
 

 
 
 
 
 
 

TOKYO AUTUMN 
7 วนั 4 คืน 

นาริตะ - อิบารากิ - ฟคุชิุมะ - นาส ุ- นิกโก้ - โตเกียว 

 
 
 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  

ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์L สายการบนิออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เจา้หน้าที่ของบรษิทัคอยให้การต้อนรบั
ดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง นาริตะ – อิบารากิ – อชิุค ุไดบทุสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซด ์พารค์ – ฟคุชิุมะ – ออนเซน็ 
00.30 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น่โดย ออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่NH 808 
08.40 น.  ถงึ สนามบินนาริตะ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่ เมืองอิบารากิ เพื่อน าท่านสกัการะ อชิุคุ ไดบุทสึ ซึง่เป็นพระพุทธรปูปางยนืทองสมัฤทธิท์ี่มี
ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก โดยสูงถงึ 120 เมตร และ
ได้รบัการบันทึกสถิติโลกจากกินเนสส์ ว่าเป็น 
“Tallest Buddha” อีกด้วยภายในพระพุทธรูปก็
แบ่งออกเป็น 5 ชัน้ เมือ่ขึน้ลฟิต์โดยสารไปยงัจุด
ชมววิบรเิวณพระอุระทีม่คีวามสูงถงึ 85 ม. ท่าน
จะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ ซึ่ง
รบัชมไดจ้ากกระจกทัง้ 4 ดา้น  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย  น าท่านไปยงั สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พารค์ (Hitachi Seaside Park) ที่นี่คอืสวนสวรรค์ส าหรบัคน

รกัไมด้อกไม้ประดบัอย่างแท้จรงิ กบัอาณาจกัรแห่งไม้ดอกที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,900,000 
ตารางเมตร ละลานตาไปดว้ยดอกไมห้ลากหลายสายพนัธุต์ามฤดกูาล 
ทีน่ี่เป็นสวนรมิทะเลขนาดใหญ่ ทีม่ชีื่อเสยีงดา้นทุ่งดอกไมท้ีส่วยงาม โดยเฉพาะ 

ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรอืที่เรยีกว่าช่วง 
Kochia Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลาย
เดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดย
ปกติต้นโคเชยีจะเป็นไม้พุ่มกลมสเีขยีวซึ่งก็
สวยงามอยู่แลว้ แต่พอถงึช่วงฤดูใบไมร้่วงจะ
เปลี่ยนสีเป็นสแีดงสดก็ยิง่ท าให้ทัง้สวยงาม
และแปลกตามากยิง่ขึ้น จนลายเป็นไฮไลท์
หลักของสวนแห่งนี้ เลยทีเดียว ซึ่งที่สวน

ฮติาชิจะปลูกอยู่บรเิวณเนินเขา มิฮาราชิทัว่ทัง้เนินท าให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขยีวเข้ม 
กลายเป็นสแีดงสดในช่วงเดอืนตุลาคม พรอ้มกนันี้ยงัมดีอกคอสมอสหลากสสีนับานอยู่ใกล้ๆ กนั
ดว้ย 

 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่จงัหวดัฟุคุชมิะ เพื่อเขา้สู่ทีพ่กั  
HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า 
http://www.listel-inawashiro.jp/english/ 

http://www.listel-inawashiro.jp/english/


 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บพุเฟ่ตอ์าหาร นานาชนิด )  
----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหน่ึงว่าออนเซ็น 
(Onsen) เพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยล้า การอาบน ้าแรจ่ะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและ
ยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้  ---- 

วนัท่ีสาม          ฟุคชิุมะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – ไอสึวากามตัสึ – สวนผลไม้ (เกบ็แอปเป้ิล) – โออุจิจกู ุ– 
เมืองนาส ุ– ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรอื บึงน ้า 5 สี สถานทีท่ีส่รา้งแรงบนัดาลใจจากการไดเ้หน็ววิ
ทีน่่ามหศัจรรย ์ซึง่สขีองน ้าทีเ่หน็จะเปลีย่นไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปจัจยัอื่นๆ  ตลอด
ความยาวกว่า 3.6 กโิลเมตร ถอืเป็นเสน้ทางเทีย่วชมธรรมชาติ  ยอดนิยมแห่งหนึ่งในแถบนี้และ
คุณสามารถเพลดิเพลนิกบัทศันียภาพไดทุ้กฤดกูาล 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่เมอืงไอสวึากามตัส ึเข้าชมสวนผลไม ้( ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ )  
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิม้ลองรสแอปเป้ิลของญีปุ่น่ 

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองชิโมโกะ เพื่อเยีย่มชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมยัเอโดะ โออุจิจูก ุบ้านโบราณที่

อดตีเคยเป็นเมอืงส าคญัในยุคเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน เป็นบา้นชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่
มุงหลงัคาทรงหญ้าคาหนาๆเรยีงรายกันสองฝ ัง่
กนิระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบี้าน
โบราณประมาณ 40 – 50 หลงั เมื่อ พ.ศ.2524 
หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รบัการขึ้นทะเบียนเป็นเขต
อนุรกัษ์สิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิซึง่ใน
ปจัจบุนัหมู่บา้นโบราณหลายหลงัในโออุชจิกุูไดร้บั

การบูรณะใหม่ จนกลายเป็นรา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคา้ขายสนิคา้พืน้เมอืง รา้นอาหารและทีพ่กั
แบบญีปุ่น่เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่ว  
 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่เมอืงนาสุ จงัหวดัโทชงิ ิเพื่อเขา้สู่ทีพ่กั 
HOTEL ROYAL NASU หรือเทียบเท่า 
https://www.daiwaresort.jp/nasu/ 

https://www.daiwaresort.jp/nasu/


 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บพุเฟ่ตอ์าหารนานาชนิด ) 
----  พกัผอ่นกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร ่หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า   ออนเซน็ 
(Onsen) เพื่อผอ่นคลายความเมือ่ยล้า การอาบน ้าแรจ่ะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและ
ยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้ ---- 

วนัท่ีส่ี นาสุ – นิกโก้ – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบชูเซนจิ – ศาลเจ้าโทโชกุ –         
มหานครโตเกียว                

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ เมืองนิกโก้ ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในเรื่องความสวยงามของวดัและศาลเจา้ต่างๆทีไ่ดร้บั
การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO น าท่านขึ้น กระเช้าอะเคจิไดระ ( ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ ) ซึง่เป็นจดุชมววิธรรมชาตอินัยิง่ใหญ่และมหศัจรรยข์องนิกโก้ทีส่วยทีสุ่ด จากจดุนี้
คุณจะสามารถเหน็ภูเขานันไท น ้าตกเคงอน และทะเลสาบชูเซนจไิดใ้นภาพเดยีวอย่างน่าตื่นตา
ตื่นใจ  

 
 
 
 
 
 

หลงัจากนัน้น าท่านแวะถ่ายรปูทีท่ะเลสาบชเูซนจ ิทะเลสาบทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณฐานภเูขาไฟนนัไต  
ทีเ่กดิจากการระเบดิเมื่อประมาณ 20,000 ปี ที่ผ่านมา ทีน่ี่ในช่วงฤดูใบไมร้่วงกลาง-ปลายเดอืน
ตุลาคมจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทศันียภาพของสีสนัของต้นไม้และภูเขา ในช่วงฤดูร้อนก็มี
อากาศที่ เย็นสบายไม่ได้ร้อนเหมือนที่อื่นๆ  เนื่ องจากเป็นพื้นที่สูง  1 ,269 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย เขา้ชม ศาลเจ้าโทโชก ุสถาปตัยกรรมชัน้เยีย่มของช่างฝีมอืทีห่าไมไ่ดแ้ลว้ในปจัจบุนั ซึง่เป็นการ

ผสานสถาปตัยกรรมระหว่างพุทธและชนิโต สรา้งโดยโช
กุน รุ่น ที่  3   ของต ระกู ลอิ เอ ะยาสุ  ภ าย ในมีงาน
ประตมิากรรมทีเ่ตม็ไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอย่าง
มากมาย เช่น  มงักร 100 หวั , แมวนอนหลบั , ลงิสาม
ตวั และมงักรหวัเราะ   

  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตัง้อยู่ใน
ภูมิภาคคันโต  มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจ านวนไม่น้อยที่
ตอ้งการเดนิทางมายงัจดุศูนยก์ลางของดนิแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( บพุเฟ่ตป้ิ์งย่าง )  



 

ให้ท่านได้เลอืกสรรอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสนัใน เนื้อ
สันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสด
นานาชนิด ให้ท่านเลอืกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบน
กะทะรอ้น พรอ้มทัง้น ้าจิม้สูตรพเิศษ นอกจากนี้ยงัมซีชูนิานา
ชนิด อุด้งร้อน พร้อมทัง้ของหวานมากมาย เค๊ก ผลไม ้
ไอศครมี ใหเ้ลอืกอยา่งจใุจ 

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

วนัท่ีห้า  โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 
เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผูใ้หญ่จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท ราคาเดก็อายุต า่กว่า 12 ปีจ่าย
เพ่ิมท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่า
เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเดก็ 2,400 บาท) เชญิท่านพบกบั
ความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใช้ทุนในการ
ก่อสรา้ง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรปูแบบ เช่น   ท้า
ทายความมนัส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวญักับ HAUNTED 
MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภัยในป่ากับ JUNGLE 
CRUISE, เยอืนบา้นหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, 
เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชญิท่านเพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอย่างต่อเนื่องกบัเครื่องเล่นหลากหลาย

ชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั 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 ซีง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ที่สุดในกรงุโตเกยีว ภายในยงัมอีงคเ์จา้แม่กวนอมิท
องค าประดษิฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เหน็โคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ที่มคีวามสูงถงึ  4.5 เมตร 
ตัง้ตระหง่านอยู่กลางลานวดั รวมไปถงึถนน นาคามเิสะ ถนนสายช้อปป้ิงที่มชีื่อเสยีงของวดั มี
รา้นขายของที่ระลกึมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วย

https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/
https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/


 

รา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายงัวดัแห่งน้ีต้องมาต่อควิกนั เพื่อซื้อกลบัไปฝากคนที่บ้านกนัเลย
ทเีดยีว  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย  เยอืน ย่านชินจกู ุซึง่เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของ

กรงุโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้
สนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนดเ์นม อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า 
รองเทา้วยัรุน่อย่าง โอนิทสกึะ ไทเกอร!์!!  รวมไปถงึ
เครือ่งส าอางยอดนิยมอยา่ง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

                 หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอรซิ์ต้ี แหล่งรวมรา้นคา้ เสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นอาหาร
รวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษ
ส าหรบัผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดัม้ ที่นี่มหีุ่นยนต์กันดัม้ 
รุ่น RX-0 ยนิูคอรน์ ซึง่มขีนาดใหญ่ มคีวามสูงเกอืบ 20 
เมตรคอยตอ้นรบัท่านอยู ่ 

 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามฮาเนดะ เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางสู่กรงุเทพฯ  
วนัท่ีเจด็ สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
00.55 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดย ออลนิปปอน เเอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่NH 877  
06.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง      ตลุาคม : 17 – 23   2562   

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



 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่น่ ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เน่ืองจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่น่ส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไว้

เท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ใน

ภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากทา่นตามความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอุบตัเิหตุ 

วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

 



 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให้ เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิออลนิปปอน ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ ส่วนกระเป๋า

ใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้ง
ตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 



 

- การสะสมไมลข์องสายการออลนิปปอน หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

รว่มในเครอื STAR ALLIANCE ของสายการบนิไทย ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบั

การบนิไทย ว่าจะสะสมไดก้ี่เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 

 

 


