
   



  

วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์R สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั
ดแูลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

22.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์  
เท่ียวบินท่ี JL 728 

 

วนัท่ีสอง  โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – วดัคินคะคจิุ – มิเอะ – 
   นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden+Illumination) – นาโกย่า 
06.05 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง      

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ ใหท้่านสมัผสั 
 
 
 
 

 
และเก็บภาพความสวยงามกบัโทรอิิ (ซุ้มประตูสสี้ม) นับหมื่น ที่เรยีงรายกนัเป็นแถว
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม ที่นี่ยงัเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คน
จ านวนมากมาสกัการะขอพร มคีวามเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คอืผู้ส่ง
สารให้กบัเทพเจา้แห่งการเก็บเกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงั
เรื่อง เดอะ เมมมวัร์ ออฟ เกอิชา  (Memoirs of a Geisha) ต่อด้วยน าท่านเดินทางสู่ 
วดัคินคะคุจิ หรอืวดัทอง เป็นวดัเก่าแก่ที่ตัง้อยู่ในเมอืงเกยีวโต ซึ่งในอดตีทีน่ี่ไม่ใช่วดั 
หากแต่เป็นบา้นพกัตากอากาศของไซออนจคิซิเึนะ ต่อมาในปีค.ศ. 1397 จงึไดข้ายบา้น
หลงันี้ใหก้บัโชกุนอาชคิางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดยีวกบัในการต์ูนเรื่องอคิควิซงั เพือ่ใชเ้ป็น
ที่พ านัก หลงัโชกุนเสยีชวีติลูกชายจงึเปลี่ยนเป็นวดัเซนแทน แต่วดัที่เห็นในปัจจุบนันี้
เป็นแค่แบบจ าลองจากของเก่าทีถู่กไฟไหมเ้สยีหาย โดยตวัอาคารม ี3 ชัน้ ตัวเรอืนเป็น
สทีองจากทองค าเปลว มรีปูปัน้นกฟีนิกซบ์นยอด และมลี าธารลอ้มรอบเรอืน  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย และน าท่านเดนิทางสู่ นาบานา โนะซาโตะ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมซึ่งมดีอกไม้

สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส 
(ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของ
ดอกไมไ้ด้อย่างเพลดิเพลนิไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดกต็าม และในช่วงฤดูหนาวที่นี่



จะมกีารจดังานประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น ซึ่งรวมถงึการประดบัไฟในอุโมงค์ยาว 
200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยงัมรีา้นอาหารไว้คอยตอ้นรบั
นกัท่องเทีย่วอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/   

 

วนัท่ีสาม นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยาม่า) – 
 ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมววิชโิรยามะ) ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บา้นสไตล์
ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดมิ และยงัได้รบัเลอืกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือน
ธนัวาคม ค.ศ. 1995 บา้นในสไตล์ กสัโซ่ – สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 
10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ
รปูร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโซ่”  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั ้นน าท่ านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิ ซู จิ  ที่ยังคงอนุรักษ์ บ้านเรือนและ

สภาพแวดลอ้มสมยัเอโดะไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีชมการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิทีท่่านจะต้อง
ประทบัใจ พร้อมเลือกซื้อสนิค้าพื้นเมอืงและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่
เมืองทาคายาม่า 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 
 

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


 
วนัท่ีส่ี ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ –  
 สวนสตรอเบอรร์ี่ – คาวากจิุโกะ – ออนเซน็  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 

 
น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผู้คนในยาม
เช้า อากาศเยน็สบายและความเรยีบง่ายของเมอืงแห่งนี้เป็นอกีสถานทีท่ี่น่าศกึษา และ
เรยีนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมอืง ผกั ผลไม้ ผลิตภณัฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ 
ของชาวบา้นแถบนัน้แลว้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมตัสึโมโต้ ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็น 1 ใน 

3 ปราสาท ที่มคีวามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1504 โดยก าแพงหนิ 
และคูน ้ารอบปราสาทยงัคงสภาพเดมิเหมอืนในอดตี เป็นปราสาทดัง้เดมิทีส่ามารถรอด
พน้จากการถูกท าลายดว้ยเพลงิสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบนั บางครัง้ปราสาทหลงันี้กถ็ูก
เรยีกว่าปราสาทอกีา หรอืปราสาทด า เพราะดา้นนอกของปราสาทได้ใชส้ดี าเป็นสหีลกั
ในการก่อสรา้ง ต่อด้วยน าท่านไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิ้ม
รสสตรอเบอรร์ีจ่ากตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั พเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้  จากนัน้ไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากจิุโกะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 

วนัท่ีห้า คาวากจิุโกะ – ภเูขาไฟฟูจิชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – เจดียช์ูเรโตะ 
โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  

น า
ท่



านเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจิูชัน้ 5 ทีม่คีวามสูงเหนือจากระดบัน ้าทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่
มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในเรื่องความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ย่างลงตวั 
และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่ งของประเทศญี่ปุ่ น ทัง้ยังเป็นจุดมุ่งหมายของ
นกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีม่าเยอืนญี่ปุ่ นตลอดทุกฤดูกาล น าท่านขึน้สู่ชัน้ที่  5 ของภูเขาไฟ
ฟูจ ิ(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตวัภูเขาและววิ
โดยรอบของภูเขาไฟฟูจิให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทบัใจเก็บไว้ และเลือกซื้อ
สนิค้าของที่ระลกึซึ่งเป็นสญัลกัษณ์รูปภูเขาไฟฟูจใินหลากหลายบรรยากาศได้อกีด้วย 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดยี์ห้าชัน้บนเนินเขาที่สามารถมองเห็น
เมอืงฟูจโิยชดิะ และภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม ซึ่งเจดยีน์ี้ตัง้อยู่
บนศาลเจา้อาราคุระเซนเกน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพปีค.ศ. 1963 โดยตวัอาคาร
หลกัของศาลเจา้ตอ้งขึน้บนัไดไปเกอืบ 400 ขัน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ป้ิงย่างบนหนิภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจ ิให้ทุกท่านได้ลิ้มรสเนื้อหมู หรอื 
เนื้อววัที่คดัสรรมาพเิศษน ามาป้ิงบนแผ่นหนิภูเขาไฟพร้อมผกัตามฤดูกาล รบัประทาน
พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ น ้าซุปสตูรตน้ต ารบัของทางรา้น และน ้าจิม้รสเดด็ทีจ่ดัเตรยีมไว้
โดยเฉพาะ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเขา้สู่ ย่านชินจูก ุเป็นย่านชอ้ปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของ
กรุงโตเกยีว ซึ่งท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อ
สินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน , สินค้าแบรนด์เนม , 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์, ซานรโิอชอ็ป, เสือ้ผา้น าสมยั 
กระเป๋า, รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร์ และ
เค รื่ อ ง ส า อ า ง ค์ ย อ ด นิ ย ม อ ย่ า ง  SHISEIDO, 
KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยม เต็มอิ่มกบัเนื้อหมู เนื้อววัที่คดัสรรมา
อย่างด ีลวกพรอ้มผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ เสริฟ์พร้อม
น ้าจิม้รสเดด็ และซอฟดริง้แบบไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
*** หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) 
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากดั*** 

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/


วนัท่ีหก โตเกียว – *** อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือทัวร์เสริม 
โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 
บาท, เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ  2,400 บาท) ***  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านเลอืก อสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโตเกยีว หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
ช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม
ทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ, 
ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยอืน
บ้านหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด์  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
*** หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) 
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากดั*** 
 

วนัท่ีเจด็ โตเกียว – สวนอเูอโนะ (ชมซากรุะ) ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** –  
   ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 

 
 
น าท่านเดนิทางสู ่สวนอเุอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกยีว 
ภายในมทีัง้วดั ศาลเจ้า ทะเลสาบ สวนสตัว์ และต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจงึ
เป็นสถานทีท่ีช่าวโตเกยีวนิยมมาพกัผ่อนกนั และในฤดูใบไมผ้ลขิองทุกๆ ปีสวนอุเอโนะ

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/


จะได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมตี้นซากุระเรยีงรายอยู่ทัง้
สองขา้งยาวไปตามทางเดนิภายในสวน มจี านวนมากกว่า 1 ,000 ต้น ท าให้ดงึดูดผู้คน
จ านวนมากมาเยีย่มชมในเทศกาลชมดอกซากุระหรอืทีเ่รยีกกนัว่า “งานฮานา” 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัย่านช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็น

แหล่งรวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ 
น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นต้น  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 707 
23.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

******************************************************************** 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง :    มีนาคม   23  -  29 
 

 

**หมายเหตุ : ราคาทวัรน์ี้ไมม่รีาคาเดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 
 

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

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 62,900.- 47,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

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 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ 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 

- สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ก าหนดให้น ้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 



- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 


