
 

 

 
 

 



 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 17 – 23 ตุลาคม 2562 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์L สายการบินออลนิปปอน เเอรเ์วย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การ
ตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง สนามบินนาริตะ – อิบารากิ – อชิุค ุไดบุทสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ – 
ฟคุชิุมะ – ออนเซน็ 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ โดยออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่NH 808 
08.40 น.  ถงึ สนามบินนาริตะ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองอิบารากิ เพือ่นําทา่นสกัการะ อชิุค ุไดบทุสึ ซึง่เป็นพระพทุธรปู
ปางยืนทองสัมฤทธิท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
โดยสูงถึง 120 เมตร และได้รบัการบนัทึกสถิติ
โลกจากกินเนสส์ ว่าเป็น “Tallest Buddha” อีก
ดว้ยภายในพระพทุธรปูกแ็บ่งออกเป็น 5 ชัน้ เมือ่
ขึน้ลฟิต์โดยสารไปยงัจุดชมววิบรเิวณ       พระ
อุระที่มคีวามสูงถงึ 85 ม. ท่านจะเพลดิเพลนิไป
กบัทวิทศัน์อนักวา้งใหญ่ ซึง่รบัชมไดจ้ากกระจกทัง้ 4 ดา้น  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ (Hitachi Seaside Park) ทีน่ี่คอืสวนสวรรค์

สําหรบัคนรกัไม้ดอกไม้ประดับอย่างแท้จริง กับอาณาจกัรแห่งไม้ดอกที่กว้างใหญ่
ไพศาลกว่า 1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายสายพนัธุต์าม
ฤดกูาลทีน่ี่เป็นสวนรมิทะเลขนาดใหญ่ ทีม่ชีื่อเสยีงดา้นทุง่ดอกไมท้ีส่วยงาม โดยเฉพาะ 

ทุ่ ง ด อก โ ค เ ชี ย ( Kochia) ห รื อ ที่
เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดู
ใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกนัยายนถึง
กลางเดอืนตุลาคม โดยปกตติ้นโคเชยี
จะเป็นไม้พุ่มกลมสเีขยีวซึ่งก็สวยงาม
อยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะ
เปลี่ยนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งทําให้ทัง้

สวยงามและแปลกตามากยิง่ขึน้ จนลายเป็นไฮไลทห์ลกัของสวนแหง่น้ีเลยทเีดยีว ซึง่ที ่
 



 

 

 
สวนฮติาชจิะปลูกอยู่บรเิวณเนินเขา มฮิาราชทิัว่ทัง้เนินทําใหเ้นินแห่งน้ีจะเปลีย่นจากสี
เขยีวเขม้ กลายเป็นสแีดงสดในช่วงเดอืนตุลาคม พรอ้มกนัน้ียงัมดีอกคอสมอสหลาก
สสีนับานอยูใ่กล้ๆ  กนั 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่จงัหวดัฟคุชิุมะ  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL LISTEL INAWASHIROหรือเทียบเท่า 
http://www.listel-inawashiro.jp/english/ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บฟุเฟ่ตอ์าหาร นานาชนิด )  
---- พกัผอ่นกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ   ใหท้า่นไดอ้าบน้ําแร ่หรอืเรยีก อกีอยา่งหน่ึง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ําแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวล และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ---- 

วนัท่ีสาม ฟุคุชิมะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – ไอสึวากามตัสึ – สวนผลไม้ (เก็บ        
แอปเป้ิล) – โออจิุจกู ุ– เมืองนาส ุ– ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรอื บึงน้ํา 
5 สี สถานทีท่ีส่รา้งแรงบนัดาลใจจากการไดเ้หน็ววิที่
น่ามหศัจรรย์ ซึ่งสีของน้ําที่เห็นจะเปลี่ยนไปตาม
สภาพอากาศ ชว่งเวลา  และปัจจยัอื่นๆ ตลอดความ
ยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเที่ยวชม

ธรรมชาต ิ ยอดนิยมแห่งหน่ึงในแถบน้ี และคุณ
สามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพไดทุ้กฤดกูาล
จากนัน้นําทุกท่านเดนิทางสู่เมอืงไอสวึากามตัส ึ
เข้าชมสวนผลไม้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ให้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิม้ลองรสแอปเป้ิลของญีปุ่่ น 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองชิโมโกะ เพื่อเยีย่มชมหมู่บ้านญี่ปุ่ นสมยัเอโดะ โออจิุจูก ุบ้าน

โบราณที่อดตีเคยเป็นเมอืงสําคญัในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้าน
ชาวนาญี่ปุ่ นโบราณทีมุ่งหลงัคาทรงหญา้คา
หนาๆ เรียงรายกันสองฝัง่กินระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบี้านโบราณ
ประมาณ  40 – 50 หลัง  เมื่อ  พ .ศ .2524 
หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็น
เขตอนุรกัษ์สิง่ปลกูสรา้งอนัทรงคุณคา่        



 

 

 
ของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้ร ับการบูรณะใหม่          
จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พัก      
แบบญีปุ่่ นเพือ่ดงึดดูนกัทอ่งเทีย่ว  
สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่เมืองนาส ุจงัหวดัโทชิงิ  
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL ROYAL NASU หรือเทียบเท่า 
https://www.daiwaresort.jp/nasu/ 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชนิด) 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน้ําแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหน่ึง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ําแร่จะทําใหเ้ลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวล และยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ---- 

วนัท่ีส่ี นาสุ  – นิกโก้  – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ   – ทะเลสาบชูเซนจิ                
ศาลเจ้าโทโชก ุ– มหานครโตเกียว                

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัด                
และศาลเจา้ต่างๆ ทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นําทา่นเดนิทาง
ขึ้น กระเช้าอะเคจิไดระ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ซึ่งเป็นจุดชมวิวธรรมชาติอนั
ยิง่ใหญ่และมหศัจรรย์ของนิกโก้ที่สวยที่สุด จากจุดน้ีคุณจะสามารถเห็นภูเขานันไท            
น้ําตกเคงอน และทะเลสาบชเูซนจไิดใ้นภาพเดยีวอยา่งน่าตื่นตาตื่นใจ  

 
 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้นําท่านแวะถ่ายรูปที่ทะเลสาบชูเซนจ ิทะเลสาบที่ตัง้อยู่บรเิวณฐานภูเขา
ไฟนนัไต ทีเ่กดิจากการระเบดิเมื่อประมาณ 20,000 ปี ทีผ่า่นมา ทีน่ี่ในช่วงฤดูใบไมร้ว่ง
กลาง-ปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทศันียภาพของสีสนัของต้นไม้     
และภูเขา ในช่วงฤดูรอ้นกม็อีากาศที่เยน็สบายไม่ไดร้อ้นเหมอืนที่อื่นๆ เน่ืองจากเป็น
พืน้ทีส่งู 1,269 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
 
 



 

 

 
 
บา่ย นํ า ท่ า น เ ดินท า ง เ ข้ า ชม  ศาลเ จ้า โทโชกุ  

สถาปัตยกรรมชัน้เยี่ยมของช่างฝีมือที่หาไม่ได้
แล้วในปัจจุบนั ซึ่งเป็นการผสานสถาปัตยกรรม
ระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 
ของตระกูลอเิอะยาสุ ภายในมงีานประตมิากรรม 
ทีเ่ตม็ไปดว้ยอารมณ์ และจนิตนาการอยา่งมากมาย เช่น มงักร 100 หวั, แมวนอนหลบั, 
ลงิสามตวั และมงักรหวัเราะ   
สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู ่มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่
ในภูมภิาคคนัโต  มปีระชากรอาศยัอยู่รวมกนักว่า 12 ล้านคน และมนีักท่องจํานวน    
ไมน้่อยทีต่อ้งการเดนิทางมายงัจุดศนูยก์ลางของดนิแดนอาทติยอุ์ทยัแหง่น้ี  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( บพุเฟ่ตป้ิ์งย่าง )  
ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรอย่างเตม็ทีไ่ม่ว่าจะเป็นเน้ือสนัใน, เน้ือสนันอก, เน้ือหมูสไลด,์ เน้ือ

ไก่หมกัเครื่องเทศ และผกัสดนานาชนิด ใหท้่านเลอืกได้
อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้
น้ําจิ้มสูตรพเิศษ นอกจากน้ียงัมซีูชนิานาชนิดอุด้งร้อน 
พร้อมทัง้ของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้
เลอืกอยา่งจุใจ 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า 
https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/ 

วนัท่ีห้า  โตเกียว – ****อิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เดินทางโดยรถไฟ  (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิมท่านละ  3,000 บาท  ราคา              
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี จ่ายเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท)**** 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์      
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผูใ้หญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท) 
เชิญท่านพบกับความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตํานานและจินตนาการของ       
การผจญภยั ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบั
เครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE 
MOUNTAIN, ระทึกขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกบั SPLASH 
MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยอืนบา้นหมพีหู,์ ตะลุย 
 



 

 

 
 
อวกาศไปกับ  BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ ในโลกแห่ง
จนิตนาการกบัการต์ูนทีท่า่นชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บา่ย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเน่ืองกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั 

นําท่านเดินทางสู่ HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า 
https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/ 

วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – ชินจกูชุ้อปป้ิง – โอไดบะ (ห้างไดเวอรซิ์ต้ี) – 
สนามบินฮาเนดะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ วดัอาซะกซุ่า ซีง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว ภายในยงัมอีงคเ์จา้แม่

กวนอมิทองคําประดษิฐานอยู่ นอกจากน้ีท่านจะ
ไดเ้หน็โคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 
เมตร ตัง้ตระหงา่นอยูก่ลางลานวดั รวมไปถงึถนน 
นาคามเิสะ ถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของวดั มี
ร้านขายของที่ ร ะลึกมากมายไม่ว่ าจะ เ ป็น

เครื่องรางของขลงัของเล่น โบราณ และตบทา้ยดว้ยรา้นขายขนมทีค่นญี่ปุ่ นซึง่มายงัวดั
แหง่น้ีตอ้งมาต่อควิ เพือ่ซือ้กลบัไปฝากคนทีบ่า้นกนัเลยทเีดยีว  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินจกู ุซึ่งเป็นย่านชอ้ปป้ิง

ทีม่ชีื่อเสยีงของกรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิ
กับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน, 
สนิคา้แบรนด์เนม, อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส,์ ซานริ
โอช็อป, เสื้อผ้านําสมยั กระเป๋า, รองเท้าวัยรุ่น
อย่าง โอนิทสกึะไทเกอร ์และเครื่องสําอางค์ยอด
นิยมอยา่ง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ 

                 นําท่านเดินทางสู่ เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิต้ี แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชัน่ 
ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพเิศษสําหรบัผู้ที่ชื่นชอบ
หุน่ยนตก์นัดัม้ทีน่ี่มหีุน่ยนตก์นัดัม้ รุ่น RX-0 ยนิูคอรน์ ซึง่มขีนาดใหญ่ มคีวามสงูเกอืบ 
20 เมตร คอยตอ้นรบัทา่นอยู ่ 



 

 

 
 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  

ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามฮาเนดะเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสูก่รงุเทพฯ  
 

วนัท่ีเจด็ สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสวุรรณภมิู 
00.55 น.  ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่NH 877  
06.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง:      17  –  23     ตลุาคม 2562   

 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเง่ือนไขให้ละเอยีดก่อนทาํการจองทวัร์ และชําระค่ามัดจาํ 
- การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีจาํนวนผูร่้วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านข้ึนไป บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผูเ้ดินทางตํ่ากวา่10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้ ้
เดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวนัเดินทางมีมาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์อาจจะ
แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญ่ีปุ่น ราคาตัว๋
เคร่ืองบินและโรงแรมจะสูงกวา่ปกติ 

- เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ท่ีตอ้งการ

หอ้งพกัแบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่บางโรงแรมตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมและตอ้งรีเควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนการเดินทางทุกคร้ัง)  

- เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ 

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- บริษทัฯไม่รับผดิชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขา้ประเทศ

ของผูเ้ดินทางไดเ้น่ืองจากผูเ้ดินทางอาจมีส่ิงผดิกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง, ภยั 

- ธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 53,900.- 36,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 48,900.- 33,900.- 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 43,900.- 29,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีนํ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปล่ียนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลงั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจริง 

- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการท่ีระบุไวเ้ท่านั้น 

- ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านั้น 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอนั

เน่ืองมาจากอุบติัเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จาํกดั 

- หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์นาํเท่ียวคอยดูแลอาํนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลบั

พร้อมลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บริการนํ้าด่ืมบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

- ค่าทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืม และอาหารท่ีสัง่

เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีนํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าสาํหรับคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจริง 

 



 

 

 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เล่ือนวนัเดินทางกลบัท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทัฯไดด้าํเนินการออกตัว๋ไปแลว้นั้น ผูเ้ดินทาง

ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯวา่

สามารถคืนค่าโดยสารไดห้รือไม่ 

- กรณีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะดาํเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านั้น โดยผูโ้ดยสารตอ้ง

ดาํเนินการทุกขั้นตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางได ้และตอ้งการเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง

ในกรณีน้ีทางบริษทัฯจะเช็คกบัทางสายการบินก่อนวา่สามารถเปล่ียนช่ือผูโ้ดยสารท่านอ่ืนแทน

ไดห้รือไม่  กรณีถา้สามารถเปล่ียนไดจ้ะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในการเปล่ียนตัว๋ ลูกคา้จะตอ้ง

เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทั้งหมด 

- ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ท่ีประสงคท่ี์นัง่ตรงน้ี ทางลูกคา้ตอ้งช้ีแจง

เหตุผลหนา้เคาน์เตอร์เช็คอินดว้ยตวัท่านเองในวนัเดินทางท่ีสนามบิน 

- สายการบินไทยกาํหนดใหน้ํ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ท่ีสามารถ

นาํข้ึนเคร่ืองไดอ้ยูใ่นความดูแลของท่านนํ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดินทางดว้ยสายการบินอ่ืน ตอ้งตรวจสอบเร่ือง

นํ้าหนกัและจาํนวน สมัภาระอีกคร้ังกบัเจา้หนา้ท่ี 

- การสะสมไมลข์องสายการบินไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

50 % ส่วนสายการบินอ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขระหวา่งสายการบิน

นั้นๆกบัการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้ึนอยูก่บัสิทธ์ิของสายการบิน 

 

 



 

 

 

- ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน นํ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่าหรือสูงกวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสาย

การบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กคร้ังท่ีกรอกรายละเอียดการจองทวัร์ท่ีทางบริษทัฯส่งใหเ้พื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทั้งขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดรั้บไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพ่ือยนืยนักบัทางสายการบินได)้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


