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BIKKURI HANAMI FUKUSHIMA SENDAI TOKYO 

            6D5N – JAPAN AIRLINE 

 



 

 

13-18 เมษายน 2566   69,900.- 
เทีย่วครบไฮไลทช์มดอกไม ้บนิเชา้-กลบัดกึ วนัหยุดสงกรานต ์!!!  

ชมสวนดอกไมฮ้ติาชซิไีซคพ์ารค์ / ตลาดปลานากามนิาโตะ / พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุคุชมิ่า 

ฟุคุชมิ่า / ชมซากุระทีส่วนฮานามยิามะ / มยิาง ิ/ ชมซากุระรมิแม่น ้าชโิรอชิ ิ/ชมซากุระทีป่ราสาทฟุนะโอกะ 

เซนได / ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET SENDAI / ไอสุวากามสัซ ึ/ ปราสาทซรึุกะ/ หมู่บา้นญีปุ่่ นโบราณโออูจ ิ

ผาหนิ TONO HETSURI / เมอืงนิกโก ้/ ศาลเจา้โทโชคุ / โทชกิ ิ/ ชมดอกไมส้วนอาชคิางะ  

ชอ้ปป้ิง 2 เมอืง - เซนได โตเกยีว / ออนเซน  2 คนื / บนิด ีJAL / นนกระเป๋า 46 กโิล 

 

วนัทีห่น่ึง :  กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินารติะ 

05.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตู 6 เคาเตอร ์P สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

08.05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ ดว้ยเทีย่วบนิ JL 708 สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม-ิโตเกยีว-สนามบนินารติะ   O 
NARITA HOTEL 

OR SIMILAR 

2 
ชมสวนดอกไมฮ้ติาชซิไีซคพ์ารค์-ตลาดปลานากามนิาโตะ 

เมอืงอวิาก-ิพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุคุชม่ิา-แชอ่อนเซน 
O O O 

IWAKI ONSEN ♨ 
OR SIMILAR 

3 

เมอืงฟุคุชมิ่า-ชมซากุระทีส่วนฮานามยิามะ-เมอืงมยิาง ิ

ชมซากุระรมิแม่น ้าชโิรอชิ-ิชมซากุระทีป่ราสาทฟุนะโอกะ 

เซนได-ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET SENDAI 

O O X 
SENDAI HOTEL 

OR SIMILAR 

4 
ไอสุวากามสัซ-ึปราสาทซรึุกะ-หมู่บา้นญีปุ่่ นโบราณโออูจ ิ

ผาหนิ TONO HETSURI-แชอ่อนเซน 
O O O 

KINUGAWA ONSEN ♨ 
OR SIMILAR 

5 
เมอืงนิกโก-้ศาลเจา้โทโชคุ-โทชกิ-ิชมดอกไมส้วนอาชคิางะ 

ASHIKAGA FLOWER PARK-เมอืงโตเกยีว-ชอ้ปป้ิงชนิจกุู 
O O O 

TOKYO HOTEL 

OR SIMILAR 

6 ชอ้ปป้ิงออิอน-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ O X   



 

 

** การจดัทีนั่ง่ของกรุป๊เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ ทางทวัรไ์ม่สามารถจดัทีนั่ง่ได ้** 

** บรกิารท่านดว้ยอาหารแบบ FULL SERVICE โหลดสมัภาระท่านละ 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 กโิล** 

16.20 น. ถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เขา้พกั ณ โรงแรม NARITA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง : ชมสวนดอกไมฮ้ติาชซิไีซคพ์ารค์ – ตลาดปลานากามนิาโตะ - เมอืงอวิาก ิ

                   พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุคุชม่ิา – แชอ่อนเซน 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สวนฮติาชซิไีซค ์พารค์ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่เีนือ้ทีก่วา้ง 1,187.5 ไร ่ทีน่ี่เป็นสวรรคข์องคนรกั

ดอกไมเ้พราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดทีจ่ะหมุนเวยีนเปลีย่นกนับานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่งฤดู

ใบไมผ้ลนิ าท่านชม ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนารซ์สิซสั) และดอกทวิลปิ 170 ชนิด แต่ถา้ไปกอ่นเขา้สู่ฤดูรอ้น ทีน่ี่

จะเต็มไปดว้ยดอกกุหลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลล่า (หรอืเบบี ้บลูอายส)์ใหท่้านไดถ่้ายรูปเก็บภาพความประทบัใจ 

ตลาดปลานากามนิาโตะ เป็นตลาดปลาชือ่ดงัและใหญ่ทีสุ่ดของจงัหวดัอบิารากซิ ึง่อยู่ตดิรมิทะเล ใหท้่านได ้

เพลดิเพลนิกบัเมนูอาหารทะเลหลากหลายสดใหม่ทีข่ึน้จากท่าเรอืในราคาย่อมเยาว ์



 

 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ ตลาดปลานากามนิาโตะ (cash back) 

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าฟุกุชมิะ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าและศูนยก์ารเรยีนรูเ้กีย่วกบัสตัวน์ ้า รูจ้กักบัตน้ก าเนิดของ

ปลาแต่ละชนิด และชมระบบนิเวศในน่านน ้าและเรยีนรูค้วามเป็นอยู่ของปลาแต่ละสายพนัธุ ์ซ ึง่ภายในมแีท็งกน์ ้า

ขนาดใหญ่ทีแ่บ่งกระแสน ้าอุ่นและกระแสน ้าเย็น นอกจากนีย้งัมปีลาหายาก และแมวน ้าลวดลายแปลกใหม่ใหไ้ด ้

ชมกนัดว้ย 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม / แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

เขา้พกั ณ โรงแรม  IWAKI ONSEN หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

วนัทีส่าม :    เมอืงฟุคุชมิ่า – ชมซากุระทีส่วนฮานามยิามะ – เมอืงมยิางิ   

                   ชมซากุระรมิแม่น ้าชโิรอชิ ิ– ชมซากุระทีป่ราสาทฟุนะโอกะ – เมอืงเซนได   

                   ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET SENDAI - ชอ้ปป้ิง ณ อจิบิงัโจ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ภูเขาฮานามยิะมะ มคีวามหมายตรงตวัว่า ภูเขาส าหรบัชมดอกไม ้เปิดเป็นสวนสาธารณะเมือ่ปี ค.ศ. 1959 

อกีหน่ึงสถานทีช่มความสวยงามของดอกซากุระทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาเยอืนภูมภิาคโทโฮคุ ในชว่งฤดูใบไมผ้ลิ

ภาพของทวิทศันอ์นัสวยงามของตน้ซากุระทีพ่รอ้ม

ใจกนัออกดอกสชีมพูทัว่ทัง้ภูเขาตดัสลบักบัสเีหลอืง

ของทุ่งดอกเรปซดี มเีบือ้งหลงัเป็นววิของภูเขาอะซุ

มะ ชา่งสวยงามน่าประทบัใจจนท าใหส้ถานทีแ่หง่นี้

ตดิอนัดบัจดุชมดอกซากุระทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง

ของประเทศญีปุ่่ น เวลาทีเ่หมาะสมราวกลางเดอืน

เมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคม ขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศของแต่ละ  

กลางวนั รบัประทาน อาหารเชา้ ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ชมซากุระแม่น ้าชโิรอชิ ิเสน้ทางรมิแม่น ้ามคีวามยาว 8 กโิลเมตร ตลอดทางมตีน้ซากุระเกอืบ 1,200 ตน้ 

จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงในทอ้งถิน่คอื Hitome Senbonzakura ซึง่เป็นจดุกึง่กลางระหว่างสถานีรถไฟ ฟุนากา

โอกะและโอกาวาระในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่ จะสามารถมองเห็นตน้ซากุระ 1,000 ตน้และภูเขาซะโอไดใ้นระยะไกล 

ชมซากุระสวนซากปราสาทฟุนะโอกะ เป็น 1 ใน 100 จดุชมซากุระทีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่ น บรเิวณนีเ้คยเป็น

ทีต่ ัง้ของปราสาท แต่ไดถู้กท าลายลงในชว่งสงครามปี ค.ศ. 1671 ต่อมาจงึไดถู้กปรบัปรุงใหก้ลายเป็นสวนที่

ปลูกตน้ซากุระกว่า 1,000 ตน้และดอกไมอ้ืน่ๆ กจิกรรมทีไ่ดร้บัความนิยมในชว่งซากุระบานคอื การน่ังรถราง

สโลปคาร ์(Slope car) ลอดผ่านอุโมงคซ์ากุระระยะทางราว 300 เมตร**การบานของซากุระขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศของแต่ละปี** 



 

 

 

MITSUI OUTLET PARK SENDAI PORT เอาทเ์ลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ ตัง้อยู่บรเิวณท่าเรอื

เซนได และเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆ ที่คดัสรรมารวมถึงรา้นขายสินคา้แบรนดด์งัทัง้ของญี่ปุ่ นกบัแบรนด ์

จากต่างประเทศ กว่า 100 รา้นคา้ อีกทัง้ยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ เคร ือ่งดืม่ คาเฟ่ ส าหรบัน่ังพกัผ่อน

สบายๆ หลงัจากชอ้ปป้ิง หรอืจะเดินเล่น ถ่ายรูปวิวชงิชา้สวรรคย์กัษไ์ดต้ามอธัยาศยั 

ชอ้ปป้ิง ณ อจิบิงัโจ แหล่งชอ้ปป้ิงทีอ่ยู่ตดิๆกบัสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปดว้ยถนนหลายเสน้ทีม่รีา้นคา้

ต่างๆมากมาย รวมไปถงึหา้งสรรพสนิคา้ อาทเิชน่ S-Pal, Ebeans, Loft, Parco, AER, Sakurano, 

Fujisaki, etc. ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค ่า  เพือ่ไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 



 

 

 

วนัทีส่ี ่: เมอืงไอสุวากามสัซ ึ– ปราสาทซรุึกะ – หมู่บา้นญีปุ่่นโบราณโออูจ ิ 

   ชมผาหนิ TONO HETSURI – แชอ่อนเซน 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ปราสาทซรุึกะ หรอื ปราสาทนกกระเรยีน 5 ช ัน้ ที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1384 หลงันี ้ยงัเต็มไปดว้ยมนต ์

ขลงัและขอ้มูลทีน่่าสนใจซึง่ถูกเก็บรวบรวมไวใ้นตวั

ปราสาท แมต้วัปราสาทแต่เดมิจะถูกท าลายโดย

รฐับาลสมยัเมจใินปีค.ศ.1874 แต่ภายหลงักม็กีาร

สรา้งขึน้มาใหม่ในปี ค.ศ.1965 โดยยงัคงไวซ้ ึง่

รูปแบบของสถาปัตยกรรมทีส่วยงามแบบดัง้เดมิ  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

หมู่บา้นญีปุ่่นโบราณโออูจจูิคุ เป็นเมอืงบนเสน้ทางการคา้อาอซินิุชไิคโดะ ซึง่เช ือ่มต่อเมอืงอซิกุบันิกโก ้

ในชว่งสมยัเอโดะ ปัจจบุนันีบ้า้นสไตลญ์ีปุ่่ นแบบมุงหลงัคายงัคงรกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีและดดัแปลงเป็นรา้นคา้ 

รา้นอาหาร และบา้นพกัแบบโฮมสเตยต์่างๆ อาหารยอดนิยมทอ้งถิน่แนะน าใหไ้ดล้องชมิบะหมีโ่ซบะตน้หอม 

และปลาเทรา้ตย์่าง ใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืงตามอธัยาศยั 

 

TONO HETSURI โทโน เฮทสรึ ิเป็นหบุเขาทีอ่ยู่ตดิกบัแม่น ้าโอะกะวะ ไดร้บัการจดัใหเ้ป็นอนุสาวรยีท์าง

ธรรมชาตทิีม่คีวามส าคญัในภาษาพูดทอ้งถิน่ค าว่า เฮทสรึ ิหมายถงึ “หนา้ผา” หนินีก้อ่ตวัโดยการกดัเซาะและ

กลายเป็นหอคอย จงึเป็นทีม่าของชือ่ โทโน เฮทสรึ ิการเกดิขึน้ของหนินีใ้ชร้ะยะเวลามากกว่า 1 ลา้นปี 

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม / แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 



 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม  HOTEL KINUGAWA PLAZA หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีห่า้ : เมอืงนิกโก ้- ศาลเจา้โทโชคุ – เมอืงโทชกิ ิ– ชมดอกไมส้วนอาชคิางะ  

                   เมอืงโตเกยีว – ชอ้ปป้ิงชนิจูกุ  

ศาลเจา้โทโชกุ ศาลเจา้ทีส่รา้งเพือ่เป็นสถานทีฝั่งศพโชกุณโตกุงาว่า ทีเ่กา่แกนั่บ 4 ศตวรรษ ตัง้แต่สมยัโช

กุนโตกุกาว่า อเิยยะส ึชมสถาปัตยกรรมไมแ้กะสลกัทีว่จิติรตระการตาทัง้สวยงามในแง่ของศลิปะและทีแ่ฝงแง่มุม

ทางปรชัญา ภายในบรเิวณของศาลเจา้ทีห่รูหราแห่งนีป้ระกอบดว้ยอาคารมากกว่า 12 หลงั ตัง้อยู่ท่ามกลางผนื

ป่าทีง่ดงาม อาคารต่างๆ ไดร้บัการตกแต่งดว้ยงานไม ้

แกะสลกัทีส่วยงามและขึน้ชือ่ อาทเิชน่ รูปสลกัไมล้งิ

ปิดหู ปิดตาม ปิดปาก, แมวนอน, หรอืรูปสลกัชา้งที ่

ศาลเจา้แห่งนีถ้อืเป็นสถานทีท่ีง่ดงามและอลงัการณจ์น

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใ้หเ้ป็นหน่ึง

ในมรดกโลกทางวฒันธรรมอกีดว้ย 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ASHIKAGA FLOWER PARK ชมดอกฟจู ิณ สวนอะชกิางะ 

หน่ึงในสวนดอกวสิทเีรยีทีส่วยงามและอลงัการทีสุ่ดของประเทศ

ญีปุ่่ น บนพืน้ทีข่นาดใหญ่กว่า 60 ไร ่ทีจ่ดัแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ

มากมายใหนั้กท่องเทีย่วไดช้ ืน่ชม โดยมไีฮไลทอ์ยู่ที ่อุโมงคต์น้วสิ

ทเีรยียาวเกอืบ 100 เมตร ตน้วสิทเีรยีขนาดใหญ่ยกัษ ์อายุกว่า 

140 ปี หมายเหตุ การชมธรรมชาต ิความงามของธรรมชาต ิขึน้อยู่

กบัชว่งเวลา และสภาพอากาศทางธรรมชาตทิีอ่าจเปลีย่นแปลงในแต่ละปี  

ถนนชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรูป 

นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, 

เสือ้ผา้ ขา้วของเครือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟช ัน่, 

เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และ 

ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

ค ่า  เพือ่ไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 



 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 

วนัทีห่ก :     ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์– สนามบนินารติะ - กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท้่านพกัผ่อนชว่งเชา้ อสิระชอ็ปป้ิงใกล ้ๆ กบัยา่นทีพ่กัอาศยั จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ 

ชอ้ปป้ิงออิอนมอลล ์ใหท่้านไดซ้ ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิดและขนมขึน้ชือ่ต่างๆ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิ

เบนโตะ ผลไมต้ามฤดูกาล และพเิศษสุดกบัรา้น 100 เยน ทีทุ่กอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเท่าน้ัน 

กลางวนั เพือ่ไม่รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงอสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินารติะ 

18.05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 707 เจแปนแอรไ์ลน ์

23.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

**************************************************************** 
 

BIKKURI HANAMI FUKUSHIMA SENDAI TOKYO 6D5N – JAL  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

13-18 เมษายน 2566 

บนิเชา้-กลบัเย็น 69,900.- 69,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

60,900.- 9,900.- 45,900.- 

 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่15 ม.ค. 66) ** 

 

 

 

 



 

 

- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  ค่าบรกิารมคัคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุ     ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวั   ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรุณาตดิต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

23 กโิลกรมั x 2 ใบ กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎ

ขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 

 

 



 

 

 การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

มากกว่า 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย 100 % ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุก

คร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมูค่ณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิทัจะพยายามใหลู้กคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีสุ่ด 



 

 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ 

วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของ

ท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมล ์

สะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสาย

การบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ 
(โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะ

ไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

 

******************************************************************* 

 

 


