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

เคาน์เตอร ์R สายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแล
ดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
เท่ียวบินท่ี JL 728 

 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – มิเอะ –  
  นาบานาโนะ ซาโตะ ( Tulip + Illumination ) – โตโยต้า 
06.50 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง      

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม วดัคิโยมิสึ 
หรอื วดัน ้าใส เป็นหนึ่งในวดัที่มชีื่อเสียงโด่งดงัที่สุดของญี่ปุ่ น สร้างขึ้นในปีค.ศ.780    
มนี ้าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะไหลผ่านท าใหเ้ป็นทีม่าของชื่อวดัน ้าใส 
และทางยูเนสโกไดบ้นัทกึใหว้ดัแห่งนี้ขึน้เป็นมรดกโลกอกีดว้ย อาคารทีม่ชีื่อเสยีงของวดั
แห่งนี้กค็อือาคารไมข้นาดใหญ่ เสาของอาคารมคีวามสูงถงึ 13 เมตร และโถงอาคารถูก
สรา้งใหย้ื่นออกไปภายนอกท าใหบ้รเิวณนี้เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโต
ในฤดตู่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแ้ดงทีข่ึน้ชื่อของเกยีวโตอกีดว้ย  
*** ปิดซ่อมแซมในสว่นของอาคารหลกัตัง้แต่เดอืนมกราคม 2017 จนถงึปี 2020 *** 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางไปยงัชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสมัผสัและเกบ็ภาพความสวยงาม

กบั โทรอิ ิ(ซุ้มประตูสสีม้) นับหมื่น ที่เรยีงรายกนั
เป็นแถวยาวประมาณ 4 กโิลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่
มคีวามงดงาม ที่นี่ยงัเป็นศาลเจ้าที่มผีู้คนจ านวน
มากมาสกัการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปั้นสุนัข
จิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คอืผู้ส่งสารให้กบัเทพเจ้า
แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตรช์ื่อดงัเรื่อง เดอะ เมมมวัร ์
ออฟ เกอชิา  (Memoirs of a Geisha) 



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” นอกจากนี้ภายในสวนยงัมรีา้นอาหารไวค้อยตอ้นรบั
นกัท่องเทีย่วอกีดว้ย  

  
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Toyota Castle Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.t-castle.co.jp/ 

 

วนัท่ีสาม โตโยต้า – โอกาซากิ – ปราสาทโอกาซากิ(ชมซากรุะ) – สวนสตรอเบอรร์ี่ 
สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอรค์ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอกาซากิ เพื่อชมซากุระบรเิวณสวนรอบๆ ปราสาทโอกาซากิ 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) เป็นสถานที่ชมซากุระชื่อดงัที่ได้รบัเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อย
สถานทีช่มซากุระในประเทศญี่ปุ่ น มตี้นซากุระโซเมะโยชโินะราว 1,000 ต้น บานสะพรัง่
อยู่ที่เขื่อนกัน้แม่น ้าอกิะเป็นแนวยาว โดยเทศกาลซากุระจะมรี้านค้ากว่า 140 ร้านเรยีง
อยู่อย่างมากมาย ท าใหม้ผีูค้นจ านวนมากมาทีน่ี่ในทุกๆ ปี 

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

http://www.t-castle.co.jp/


บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตรอเบอรร์ี่ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการ
เก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสด ๆ ได้ตามอธัยาศยัแบบไม่อัน้ จากนัน้เดินทางสู ่
สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอรค์ ตัง้อยู่บรเิวณเมอืงมชิมิะ จงัหวดัชสิโึอกะ มคีวามยาว
ถึง 400 เมตร และสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ 
โดยท่านสามารถชมทศันียภาพแบบ 360 องศา ซึ่งสถานทีแ่ห่งนี้มชีื่อเสยีงมากจนไดร้บั
สมญานามว่า ทางเดนิบนสวรรค ์ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบ
ยามานาคะโกะ 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Fujimatsuzono Hotel หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** ให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็นซูชิ
หน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาติด้วยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเท็มปุระที่ทอดจนกรอบ      
น่ารบัประทาน นอกจากนี้ยงัมสีุกี้ยากี้ญี่ปุ่ นสูตรต้นต ารบั ปีกไก่ทอดกรอบ หมูอบราด
ซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนื้อญี่ปุ่ นและมโิซะซุป หรอืสลดัผกัสดๆ และขาปูที่เสริ์ฟให้ท่านอิ่ม
อร่อยไดแ้บบไม่อัน้ ** 
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีด้วย **  

 

วนัท่ีส่ี ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮกัไก – คามาครุะ –  พระพทุธรปูได
บุทสึ – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮกัไก ซึ่งเป็นจุดชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งที่ได้รบัความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก และ
ที่นี่ยงัมีบ่อน ้ าศักดิส์ ิทธิอ์ ันแสนบริสุทธิซ์ึ่งเกิดจาก
น ้าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามา
ภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งน ้าในบ่อนี้ชาวบ้าน
เชื่อกนัว่าถ้าน ามาดื่มนอกจากจะไดค้วามสดชื่นจากการลิ้มรสน ้าอนับรสิุทธิ ์ยงัจะท าให้
สุขภาพแขง็แรงและจะมโีชคดอีกีดว้ย จากนัน้น าท่านสู ่เมืองคามาครุะ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านสกัการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยนื

ท าจากทองสมัฤทธิท์ี่มขีนาดใหญ่ที่สุด โดยมคีวามสูง

http://fujimatsuzono.com/


ถงึ 120 เมตร และได้รบัการบนัทกึสถติโิลกจากกนิเนสส์ว่าเป็น “Tallest Buddha” อีก
ดว้ย ภายในพระพุทธรูปกแ็บ่งออกเป็น 5 ชัน้ เมื่อขึน้ลฟิทไ์ปยงัจุดชมววิบรเิวณพระอุระ
ทีม่คีวามสงูถงึ 85 เมตร ท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัทวิทศัน์อนักวา้งใหญ่ ซึ่งรบัชมไดจ้าก
กระจกทัง้ 4 ดา้น จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรงุโตเกียว เพื่ออสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนั
อย่างจุใจ ณ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ซึ่งท่านจะได้

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ย
เยน, สนิคา้แบรนดเ์นม, อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์, ซาน
รโิอชอ็ป, เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า, รองเทา้วยัรุ่นอย่าง
โอนิทสกึะไทเกอร์ และเครื่องส าอางค์ยอดนิยมอย่าง 
SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
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*** 
 

วนัท่ีห้า โตเกียว – *** อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือทัวร์เสริม
โตเกียวดิสนีย์แลนด์  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 

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


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*** 

 

วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี ( ถ่ายภาพด้านนอก ) 
สวนสาธารณะริมฝัง่แม่น ้าสุมิดะ ( ชมซากรุะ ) – ห้างอิออน – สนามบิน
นาริตะ – กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชม วดัอาซากุสะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดใน
โตเกียว ภายในประดษิฐานเจ้าแม่กวนอมิทองค าที่
ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากันมาเที่ยว
ชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มคีวามสูง
ถงึ 4.5 เมตร น าท่านถ่ายรปูคู่กบั โตเกียวสกายทรี 
หรอืที่เรยีกกนัว่าหอโทรทศัน์โตเกยีวสกายทร ี ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโตเกยีว และเป็น
เหมอืนแลนด์มารค์ส าคญัอกีแห่งหนึ่งของเมอืงโตเกยีว โดยแบ่งออกเป็นสองชัน้ คอื ชัน้
แรกความสูง 350 เมตร และชัน้บนสูง 450 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมววิเมอืงโตเกียวที่สวย
ที่สุดอีกจุดหนึ่ง เนื่ องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ 360 องศา พร้อมชมซากุระที ่
สวนสาธารณะริมฝัง่แม่น ้าสุมิดะ มคีวามยาวกว่า 100 เมตร ซึ่งทีน่ี่เป็นสวนทีผู่ค้นมา
ท ากจิกรรมมากมายในช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยเฉพาะในช่วงปลายเดอืนมนีาคม – ต้น
เดอืนเมษายนตน้ซากุระของทีน่ี่จะบานเตม็ทีอ่อกดอกสะพรัง่มากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อวากิวคุณภาพดีระดบัพรเีมี่ยมและ
ซอฟดริง้ไม่อัน้  

บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัย่านช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็น
แหล่งรวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ 
น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นต้น  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 707 
23.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

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


อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  30 มีนาคม –  04 เมษายน  

 

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

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- 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 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 52,900.- 39,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 47,500.- 35,000.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 42,500.- 31,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



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 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 ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงานดว้ยตวัท่านเอง 



 


