่ นและมโิซะซุป ส าหรบัท่านทีใ่ส่ใจในสุขภาพเสริฟ์ท่านดว้ยสลดัผกั
สดๆ พเิศษสุด! ขาปยูกัษ์ทีเ่สริฟ์ใหท้านอิม่อร่อยไดไ้ม่อัน้ ** 
*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
 

วนัท่ีสาม ยามานาชิ – โอชิโนะฮกัไก – สวนสตรอเบอรร์ี่ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 
ย่านซาคาเอะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ โอชิโนะฮกัไก ซึ่งเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงามที่สุดอกีจุดหนึ่ง 
ซึ่งเป็นที่ได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยงัมบี่อน ้า
ศกัดิส์ทิธิอ์นัแสนบรสิุทธิ ์ซึ่งเกดิจากน ้าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจแิละผ่านเขา้มา
ภายใน และสุดทา้ยไหลลงสูด่้านล่างซึ่งใชเ้วลายาวนานถงึ 3-4 ปี ซึ่งน ้าในบ่อนี้ชาวบา้น
เชื่อกนัว่าถ้าน ามาดื่มนอกจากจะไดค้วามสดชื่นจากการลิ้มรสน ้าอนับรสิุทธิ ์ยงัจะท าให้
สุขภาพแขง็แรงและจะมโีชคดอีกีดว้ย  

 
 

จ
า
ก

http://fujimatsuzono.com/


นัน้น าท่านเขา้ชม สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่าก
ตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั และพเิศษสุดใหท้่านอิม่อร่อยไม่อัน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เซท็อาหารญ่ีปุ่ น) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัไอจ ิเมอืงนาโกย่า เทีย่วชม ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั

ของ เมืองนาโกย่ า  เมืองใหญ่ ที่ สุด ใน
ภูมิภาคชูบุ ซึ่งตัง้อยู่ตรงกลางของประเทศ
ญี่ ปุ่ น  ที่นี่ ท่ านจะได้พบกับ แหล่งความ
บนัเทงิ และแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ พร้อม
ชิงช้าสวรรค์ขนาดสูง 52 เมตร นอกจากนี้
ภายในห้างสรรพสินค้ายงัเป็นที่ตัง้ของโรง

ภาพยนตรอ์กีดว้ย 
ค า่   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง) 

** ให้ท่านไดเ้ลอืกสรรอย่างเตม็ที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสนัใน  
เนื้อสนันอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมกัเครื่องเทศ และ
ผกัสดนานาชนิด ใหท้่านเลอืกอย่างตามใจชอบ เพื่อมา
ย่างบนกะทะรอ้น พรอ้มทัง้น ้าจิ้มสูตรพเิศษ นอกจากนี้
ยังมีซูชินานาชนิด อุด้ งร้อน พร้อมทั ้งของหวาน
มากมาย เคก้ ผลไม ้ไอศกรมีใหเ้ลอืกอย่างจุใจ **  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERNATIONAL NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://nagoyakokusai.com/ 

วนัท่ีส่ี ศาลเจ้าอตัสึตะ – แจส๊ดรีม  เอ้าทเ์ลต็ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าอตัสึตะ ศาลเจา้ทีไ่ดร้บัการยกย่องและจดัอนัดบัว่าเป็นศาลเจ้า

อนัศกัดิส์ทิธิท์ีน่่าเคารพนบัถอือนัดบัทีส่องแห่งศาสนาชนิโตทีร่องจากศาลเจา้ใหญ่แห่งอิ
เสะ ที่นี่ เป็นศาสนสถานในศาสนาชินโตที่มีประวัติยาวนานมากกว่า 1,900 ปี ถูก
สนันิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคสมยัของพระ
จักรพรรดิเคโกะ อันเป็นพระจักรพรรดิ
องคท์ี ่12 ของญี่ปุ่ น ซึ่งครองราชสมบตัใิน
ราวช่วงค.ศ.71 - ค.ศ.103 ศาลเจ้าแห่งนี้
เ ป็ น ที่ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ข อ ง เท พ เ จ้ า 
อมะเตราส ึซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นบุตรแีห่งพระ
อาทติย ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เซท็อาหารญ่ีปุ่ น) 

https://nagoyakokusai.com/


บ่าย  น าท่านเพลดิเพลนิไปกบัแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ แจส๊ดรีม  เอ้าท์เลต็ ทีอ่ยู่ในเขตคุวะ
นะ จงัหวดัมเิอะ ที่นี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่
สามารถเพลดิเพลนิกบัการซื้อของจนลมื
เวลา  อาคารของที่นี่ สร้างแบบเปิด
เพือ่ใหแ้สงขา้งนอกสอ่งลงมาตรงทางเดนิ
มี ช า ย ค า ยื่ น อ อ ก ม า  จึ ง ส า ม า ร ถ
เพลิดเพลนิกบัการช้อปป้ิงได้ไม่ว่าอยู่ใน
สภาพอากาศแบบไหน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า จงัหวดัที่มคีวามส าคญัเป็นอนัดบัสองและ
ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของญีปุ่่ น เป็นเมอืงเศรษฐกจิทีส่ าคญัของภูมภิาคคนัไซ อกีทัง้
ยงัมสีถานที่ท่องเที่ยวภายในเมอืงและรอบๆ เมอืงมากมาย จากนัน้ให้ทุกท่านช้อปป้ิง
กนัต่อที ่ย่านชินไซบาชิ ถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวมากถงึ 600 เมตร ทีเ่ตม็ไปดว้ย
รา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ชัน้น า รวมถงึรา้นอาหาร และรา้นขนมดว้ย 
 
 

 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า  
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 
 

วนัท่ีห้า โอซาก้า – *** อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซ้ือทวัรเ์สริมสวน
สนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่เพ่ิมท่านละ 3,000 
บาท, เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี เพ่ิมท่านละ  2,400 บาท)  *** 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านอสิระชอ้ปป้ิงในโอซาก้า หรอืซื้อทวัร์เสรมิยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ สวนสนุกที่สรา้ง
ความบนัเทงิใหก้บัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของบรษิทัสรา้ง
ภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดงั นัน่คอื UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จ าลอง
สตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษัทไว้มากมาย โดยเริ่มจาก
ภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างชื่อเสยีงให้กับ สตีเวน สปีลเบิร์ก คือ E.T. ซึ่งเป็นการนัง่
จกัรยานไปพรอ้มกบั อที ีและเดนิทางขา้มจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับา้นเกดิ ต่อจากนัน้ไป
ยงัสตูดโิอของ TERMINATOR  ภาพยนตรค์นเหล็กที่สรา้งชื่อให้กบัดาราดงั อารโ์นลด ์
ชวาซเ์ซเน็กเกอรโ์ดยทีท่่านจะไดดู้ภาพยนตรท์ีไ่ม่ไดฉ้ายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพเิศษ

https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/


แบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติ ิ รวมทัง้ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครที่
ออกมาโชว์กันนอกจอ เลยที เดียว  จากนั ้น ไปต่ อยังสตู ดิ โอ  NEW AMAZING 
ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผู้โด่งดัง เมื่อ
ได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ท าให้เหมือนกับตัว
ละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิหลายเท่า และไปต่อดว้ยเครื่องเล่น
ทีส่รา้งขึน้เพื่อทดสอบความกลา้ นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มกีารน า
เพลงแนว HIP HOP คลาสสคิ หรอื J-POP มาใช้เป็น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึ้น
ฟ้า พร้อมทัง้พบกบัโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครวัให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูน สุดน่ารกัชื่อดงัของญี่ปุ่ น HELLO KITTY, 
SNOOPY, SESAME STREET 

 

 

 
 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงใจกลางเมืองโอซาก้า  หรือสนุกสนานกันอย่าง

ต่อเนื่องกบัเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในสวนสนุกยนูิเวอรแ์ซล สตูดโิอ  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า  
https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/ 

 

วนัท่ีหก โอซาก้า – ตลาดปลาคโุรมง – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) –  
  ศาลเจ้าสมิุโยชิ – อิออน มอลล ์– สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเยอืน ตลาดปลาคุโรมง ตลาดที่มชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของ 
เมอืงโอซาก้า จนได้รบัสมญานามว่าเป็นครวัของโอซาก้า ที่นี่มบีรรยากาศภายในเป็น
ทางเดนิเลก็ๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร  ซึ่งสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ 
กว่า 160 รา้นคา้ ทีข่ายทัง้ของสดและแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่น และอาหารพืน้เมอืง
มากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั 
 
 

 
 

https://global.hankyu-hotel.com/new-hankyu-osaka/


 
น าท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) 
หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า เป็นหนึ่ง
ในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้อง
เดินทางมาที่นี่  ซึ่งหอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกัน
ทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิ
คอนกรตี คนู ้า และสวนนิชโินมารุ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เซท็อาหารญ่ีปุ่ น) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าสุมิโยชิ เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ น สร้างขึ้นใน

ศตวรรษที่ 3 มสีถาปัตยกรรมเฉพาะตวั เรยีกว่า สุมโิยชิ-ซึคุร ิซึ่งไม่เหมอืนกับรูปแบบ
ศาลเจา้ของทีอ่ื่นๆ ในเอเชยี โดยจุดเด่นอกีอย่างของศาลเจา้นี้คอืจะมทีางเขา้อยู่ดา้นใต้
หน้าจัว่ของหลงัคา และมรีัว้ล้อมรอบ ศาลเจ้าสุมโิยชนิี้เป็นศาลเจ้าหลกัและมชีื่อเสยีง

มากกว่าศาลเจ้าอื่นๆ ในญี่ปุ่ น ภายในนัน้จะ
เป็นที่ตัง้ของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ซึ่ง
คอยให้ความคุม้ครองนักเดนิทาง ชาวประมง
และชาวเรือ ดังนั ้น เราจึงสามารถที่จะพบ
ศาลเจ้ารูปแบบนี้ได้โดยมากที่บริเวณใกล้
ท่าเรอื 

จากนัน้น าท่านอสิระช้อปป้ิงที่หา้งสรรพสนิคา้ชื่อดัง
ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสนิค้าหลากหลาย
ชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่น าสมยั 
กระเป๋ า  รองเท้า เครื่องส าอางค์  ของที่ ระลึก 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ เพือ่เตรยีมตวักลบักรุงเทพฯ 

วนัท่ีเจด็ สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 
00.45 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 727 
04.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

  



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง :  วนัท่ี 25 – 31 มีนาคม 2563 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆ  ทัง้ของไทยและประเทศ

ญีปุ่่ น ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 49,900.- 35,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 44,900.- 32,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 28,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 



อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ ก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางได ้2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิใบละ 

23 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 

10 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 55 ซม. X 40 ซม.) หากท่าน

เดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน ้ าหนักและจ านวน สัมภาระอีกครัง้กับ

เจา้หน้าที ่

- การสะสมไมล์ของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ อยู่ในเครอืวนัเวลิด์ หากใช้ตัว๋โดยสารเป็น

แบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้ขึน้อยู่กบัคลาสนัน้ๆ เงื่อนไขระหว่างสายการบนิ ซึ่งการ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 

  



 


