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ใบอนุญาตเลขที่ 11/08247

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ L สายการบิ น ออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้ าที่ของบริษัทคอยให้การ
ต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาริตะ – วัดนาริตะซัน – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – ฟุคชุ ิ มะ – ออนเซ็น

00.30 น.
08.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นออลนิ ปปอน เที่ยวบิ นที่ NH 808
เดิน ทางถึง สนามบิ น นาริ ต ะ น าท่ านผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้าเมือ ง และศุล กากร
เรีย บร้อ ยแล้ว น าท่ านเข้า ชม วัด นาริ ต ะซัน เป็ น วัด ที่เสมือ นส านัก งานใหญ่ ข อง
โรงเรียนสอนศาสน ของลัทธิชนิ กอน สร้างเสร็จเมื่อ
เดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ ปี ค.ศ.940 จุ ด เด่ น ของวัด นี้ คื อ
เทวรู ป ฟุ โ ดเมีย วโอ ซึ่ ง เป็ น เทพขัน้ สู งของลัท ธิน้ี
ตลอดทัง้ ปี จะมีผู้ม าสัก การะรวมทัง้ มาทาบุ ญ ยังวัด
แห่งนี้ เป็ นจานวนมากกว่า 10 ล้านคนขึน้ ไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
เดินทางสู่ เมืองอิ บารากิ เพื่อสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปยืนทาจากทอง
สัม ฤทธิท์ ่ี ม ีข นาดใหญ่ ท่ีสุ ด โดยมี ค วามสู ง ถึ ง
120 เมตร และได้ ร ับ การบั น ทึ ก สถิ ติ โ ลกจาก
กิ น เน ส ส์ ว่ า เป็ น “Tallest Buddha” อี ก ด้ ว ย
ภายในพระพุทธรูปก็แบ่งออกเป็ น 5 ชัน้ เมื่อขึ้น
ลิฟท์ไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระที่มคี วามสูงถึง
85 เมตร ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ อนั กว้างใหญ่ ซึ่งรับชมได้จากกระจกทัง้ 4
ด้าน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคชุ ิ มะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.listel-inawashiro.jp/english/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ ต์อาหาร นานาชนิ ด )
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

เที่ยง
บ่าย

คา่

2

วันที่สาม

ฟุคชุ ิ มะ – ซุมิกาวะ สโนว์ ปาร์ค ( Snow Sled *ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ*)
เซนได – ซากปราสาทอาโอบะ – ย่านอิจิบงั โจ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิน ทางสู่ ซุ มิก าวะ สโนว์ ปาร์ค (ขึ้น อยู่ กบั สภาพอากาศ) ให้ท่ านสนุ กกับ
กิจ กรรม Snow Sled ซึ่ ง ลานสกีน้ี อ ยู่ บ ริเวณ
เทือกเขาซาโอะ ให้ทุกท่านเพลินเพลิน สนุกกับ
การเล่ นหิม ะตามอัธยาศัย หรือ ท่ านใดอยาก
ทดลองเล่นสกีแบบระดับโปร สโนว์บอร์ด ที่น่ีก็
มีให้เช่าอุป กรณ์ ก ารเล่ นอีก ด้วย (ราคาทัวร์น้ี
ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได จังหวัดมิยางิ เพื่อชม ซากปราสาทอาโอบะ ทีส่ ร้างขึน้
ใ น ปี ค .ศ .1600 โ ด ย ขุ น น า ง ศั ก ดิ น า Date
Masamune ซึ่ง เลือกสร้างป้ อมปราการไว้บนภู เขา
อาโอบะที่มีค วามสู งถึง 100 เมตรจากระดับ เมือ ง
ด้านล่าง โดยเกิดเหตุไฟไหม้ในปี ค.ศ.1882 และโดน
ระเบิด ในปี ค.ศ.1945 จึง ท าให้ ปั จ จุ บ ัน เหลือ เพีย ง
เศษซากกาแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทาเลที่ตงั ้ ของปราสาท
เดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่
ย่านอิ จิบ งั โจ เป็ น ถนนสายช้อปปิ้ งใจกลางเมืองที่มี
ขนาดใหญ่ ท่ีสุด ในภู มิภ าคโทโฮคุ และเป็ น ศูน ย์รวม
ร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้านอาหาร เสือ้ ผ้า รองเท้า
ร้านของฝาก เครื่องสาอางค์ ร้านหนังสือ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://sendai.metropolitan.jp/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

เซนได – หมู่ บ้านสุนั ขจิ้งจอกซาโอะ – ไอสึ วากามัตสึ – โรงกลันสาเก
่
ซูเอฮิโระ – โออุจิจกู ุ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้ งจอกซาโอะ ซึ่งภายในหมู่บ้านมีสตั ว์นานาชนิดกว่า
100 ตัว รวมถึงสุนขั จิง้ จอก 6 สายพันธุ์ ในหมู่บา้ นจะมีอยู่ 2 โซนด้วยกัน คือ โซนทีส่ ตั ว์
อยู่ในกรงและอีกโซนเป็ นพื้นที่โล่งแบบเปิ ด ทาให้ท่านสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้
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อย่างใกล้ชดิ ในประเทศญี่ปนุ่ สุนัขจิง้ จอกเป็ นสัตว์ทส่ี าคัญชนิดหนึ่งตัง้ แต่ระดับชาวบ้าน
โดยมีความเชือ่ ว่าสุนัขจิง้ จอกมีวญ
ิ ญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนา
พุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็ นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบชา) และความ
เจริญรุ่งเรือง จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ ต์ )
เที่ยวชม โรงกลันสาเกซู
่
เอฮิ โระ เป็ นหนึ่งในโรงกลันที
่ ่ใหญ่ และมีช่อื เสียงในการผลิต
เหล้าสาเกในภูมภิ าคโทโฮคุ ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1850
เป็ น กิ จ การครอบครัว ที่ สืบ ทอดมาแล้ ว 8 รุ่ น
โดยเหล้า สาเกของที่ น่ี มีช่อื เสีย งโด่ ง ดัง ไปทัว่
ประเทศญี่ ปุ่ นอี ก ทั ง้ ยั ง ได้ ร ับ รางวัล ชนะเลิ ศ
ระดับ ประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ง เหล้า ระดับ
พ รี เ มี่ ย มผลิ ต ด้ ว กรรม วิ ธี ด ั ้ง เดิ ม ที่ เ รี ย กว่ า
Yamahai คือ การชะลอการหมัก เพื่อรสชาติส าเกที่ซับ ซ้ อน นอกจากนี้ ย ังมีร้า นค้า
จาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองชิ โมโกะ เพื่อชม โออุจิจูก ุ
เป็ นหมู่บ้านโบราณญี่ป่ ุนสมัยเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปี ก่อน ซึ่งเป็ นบ้านชาวนา
ญี่ป่ ุนโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั ง่ กินระยะทางประมาณ
500 เมตร โดยรวมมีบา้ นโบราณประมาณ 40–50 หลัง เมื่อพ.ศ.2524 หมู่บา้ นโออุจจิ ูกุ
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นเขตอนุ รกั ษ์
สิ่ง ปลู ก สร้า งอัน ทรงคุ ณ ค่ า ของชาติ
ซึ่งในปั จจุบนั หมู่บา้ นโบราณหลายหลัง
ในโออุ ช ิจู กุ ไ ด้ ร ับ การบู ร ณะใหม่ จ น
กลายเป็ นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้า
ขายสินค้าพื้น เมือง ร้านอาหารและที่
พัก แบบญี่ป่ ุนเพื่อ ดึงดูดนักท่ องเที่ย ว
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองคิ นูกาว่า จังหวัดโทชิ งิ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

วันที่ห้า

คินูก าว่ า – นิกโก้ – กระเช้ าลอยฟ้ าอะเคจิไดระ ( นั ง่ กระเช้ า ขึ้น อยู่ก บั
สภาพอากาศ ) – ทะเลสาบชูเซนจิ – โตเกียว – ย่านชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองนิ กโก้ ทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆ
ทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จากนัน้ นาท่านขึน้ กระเช้า
อะเคจิ ไดระ (ขึ้น อยู่ ก ับ สภาพอากาศ) ซึ่ ง เป็ น จุ ด ชมวิว ธรรมชาติอ ัน ยิ่งใหญ่ แ ละ
มหัศ จรรย์ข องเมือ งนิ ก โก้ โดยท่ านจะสามารถเห็น ภู เขานัน ไท น้ าตกเคงอน และ
ทะเลสาบชูเซนจิได้ในภาพเดียวอย่างน่ าตื่นตาตื่นใจ หลังจากนัน้ นาท่านแวะถ่ายรูปที่
ทะเลสาบชูเซนจิ เป็ นทะเลสาบทีต่ งั ้ อยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไต ทีเ่ กิดจากการระเบิด
เมื่อประมาณ 20,000 ปี ทีผ่ า่ นมา

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปนุ่ ตัง้ อยู่ในภูมภิ าค
คัน โต มีป ระชากรอาศัย อยู่ รวมกัน กว่า 12 ล้านคน และมีนัก ท่ อ งจานวนไม่ น้ อ ยที่
ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้ จากนัน้ อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ ง ณ ย่านชิ นจูก ุ เป็ นย่านช้อปปิ้ งทีม่ ชี อ่ื เสียง
ของกรุงโตเกียว ซึ่งท่านจะได้เพลิดเพลินกับการเลือก
ซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน, สินค้าแบรนด์เนม,
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสื้อผ้านาสมัย
กระเป๋ า, รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะไทเกอร์ และ
เครื่องสาอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามฮาเนดะเพื่อเตรียมตัวเดินทางสูก่ รุงเทพฯ

คา่

5

วันที่หก

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.05 น.
04:35 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยออลนิ ปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบิ นที่ NH 849
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มีนาคม 25 – 30
ราคารวมตั ๋ว
48,900.44,900.39,900.6,000.-

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคาไม่รวมตั ๋ว
33,900.30,900.27,900.6,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่าน ขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิท ธิใ์ นการเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดินทางต่ ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปนุ่
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อ การถู กปฏิเสธหรือ ห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด
- หัวหน้ าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
- บริการน้ าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด 23 กก. X 2 ใบ
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
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ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดิน ทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดาเนิ นการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชัน้ ที่นงจากชั
ั่
นประหยั
้
ดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดาเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่ สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ย นตัวผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นั ง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ป ระสงค์ท่ีนัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อ ง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินออลนิปปอน กาหนดให้น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกินใบละ 23 กก. 2 ใบ ส่วน
กระเป๋ าใบเล็กทีส่ ามารถนาขึน้ เครื่องได้อยูใ่ นความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมี
ความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสาย
การบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ าหนักและจานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสม
ไมล์ได้ ร่วมในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสาย
การบินนัน้ ๆกับการบินไทย ว่าจะสะสมได้กเ่ี ปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั
สิทธิของสายการบิ
น
์
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือสายการบิน อื่น
น้ าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
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- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)
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