
 



วนัแรก กรงุเทพฯ 
21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ L สายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบรษิัทคอยให้การ
ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง นาริตะ – วดันาริตะซนั – อิบารากิ – อชิุค ุไดบุทสึ – ฟคุชิุมะ – ออนเซน็ 
00.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินออลนิปปอน เท่ียวบินท่ี NH 808 
08.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

เรียบร้อยแล้ว น าท่านเข้าชม วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่เสมือนส านักงานใหญ่ของ
โรงเรยีนสอนศาสน ของลทัธชินิกอน สร้างเสรจ็เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ปีค.ศ.940 จุดเด่นของวัดนี้  คือ 
เทวรูป ฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพขัน้สูงของลัทธินี้ 
ตลอดทัง้ปีจะมีผู้มาสกัการะรวมทัง้มาท าบุญยังวัด
แห่งนี้ เป็นจ านวนมากกว่า 10 ลา้นคนขึน้ไป 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย  เดนิทางสู่ เมืองอิบารากิ เพื่อสกัการะ อชิุค ุไดบุทสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยนืท าจากทอง

สัมฤทธิท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีความสูงถึง          
120 เมตร และได้รับการบันทึกสถิติโลกจาก       
กิ น เน ส ส์ ว่ า เ ป็ น  “Tallest Buddha” อี ก ด้ ว ย 
ภายในพระพุทธรูปก็แบ่งออกเป็น 5 ชัน้ เมื่อขึ้น
ลฟิท์ไปยงัจุดชมววิบรเิวณพระอุระทีม่คีวามสูงถงึ 
85 เมตร ท่านจะเพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์อนักว้างใหญ่ ซึ่งรบัชมได้จากกระจกทัง้ 4 
ดา้น  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่เมืองฟคุชิุมะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.listel-inawashiro.jp/english/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ต์อาหาร นานาชนิด )  
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีก อกีอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

 

 

http://www.listel-inawashiro.jp/english/


วนัท่ีสาม ฟุคุชิมะ – ซุมิกาวะ สโนว ์ปารค์ ( Snow Sled *ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ*)
เซนได – ซากปราสาทอาโอบะ – ย่านอิจิบงัโจ   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ซุมิกาวะ สโนว์ ปาร์ค (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ให้ท่านสนุกกับ
กิจกรรม Snow Sled ซึ่งลานสกีนี้อยู่บริเวณ
เทอืกเขาซาโอะ ใหทุ้กท่านเพลนิเพลนิ สนุกกบั
การเล่นหิมะตามอัธยาศัย หรอื ท่านใดอยาก
ทดลองเล่นสกแีบบระดบัโปร สโนวบ์อรด์ ทีน่ี่ก็
มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ราคาทัวร์นี้ 
ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สก ีและค่าเช่าชุดเล่นสก ี) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเซนได จงัหวดัมยิาง ิเพื่อชม ซากปราสาทอาโอบะ ทีส่รา้งขึน้

ใ น ปี ค .ศ .1600 โ ด ย ขุ น น า ง ศั ก ดิ น า  Date 
Masamune ซึ่งเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขา
อาโอบะที่มีความสูงถึง 100 เมตรจากระดับเมือง
ดา้นล่าง โดยเกดิเหตุไฟไหมใ้นปีค.ศ.1882 และโดน
ระเบิดในปีค.ศ.1945 จึงท าให้ปัจจุบันเหลือเพียง

เศษซากก าแพงหนิด้านนอก และหอรกัษาความปลอดภยั จากท าเลที่ตัง้ของปราสาท
เดมิ สามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงดา้นล่างที่งดงาม จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่
ย่านอิจิบงัโจ เป็นถนนสายช้อปป้ิงใจกลางเมืองที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ และเป็นศูนย์รวม
รา้นค้าต่างๆมากมาย เช่น รา้นอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า 
รา้นของฝาก เครื่องส าอางค ์รา้นหนงัสอื เป็นตน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://sendai.metropolitan.jp/ 

วนัท่ีส่ี เซนได – หมู่บ้านสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ – ไอสึวากามตัสึ – โรงกลัน่สาเก      
ซูเอฮิโระ – โออจิุจกู ุ– ออนเซน็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ ซึ่งภายในหมู่บ้านมสีตัว์นานาชนิดกว่า 
100 ตวั รวมถงึสุนขัจิง้จอก 6 สายพนัธุ ์ในหมู่บา้นจะมอียู่ 2 โซนดว้ยกนั คอื โซนทีส่ตัว์
อยู่ในกรงและอกีโซนเป็นพื้นที่โล่งแบบเปิด ท าให้ท่านสามารถเขา้ถงึตวัสตัว์ต่างๆ ได้

https://sendai.metropolitan.jp/


อย่างใกลช้ดิ ในประเทศญี่ปุ่ นสุนขัจิ้งจอกเป็นสตัวท์ีส่ าคญัชนิดหนึ่งตัง้แต่ระดบัชาวบา้น 
โดยมคีวามเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมวีิญญาณของเทพอนิารโิอคาม ิหรอืเทพเจา้ของศาสนา
พุทธชนิโตอยู่ ซึง่เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ขา้ว, ใบชา) และความ
เจรญิรุ่งเรอืง จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมืองไอสึวากามตัสึ 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์ ) 
บ่าย เที่ยวชม โรงกลัน่สาเกซูเอฮิโระ เป็นหนึ่งในโรงกลัน่ที่ใหญ่ และมชีื่อเสยีงในการผลติ

เหลา้สาเกในภูมภิาคโทโฮคุ ก่อตัง้ในปีค.ศ.1850 
เป็นกิจการครอบครัวที่สืบทอดมาแล้ว 8 รุ่น  
โดยเหล้าสาเกของที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่
ประเทศญี่ปุ่ นอีกทัง้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเหล้าระดับ     
พ รีเมี่ ยมผลิตด้วกรรมวิธีดั ้ง เดิมที่ เรียกว่ า 

Yamahai คือ การชะลอการหมักเพื่อรสชาติสาเกที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีร้านค้า
จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวอกีด้วย จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองชิโมโกะ เพื่อชม โออุจิจูก ุ
เป็นหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่ นสมยัเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งเป็นบ้านชาวนา
ญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝัง่กินระยะทางประมาณ 
500 เมตร โดยรวมมบี้านโบราณประมาณ 40–50 หลงั เมื่อพ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจจิูกุ
ได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรกัษ์
สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาต ิ 
ซึ่งในปัจจุบนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงั
ในโออุชิจูกุ ได้รับการบูรณะใหม่จน
กลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้า
ขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่
พกัแบบญี่ปุ่ นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่เมืองคินูกาว่า จงัหวดัโทชิงิ  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/ 
 

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/


ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีก อกีอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

วนัท่ีห้า คินูกาว่า – นิกโก้ – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ ( นัง่กระเช้าขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ )  – ทะเลสาบชูเซนจิ – โตเกียว  – ย่านชินจกู ุ               

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมืองนิกโก้ ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆ
ทีไ่ดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนัน้น าท่านขึ้น กระเช้า
อะเคจิไดระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นจุดชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และ
มหัศจรรย์ของเมืองนิกโก้ โดยท่านจะสามารถเห็นภูเขานันไท น ้ าตกเคงอน และ
ทะเลสาบชูเซนจไิด้ในภาพเดยีวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ หลงัจากนัน้น าท่านแวะถ่ายรูปที่
ทะเลสาบชูเซนจิ เป็นทะเลสาบทีต่ ัง้อยู่บรเิวณฐานภูเขาไฟนันไต ทีเ่กดิจากการระเบดิ
เมื่อประมาณ 20,000 ปี ทีผ่่านมา  
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาค

คันโต มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจ านวนไม่น้อยที่
ต้องการเดนิทางมายงัจุดศูนย์กลางของดนิแดนอาทติยอ์ุทยัแห่งนี้ จากนัน้อสิระใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิง ณ ย่านชินจกู ุเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีง
ของกรุงโตเกยีว ซึ่งท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืก
ซื้อสนิค้านานาชนิด รา้นรอ้ยเยน, สนิค้าแบรนด์เนม, 
อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์, ซานรโิอชอ็ป, เสื้อผา้น าสมยั 
กระเป๋า, รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะไทเกอร์ และ

เครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู่ สนามฮาเนดะเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสูก่รุงเทพฯ  
 



วนัท่ีหก สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
00.05 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี NH 849 
04:35 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

  



อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง :      วนัท่ี 25  –  30 มีนาคม 2563 

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัร ์และช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่าน ขึ้นไป บรษิัทขอสงวน
สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่าน โดย
จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์
อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 
ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
หอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ่้าย แต่ บางโรงแรม
ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง
ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม
คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

ภยัธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบิน และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 48,900.- 33,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 44,900.- 30,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 39,900.- 27,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 6,000.- 6,000.- 



อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

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 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กก. X 2 ใบ 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

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 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นั ง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิออลนิปปอน ก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิใบละ 23 กก. 2 ใบ ส่วน

กระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนกัไม่เกนิ 7 กก. และมี

ความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสาย
การบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสม

ไมล์ได ้ร่วมในเครอื STAR ALLIANCE ของสายการบนิไทย ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสาย

การบนินัน้ๆกบัการบนิไทย ว่าจะสะสมไดก้ีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ซึ่งการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบั

สทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


