
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  – สนามบินคนัไซ 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

22.55 น. เดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ จงัหวดัโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน์ 
เทีย่วบนิที ่JL 728 

 
วนัท่ีสอง สนามบินคนัไซ – เกบ็ลูกพลบั ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – 

แจส๊ดรีม เอ้าทเ์ลท – นาบานะ โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดหูนาว)  
06.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานคนัไซ เมืองโอซาก้า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ เพ่ือให้ท่านได้เก็บลูก

พลบั สดๆ ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) และรบัประทาน
ไดต้ามอธัยาศยั 
จากนัน้ น าท่านเข้าชม หมู่บ้านนินจาอิงะ หรอื พิพิธ
ภณัท์นินจาอิงะ ที่แห่งนี้ประกอบด้วยบ้านพกัอาศยัใน
อดตี หอ้งแสดงนิทรรศการ 2 หอ้ง ส าหรบัจดัแสดงอาวุธ 
และวตัถุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึง
งานเขยีนโบราณ ซึง่เป็นของจรงิให้นักท่องเทีย่วไดช้มกนั ในช่วงศตวรรษที ่15 เมอืงนี้เคยเป็น
สถานทีส่อนวชิานินจามาก่อน จงึอาจเรยีกไดว้่าเป็นบา้นเกดิของนินจาในตระกูลองิะ 
 
 

 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
                    เสิรฟ์ท่านด้วยเซท็สก้ีุยาก้ีเน้ือมตัสึซากะ 
เน้ือมตัสึซากะ คือ 1 ใน 5 เน้ือ ชัน้ดีของประเทศญ่ีปุ่ น  
ซ่ึงเป็นเน้ือคณุภาพดีของจงัหวดัมิเอะ ได้คดัพิเศษมา 
ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติ ในสไตลส์ก้ีุยาก้ี พร้อมทัง้ 
ผกัสดต่างๆ เช่น ผกักาดขาว เหด็เขม็ทอง ฯลฯ และ 
เคร่ืองเคียง ต่างๆ ตามฤดกูาล 

 
 
บ่าย  หลงัจากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิไปกบั แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ แจส๊ดรีม เอ้าทเ์ลท  



 

 ทีอ่ยู่ในเขตคุวะนะ จงัหวดัมเิอะ ที่นี่เป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงที่สามารถเพลดิเพลินกบัการซื้อของจนลมืเวลา 
อาคารของที่นี่สร้างแบบเปิดเพื่อให้แสงข้างนอก
ส่องลงมา ตรงทางเดินมีชายคายื่นออกมา จึง
สามารถเพลดิเพลินกับการช้อปป้ิงได้ไม่ว่าอยู่ใน
สภาพอากาศแบบไหน  
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟท่ี
ย่ิงใหญ่ท่ีสุด ส าหรบัที่นี่ ถอืเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมดีอกไมส้วย ๆ มากมายพรอ้ม
หลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึง่รวมถงึซากุระ ทวิลปิ และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึง่เบ่งบาน
ตามฤดกูาล ซึง่ท่านสามารถรื่นรมยก์บัความงามของดอกไม ้ไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดกต็าม 
ในช่วงฤดูหนาว ท่ีน่ีจะมีการจดังานประดบัไฟท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ซึ่งรวมถงึการประดบั
ไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยงัมรีา้นอาหารไว้
คอยตอ้นรบันกัท่องเทีย่วอกีดว้ย  

  
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน พร้อมคปูองมลูค่า 1,000 เยน 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL YOKKAICHI MAYAKO หรอืเทียบเท่า  
https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html 

วนัท่ีสาม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – ดูโชว์ด าหอยมุก  ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ศาลเจ้าอิเสะ            
– ถนนคนเดินโอฮาไรมาจิ – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มชีื่อเสยีงด้านการผลติไข่มุกคุณภาพดเีลศิ โดยโคคชิ ิ 

มกิโิมโตะ ถอืเป็นราชาแห่งไขมุ่ก ผูก่้อตัง้กจิการ
ฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี  1888 ซึ่ งเป็นไข่มุก
ธรรมชาตทิ าให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและ
การผลิต ด้วยความมุ่งมัน่จงึท าให้เขาประสบ
ความส าเรจ็ในการผลติมุกเลีย้งเป็นเจา้แรกของ
โลก และในปี 1930 โคคิชิก็ได้รบัเกียรติติด 1 
ใน 10 นักประดิษฐ์ชัน้น าของญี่ปุ่น และท าให้

ไขม่กุของมกิโิมโตะโด่งดงัไปทัว่โลก 

https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html


 

พเิศษสุด...ให้ทุกท่าน ไดช้ม อามะ (Ama) หรอืหญงิสาวนักด าน ้าซึง่ทีท่ าหน้าที่ด าลงไปใต้ทะเล
เพื่อทีจ่ะเกบ็หอยมุก ( ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ) ซึง่หญงิสาวเหล่านี้จะตอ้งมคีวามคุน้เคยกบัทะเล
เป็นอยา่งด ีสามารถด าน ้าไดอ้ยา่งเชีย่วชาญจงึจะสามารถท าอาชพีนกัด าน ้าหญงินี้ได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  ให้ท่านเตม็อ่ิมกบั บพุเฟ่ตห์อยนางรม พร้อมบรรยากาศดีๆ ในสไตลท้์องถ่ิน ชมวิวทะเล 
 
 
  
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านเขา้สกัการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจา้ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัมากส าหรบัชาวญีปุ่น่ ทีช่าวญีปุ่่น

ถงึกบัเอ่ยว่า “ตอ้งมาสกัการะใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ” เพราะทีน่ี่ถอืเป็นศาลเจา้แห่งแรกของญีปุ่น่ 
เป็นศาลเจา้ของผูท้ีน่บัถอืชนิโต และมคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัราชวงศญ์ีปุ่น่ จงึนบัไดว้่าเป็น
ศาลเจา้ทีส่ าคญัสงูสุด เน่ืองจากชาวญีปุ่่นนัน้มคีวามเชื่อกนัว่าศาลเจา้อเิสะนัน้เป็นทีส่ถติยข์อง
เทพเจา้ Amaterasu หรอืเทพเจา้พระอาทติย ์ซึง่กต็รงกบัอกีชื่อหน่ึงของประเทศญีปุ่่นทีถู่ก
ขนานนามว่าเป็นดนิแดนอาทติยอุ์ทยั 
หลงัจากนัน้น าท่านเปลีย่นบรรยากาศเพลดิเพลนิไปกบั ถนนโอฮาไรมาจิ เสน้ทางเก่าทีเ่รยีง
รายไปดว้ยอาคารสไตลญ์ีปุ่่นดัง้เดมิ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และทีอ่ยูอ่าศยั 

 

 
 
 

 
 
 
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า 

 http://www.misugi.com/ 

 
 
 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

http://www.misugi.com/


 

ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ น พร้อมกบัขาป ูได้อย่าง
เตม็ท่ี  
 

 
 
 
 
 
 

 
พิเศษสดุ...เสิรฟ์พร้อมกุ้งยกัษ์อิเซะ หรือ กุ้งลอ็บสเตอร ์ให้ทุกท่านได้ล้ิมลอง ( ท่านละ 1 ตวั )  
 
----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---- 
 
 

วนัท่ีส่ี มิเอะ – โอซาก้า – ตลาดปลา คโุรมง – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ โอซาก้า จงัหวดัทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบัสองและขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสาม

ของญีปุ่น่ เป็นเมอืงเศษฐกจิทีส่ าคญัของภูมภิาคคนัไซ อกีทัง้ยงัมสีถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืง
และรอบๆเมอืงมากมาย เยอืนตลาดปลาคโุรมง ตลาดทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่ง
ของเมอืงโอซาก้า จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซาก้า ทีน่ี่มบีรรยากาศภายในเป็น
ทางเดนิ เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 
รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิด
ใหไ้ดช้มิกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เสิรฟ์ท่านด้วย  เซท็จกัรพรรด์ิหลากหลายเมนูป ู 



 

ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติอาหารเมนูปตู่างๆ แบบฉบบัร้านดงัไม่ว่าจะเป็น เทม็ปรุะป ูข้าว
อบป ูซุปป ูและเมนูปอ่ืูนๆอีก พร้อมเครื่องเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
บ่าย ใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงจใุจที ่ย่านชินไซบาชิ ถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวมากถงึ 600 เมตร เตม็ไป

ดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ชัน้น า รวมถงึรา้นอาหารและรา้นขนมดว้ย 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( บพุเฟ่ตป้ิ์งย่าง )  

ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มท่ี  ไม่ว่าจะเป็นเน้ือสนั
ใน เน้ือสนันอก เน้ือหมูสไลด์ เน้ือไก่หมกัเคร่ืองเทศ 
และผกัสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจ
ชอบ เพ่ือมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้น ้าจ้ิมสูตร
พิเศษ นอกจากน้ียงัมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อม
ทัง้ของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือก
อย่างจใุจ 

 
สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL OSAKA HINODE หรือเทียบเท่า 
http://hinode-h.com/ 
 

วนัท่ีห้า            โอซาก้า – เมืองโกเบ – โรงกลัน่สาเกฮามะฟกุซึุรกิุนโจ – ศาลเจ้าอิคตุะ –  
                        ชมวิวเมืองโกเบภเูขารอคโคะ (รถเคเบิลคาร)์ – ช้อปป้ิงห้างอิออน – สนามบินคนัไซ                                                                                 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองโกเบ น าท่านเข้าชม โรงกลัน่สาเกฮามะฟุกซึุรุกินโจ โรงกลัน่อนัดบั

หนึ่งของย่านนาดะแห่งนี้ การนัตจีากการที่ไดร้บัรางวลัในการกลัน่ “สาเกกนิโจ” คุณภาพสูง 
โดยผูช้มสามารถเขา้ชมโรงงานทีก่ าลงัท างานผ่านหน้าต่างได้ดว้ย อกีทัง้ภายในมพีืน้ที่จดัแสดง
นิทรรศการเกีย่วกบักระบวนการผลติต่างๆ 
 

 
 

http://hinode-h.com/


 

จากนัน้ เขา้ชม ศาลเจ้าอิคตุะ ซึง่เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่แห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่นคาดกนัว่า ทีน่ี่
ก่อสรา้งตัง้แต่ปีค.ศ. 201 หรอืกว่า 1800 ปีมาแล้ว ซึ่ง
เชื่ อกันว่าเทพอิคุ ต ะนั ้น เป็น เทพแห่ งพลังความ
สร้างสรรค์ ที่นี่จงึเป็นศาลเจ้าที่มกัจะมชีาวเมอืงโกเบ
โดยเฉพาะเหล่าศิลปิน และนักกีฬาแวะเวยีนมาขอพร
อยู่เสมอ รวมทัง้เครื่องรางของที่นี่ ย ังมีชื่อด้านการ
สมหวงัดา้นความรกัดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เสิรฟ์ท่านด้วย สเตก็เน้ือโกเบ พร้อมผกัสดๆ และเครื่องเคียง 
ให้ท่านได้ชมขัน้ตอนการปรงุกนัอย่างใกล้ชิด โดยเชฟฝีมือเย่ียมท่ีผา่นการอบรมมา 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 

 
 
 
บ่าย  น าท่านขึน้ เคเบิลคาร ์เพื่อเดนิทางสู่ ภเูขารอคโคะ ทีน่ี่ถอืเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเมอืง

โกเบ มคีวามสงู 931 เมตร อยูท่างเหนือของโกเบ ดา้นบนเขามสีถานทีเ่ทีย่วมากมาย เช่น สวน
พฤกษศาสตรพ์พิธิภณัฑ ์รา้นอาหารจุดชมววิ และในช่วงฤดหูนาวบนยอดภเูขารอคโคะ ยงัมี
ลานสกเีทยีมอกีดว้ย  

 
 
 
 
 
 

 
หลงัจากนัน้ จากนัน้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงทีห่า้งสรรพสนิคา้ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวม
สนิคา้หลากหลายชนิด รอใหท่้านเลอืกซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ 
เครือ่งส าอาง ของทีร่ะลกึ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 
 
 
 

ให้ ท่านเต็ม อ่ิม กับ บุฟเฟ่ต์ชาบู 
ชาบู สไตลญ่ี์ปุ่ น เสิรฟ์ท่านด้วยวตัถดิุบท่ีคดัพิเศษทัง้เน้ือหมูและเน้ือววัมาเพ่ือให้ท่านได้
ล้ิมลองรสชาติ พร้อมทัง้ผกัสดนานาชนิด  

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ เพื่อเตรยีมตวักลบักรงุเทพฯ 

วนัท่ีหก            สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 
00.50 น. ออกเดนิทางเพื่อกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่JL 727 
05.00 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

ก าหนดการเดินทาง  พฤศจิกายน :  12  –  17    

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัร์มผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ให้ผู้เดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดินทางมมีาตรฐานเดยีวกัน แต่ราคาทวัร์อาจจะ

แตกต่างกันเน่ืองจาก ตรงกับวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 55,900.- 39,900.- 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มเีตยีง 50,900.- 35,900.- 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไมม่เีตยีง 44,900.- 31,900.- 
พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่อกีท่านละ 8,000.- 8,000.- 



 

- เน่ืองจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุน่ส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฏเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเข้าประเทศของผู้

เดนิทางได้เนื่องจากผู้เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง , ภยัธรรมชาติ, การ

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลกิเที่ยวบิน และอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 



 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรยีกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้เดนิทางต้อง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้คะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางใน

กรณีนี้ทางบรษิัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลูกคา้ต้องชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางได ้2 ใบ น ้าหนักไม่เกนิใบละ 23 ก.ก. 

ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่สามารถน าขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 10 ก.ก. และมี

ความ กวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 55 ซม. X 40 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น 
ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมล์ของสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน์ อยู่ในเครอืวนัเวลิด์  หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่

คณะสามารถสะสมไมล์ได้ ขึ้นอยู่กบัคลาสนัน้ๆ เงื่อนไขระหว่างสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น น ้ าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

 

 



 

 


