
 



วนัแรก กรงุเทพฯ 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์R สายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแล
ดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ  

ออนเซน็ 
00.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินชูบุเซน็แทร ์ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ 

เท่ียวบินท่ี JL 738 
08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยงัคง
อนุ รักษ์ บ้ านสไตล์ญี่ ปุ่ นขนานแท้ดั ้ง เดิม         
และไดร้บัเลอืกจากองคก์รยูเนสโกใหเ้ป็นมรดก
โลกในเดือนธันวาคม ปี1995 บ้านในสไตล์     
กสัโซ่– สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน
สามารถรองรบัหมิะทีต่กหนกัในช่วงฤดหูนาว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย  เดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรอืที่เรยีกอย่างหนึ่งว่า “ลติเติ้ลเกยีวโต” มกีลิน่อายของ

ประวัติศาสตร์ ที่ เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย               
ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล ้าค่า 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 
ที่ยังคงอนุรกัษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม 
สมยัเอโดะ ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีชมการด าเนินชวีติ
แบบดัง้เดมิทีท่่านจะต้องประทบัใจ พรอ้มเลอืก
ซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์

ญีปุ่่ นแท้ๆ  เพลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า  
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เสิร์ฟท่านด้วยเซ็ทเมนูจักรพรรดิที่บรรจงจัดวางอย่าง
ประณีต และเลือกสรรแต่วตัถุชัน้ดี น ามาปรุงอาหารให้ทุก

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/


ท่านไดล้ิม้ลอง * พเิศษ เสริฟ์พรอ้มเนื้อฮดิะทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น * 
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย ** 
 

วนัท่ีสาม ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – อาคารทาคายาม่า จินยะ – นาโกย่า        
ย่านซาคาเอะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิีชีวติของผู้คน และ

ความเรยีบง่ายของเมอืงแห่งนี้เป็นอกีสถานทีท่ี่น่าศกึษา
และเรยีนรู ้ซึ่งเตม็ไปดว้ยรา้นคา้แบบพืน้เมอืง ผกั ผลไม ้
ผลติภณัฑท์ีเ่กบ็มาจากไร่สดๆ ของชาวบา้นแถบนัน้  
จากนัน้เข้าชม อาคารทาคายาม่า จินยะ เมื่อก่อนนัน้

ทีน่ี่ถอืว่าเป็นอาคารส าคญัมากๆ ของเมอืง แต่ปัจจุบนันี้ได้มกีารเปิดเป็นพพิธิภณัฑ์ให้
ประชาชนเข้าชมห้องเสื่อทาทามิที่ ได้รับการ
บ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ซึ่งเดิมเป็นห้องประชุม
ส านักงาน ที่อยู่อาศัย และห้องสอบสวน ข้างๆ
อาคารหลกัเป็นที่ตัง้ของโกดงัขา้วขนาดใหญ่ สรา้ง
ขึ้นในยุคปีค.ศ.1600 ปัจจุบนัใช้เป็นที่จดัแสดงขา้ว
ของและเอกสารทางการของขุนนางศกัดนิา แผนที่ภูมภิาคฮดิะ และประวตัศิาสตรแ์ผน
เมอืง ซึง่เดมิททีีน่ี่เคยเป็นส านกังานรฐับาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ เรยีกไดว้่าเป็นอกี
หนึ่งทีเ่ที่ยวแนวพพิธิภณัฑ์ที่รวมประวตั ิความรู ้สิง่ของต่างๆทางราชการที่ส าคญัของ
ภูมภิาคนี้เลยทเีดยีว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า เพื่อชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ ซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงั

ของเมอืงนาโกย่า ตัง้อยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่ น 
ท่านจะได้พบกบัแหล่งความบนัเทิงและแหล่งช้อป
ป้ิงขนาดใหญ่ พรอ้มชงิช้าสวรรค์ที่มขีนาดความสูง
ถึง 52 เมตร นอกจากนี้ภายในห้างสรรพสินค้ายงั
เป็นทีต่ ัง้ของโรงภาพยนตรอ์กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( บฟุเฟ่ต์ป้ิงย่าง )  
ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรอย่างเตม็ทีไ่ม่ว่าจะเป็นเนื้อสนัใน เนื้อสนั
นอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมกัเครื่องเทศ และผกัสดนานา
ชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะ



ร้อน พร้อมทัง้น ้าจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ ยงัมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทัง้ของ
หวานมากมาย เคก้ ผลไม ้ไอศครมี ใหเ้ลอืกอย่างจุใจ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERNATIONAL NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://nagoyakokusai.com/ 

 
 

วนัท่ีส่ี นาโกย่า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วดัคิโยมิสึ – มิเอะ – นาบานา 
โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดหูนาว) – นาโกย่า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เพื่อเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ใหท้่านสมัผสัและเกบ็ภาพ

ความสวยงามกบั โทรอิ ิ(ซุม้ประตูสสีม้) นับหมื่น ที่
เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
คลา้ยอุโมงคท์ี่มคีวามงดงาม ทีน่ี่ยงัเป็นศาลเจา้ที่มี
ผูค้นจ านวนมากมาสกัการะขอพร มคีวามเชื่อว่ารูป
ปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กับ

เทพเจา้แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงัเรื่อง เดอะ 
เมมมวัร ์ออฟ เกอชิา  (Memoirs of a Geisha) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ชาบู สไตลญ่ี์ปุ่ น )  
บ่าย น าท่านเข้าชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส เป็นหนึ่งในวดัที่มีชื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของ

ญี่ปุ่ น สรา้งขึน้ในปีค.ศ.780 มนี ้าที่เกดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะไหลผ่าน
ท าให้เป็นที่มาของชื่อวดัน ้าใส และทางยูเนสโกได้บนัทกึให้วดัแห่งนี้ขึน้เป็นมรดกโลก
อกีดว้ย อาคารทีม่ชีื่อเสยีงของวดัแห่งนี้กค็อือาคารไมข้นาดใหญ่ เสาของอาคารมคีวาม
สูงถงึ 13 เมตร และโถงอาคารถูกสรา้งให้ยื่นออกไปภายนอกท าให้บรเิวณนี้เป็นจุดชม
ววิทีส่วยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงที่
ขึน้ชื่อของเกยีวโตอกีด้วย *** ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2017 จะมกีารปิดซ่อมแซมในส่วน
ของอาคารหลกัจนถงึปี 2020 *** จากนัน้ให้ท่านเพลดิเพลนิกบั ย่านฮิกาชิยาม่า เป็น
แหล่งเดนิเล่นชอ้ปป้ิงทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นขนมมากมาย เสน่หข์องย่าน
นี้คอืรูปแบบอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ทีย่งัคงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดนิทีส่องขา้งทาง
จะมอีาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิ ใหค้วามรูส้กึถงึเมอืงเก่าทีย่งัคงมคีวามเป็น
เอกลกัษ์ของเกยีวโตในสมยัก่อน 
 

  
 
 
 

https://nagoyakokusai.com/


 
และน าท่านเดนิทางสู่ นาบานา โนะซาโตะ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมซึ่งมดีอกไม้
สวย ๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส 
(ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของ
ดอกไมไ้ด้อย่างเพลดิเพลนิไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดกต็าม และในช่วงฤดูหนาวที่นี่
จะมกีารจดังานประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ซึ่งรวมถงึการประดบัไฟในอุโมงค์ยาว 
200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยงัมรีา้นอาหารไวค้อยตอ้นรบั
นกัท่องเทีย่วอกีดว้ย  

  
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน (คืนคปูองมูลค่า 1,000 เยน) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั INTERNATIONAL NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://nagoyakokusai.com/ 
 

วนัท่ีห้า  นาโกย่า – วดันิตไตจิ – วดัโอสุคนันอน – ย่านร้านค้าโอสุ – สวนผลไม้       
( สตรอเบอรร์ี่ **ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ** ) – ห้างอิออน   

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม วดันิตไตจิ เป็นวดัไทย-ญี่ปุ่ น 
สร้างขึ้นในปีค.ศ.1904 เพื่อประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุ และพระพุ ทธรูปที่ ได้ รับ
พระราชทานจากพระมหากษตัรยิแ์ห่งสยามใน
ปีค.ศ.1900 วดันิตไตจิเป็นวดัเพยีงแห่งเดียว
ในญี่ปุ่ นที่ไม่ได้เป็นของพุทธศาสนานิกายใด

นิกายหน่ึง แต่ทุกนิกายผลดัเปลีย่นกนัดแูล  
หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะเจา้แม่กวนอมิ ณ วดัโอสุคนันอน สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้มี
เทวรูปไมค้นันอน เทพแห่งความเมตตาในศาสนาพุทธทีป่ระดษิฐานในหอ้งสกัการะหลกั
ซึ่งแกะสลกัโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ อาคารปัจจุบนัก่อสร้างขึ้น
ใหม่เมื่อปีค.ศ.1970 ภายในวดัมหี้องสมุดซึ่งรวบรวมคมัภีร์โบราณในภาษาญี่ปุ่ นและ
ภาษาจนีมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งหลายๆ เล่มในจ านวนนี้ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัขิอง
ชาตหิรอืทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีส่ าคญั ต าราโคจกิบินัทกึประวตัศิาสตร์ญี่ปุ่ นโบราณ

https://nagoyakokusai.com/


ฉบบัเขยีนมอืทีเ่ก่าทีสุ่ดทีม่อียู่กถ็ูกเกบ็รกัษาไวท้ีน่ี่ดว้ย จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั 
ย่านร้านค้าโอสุ เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ ซึ่งมีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ 
รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้า และรา้นขายเสือ้ผา้มอืสองมากมายใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างจุใจ  
 
 
 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าทุกท่านไปยงั สวนผลไม เพื่อ เกบ็สตรอเบอรร์ี่สดๆ 

(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) และรบัประทานไดต้ามอธัยาศยั 
  หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออนโทโคนาเมะ 

แหล่งช้อปป้ิงที่มีของให้เลือกมากมายทัง้แบรนด์หรู
ต่างประเทศและในประเทศ สินค้าแฟชัน่ที่ก าลังเป็นที่

นิยมของเดก็ สุภาพบุรุุษและสุภาพสตรรีวมทัง้เครื่องหนัง และ
อุปกรณ์กีฬา และที่นี่คุณจะได้พบกับแมวกวกัยกัษ์  มาเนะกิ
เนะโกะ ซึ่งถอืไดว้่าเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่ น เชื่อกนัว่าแมวทีย่ก
อุ้งเท้าขึ้นจะช่วยเรยีกเงนิและลูกค้า โดยมาเนะกิเนะโกะนัน้มี
ต้นก าเนิดมาจากเมอืงโทโคนาเมะ และอิออนมอลล์แห่งนี้เป็น
บา้นของมาเนะกเินะโกะทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกตวัหนึ่ง  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั COMFORT CHUBU INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://nagoyakokusai.com/ 
 

วนัท่ีหก สนามบินชูบุเซน็แทร ์– กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.35 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 737 
16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

https://nagoyakokusai.com/


อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :    วนัท่ี 17  –  22  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

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 43,900.- 33,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 39,900.- 30,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 35,900.- 27,900.- 
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  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ ก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางได ้2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิใบละ 

23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดแูลของท่านน ้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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


