
 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ   
20.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์R เคาน์เตอรเ์จแปนแอรไ์ลน์ ประตู 8 เจา้หน้าที่ทางบรษิทัฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

21.55 น. ออกเดินทางสู่  เมืองโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์          
เท่ียวบินท่ี JL034 

 

วนัท่ีสอง       สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอะโอะโมะริ – อาโอโมริ – พิพิธภณัฑ์ศิลปะ
พื้นบ้านเนบูตะ – A-FACTORY  

06.05 น. ถงึ สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว เพือ่น าท่านแวะเปลีย่นเครื่อง 
09.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL143 
11.10 น. ถึง สนามบินอะโอะโมริ เมืองอาโอโมริ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง          

และศุลกากร  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ มีอาคารภายนอกปกคลุมด้วย        

แผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั ้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอโมร ิ           
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาล               
เนบูตะมตัสุร(ิNebuta Matsuri)ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกปีในช่วงต้นเดอืนสงิหาคม ผูเ้ขา้ชม
จะได้ซึมซบับรรยากาศที่มชีีวติชีวาของประวตัศิาสตร์ และประเพณีส าคญั เริม่ต้นจาก
ประตูทางเขา้ชัน้สองเป็นทางเดนิสแีดง เรยีงรายดว้ยภาพถ่ายของเทศกาลเนบูตะมตัสุริ
ที่มีมากว่า 300 ปี ประดบัประดาด้วยโคมไฟรูปปลาทองสแีดง(เป็นสญัลกัษณ์ประจ า
เทศกาล) พรอ้มกบัฟังเสยีงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสยีงเพลงไปตลอดการเดนิชม จนถงึ
หอ้งโถงใหญ่มดืๆ ทีจ่ดัแสดงเกีย้ว 5 แบบทีเ่คยใชใ้นขบวนงานเทศกาลทีผ่่านมา ซึ่งเป็น
ภาพศลิปะอนัสวยงามและความประณีตของโครงสร้างที่ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
จากนัน้น าท่านไปยงั “A-FACTORY” แหล่งรวมสินค้าของดีในอาโอโมร ิไม่ว่าจะเป็น  
ผกั ผลไม ้อาหาร ขนม เป็นตน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! เตม็อ่ิมไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เน้ือหมู 
ไก่ ววั ขนมหวาน และเคร่ืองด่ืมซอฟดร้ิงไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า 

                    https://www.hotelaomori.co.jp/   
  



 

วนัท่ีสาม       อาโอโมริ – ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านนอก) – หมู่บ้านซามูไร คาคโุนะดาเตะ  
                      ฮามานากิ – ออนเซน็  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ ตัง้อยู่ในบรเิวณสวนสาธารณะฮิโรซากิ เมืองฮิโรซาก ิ
จังหวัดอาโอโมริ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคโทโฮคุ  สร้างโดยตระกูลซูการุ             
ในปี ค.ศ. 1611 โครงสร้างปราสาทเดิมที่มีทัง้หมด 5 ชัน้ ถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์
ฟ้าผ่าในปี ค.ศ.1627 และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1810 ให้กลายเป็นแบบ 3 ชัน้           
ในปัจจุบนั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนส ี       

และซากุระทีง่ดงาม ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัประมาณ 80 หลงัคาเรอืน ซึง่เป็นอาคาร
ทีม่สีถาปัตยกรรมซามูไรแบบดัง้เดมิอนัเป็นตวัอย่างที่ดทีี่สุดของประเทศญี่ปุ่ น  บรเิวณ
ชุมชนมถีนนกวา้งขวาง จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองฮามานากิ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HAMANAKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

  https://www.hanamakionsen.co.jp/ 
 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 
 
 
 
 

 
วนัท่ีส่ี ฮามานากิ – สวนคิตะคามิ เทนโชจิ เพื่อชมซากรุะ ** ขึ้นอยู่กบัสภาพ

อากาศ ** – ล่องเรือเกบิเคย ์– วดัชูซนจิ – ซาโอะ – ออนเซน็  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนคิตะคามิ เทนโชจิ เพื่อชมซากุระ ได้รบัการยกย่องให้เป็น             
1 ใน 3 สถานที่ชมซากุระรมิแม่น ้าที่สวยที่สุดในภูมภิาคโทโฮคุ พื้นที่กว้างขนาด 293 
เฮคเตอร์ ที่เต็มไปด้วยซากุระบานมากกว่า 10,000 ต้นเรยีงรายเลียบแม่น ้าคติะคาม ิ
เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ท าให้เดือนเมษายนสวนแห่งนี้ เต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาเกบิเคย ์           

https://www.hanamakionsen.co.jp/


 

อยู่ในจงัหวดัอิวาเตะ น าท่าน ล่องเรือ ล่องไปตามล าน ้ าประมาณ 90 นาที บริเวณ          
จุดแวะผูโ้ดยสารต้องออกจากเรอื จากนัน้เดนิไปประมาณ 15-20 นาท ีเพื่อเขา้สู่หุบเขา
จากจุดนัน้สามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต สามารถซื้อ             
หนิโชคดเีพื่อโยนไปยงัหน้าผาฝัง่ตรงขา้มแม่น ้าเพื่อขอพร และยงัสามารถเดนิทางมาชม
ความงาม และชมพฤกษานานาพันธุ์ได้ทัง้สี่ฤดู ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างกันไป        
ถ้าต้องการชมความเขยีวขจีของต้นไม้ควรมาในช่วงฤดูร้อน  หรอืต้องการสมัผสักับ
ความเหน็บหนาวและความขาวโพลนของหมิะควรมาเยีย่มชมในฤดูหนาว  รวมถงึดอก
ฟูจทิีจ่ะมาในฤดใูบไมผ้ล ิและใบไมเ้ปลีย่นสใีนช่วงฤดใูบไมร้่วง  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วดัชูซนจิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มชีื่อเสยีงที่สุดของเมอืงฮิราอซิูมิ

ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 850 เป็นวดัของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคาร
กว่าสบิหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลงัจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลาย
ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบนัจงึเหลอือาคารดัง้เดิมเพยีง 2 หลงั อาคารที่มชีื่อเสยีงมากที่สุด 
คอื อาคารคอนจคิโิดะ มลีกัษณะคล้ายกบัศาลทองค าของวดัคนิคะคุจใินเกยีวโต แต่มี
อาคารครอบไว้อกีชัน้หนึ่งเพื่อป้องกนัการถ่ายภาพ และห้องโถงเคยีวโซะใช้เป็นพื้นที่
ส าหรบัเกบ็พระสูตร (คมัภรีท์างพระพุทธศาสนา) ซึ่งถูกสรา้งขึน้ก่อนอาคารคอนจคิโิดะ
ถงึ 16 ปี จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองซาโอะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ACTIVE RESORT MIYAKI ZAO  หรือเทียบเท่า 
https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/ 

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

 
 
 
 
 
 

วนัท่ีห้า ซาโอะ – ปราสาทสึรุกะ (เข้าชม) – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูก ุ– คินุกาว่า  
ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (เข้าชม) หรอืเรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาท         
นกกระเรยีน เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัฟุคุชมิะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 ภายหลงั 

https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/


 

ถูกท าลายในปี ค.ศ. 1874 และบูรณะใหม่ให้งดงามแบบดัง้เดิม  เป็นจุดชมซากุระ       
ทีส่วยงามในฤดใูบไมผ้ล ิ

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจูก ุเป็นหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่ นสมยัเอโดะ ถูกสร้างเมื่อ

หลายร้อยปีก่อน ซึ่งเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่ นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ        
เรยีงรายกันสองฝัง่กินระยะทางประมาณ  500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ     
40- 50 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรกัษ์       
สิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่า จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองคินุกาว่า  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 https://www.kinugawa.co.jp/plaza/ 
ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เซต็ญ่ีปุ่ น 

---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ใหท้่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ีหก คินุกาว่า – สะพานชินเคียว (ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชก ุ– โตเกียว –  
 ย่านชินจกู ุ
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เพื่อน าท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว มีความหมายว่า
สะพานศักดิส์ ิทธิ ์รูปแบบของสะพานเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสีแดง
ดา้นหลงัสะพานเป็นววิภูเขาอกีฝัง่ของสะพานตดิถนน จากนัน้เทีย่วชม ศาลเจ้าโทโชก ุ
เป็นศาลเจ้าลทัธชินิโตที่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ในการร าลกึถงึโชกุนล าดบัที่ 1 
ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ ซึ่ งภายในประกอบด้วยอาคารทั ้งหมด 42 หลัง 
นอกจากนัน้ทางดา้นซ้ายของทางเขา้ศาลเจา้ยงัมเีจดยี ์5 ชัน้ โดยชัน้แรกมลีวดลายภาพ
แกะสลัก 12 จกัรราศี ตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนัน้คือศาลาไม้เก่า             
มรีปูสลกัทีม่ชีื่อเสยีงอย่างมาก เป็นผลงานของฮดิาร ิจนิโกโร่  
จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองโตเกียว  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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


 

ล้ิมรส เซต็ปไูคเซกิ ร้านดงัแห่งโตเกียวท่ีปรงุแบบพิถีพิถนัให้ท่านได้ล้ิมลอง 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้าน าสมัย กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะ          
ไทเกอร!์!!  รวมไปถงึเครื่องส าอางยอดนิยม SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND PRINCE  NEW TAKANAWA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/ 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ีเจด็        โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ห้างอิออน –  
          สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐาน           
เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความ
ยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิถ่ายรูปคู่กบั
แลนดม์ารก์แห่งใหม่ ของกรุงโตเกยีว หอคอยโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) เป็นหอส่ง
สญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 เมตร สามารถท าลาย
สถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสงู 600 เมตร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ล้ิมรสเน้ือคุณภาพดีระดับพรีเม่ียม 
พิเศษเน้ือวากิวและซอฟดริงไม่อัน้ 

บ่าย ให้ท่านอิสระกบัย่านช้อปป้ิงของเมอืงนารติะที่ ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสนิค้า
หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่น าสมัย กระเป๋า รองเท้า 
เครื่องส าอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ และให้ท่านอิสระใน
การเลอืกซือ้ของฝาก สนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรุงเทพฯ  

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 
18.05 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL707 
23.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 

https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/


 

   อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :       17 - 23  เมษายน 

**หมายเหตุ : ราคาทวัรน้ี์ไม่มีราคาเดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี** 

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

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 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 66,900.- 50,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,500.- 11,500.- 



 

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 

- 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 

- สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางได ้2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิใบละ 

23 กก. สว่นกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 

10 กก. 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 



 

 

 
 


