วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.

23.30 น.

คณะพร้อ มกันที่ท่า อากาศยานสุวรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

07.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นําทุกท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จากนัน้ เดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เป็นสวนสนุกทีส่ ร้างความบันเทิง
ให้กบั คนแถบภูมภิ าคคันไซมาหลายปี โดยการทุ่มทุนสร้างของบริษทั สร้างภาพยนตร์
HOLLYWOOD ชื่อดัง นัน่ คือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จําลองสตูดโิ อจาก
ภาพยนตร์เรื่องดังๆ ที่ผ่านมาของทางบริษทั ไว้มากมาย โดยเริม่ จากภาพยนตร์เรื่อง
แรกทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้กบั สตีเวน สปี ลเบิร์ก คือ E.T. ซึ่งเป็ นการนังจั
่ กรยานไปพร้อม
กับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนัน้ ไปยังสตูดโิ อของ
TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็กที่สร้างชื่อให้กบั ดาราดัง อาร์โนลด์ ชวาซ์เซเน็ก
เกอร์โดยทีท่ ่านจะได้ดูภาพยนตร์ทไ่ี ม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่เป็นภาคพิเศษแบบดิจติ อล
2 มิตแิ ละ3 มิติ รวมทัง้ ได้สมั ผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงกับตัวละครที่ออกมาโชว์กนั
นอกจอเลยทีเดียว จากนัน้ ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF
SPIDER MAN 4K3D สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผูโ้ ด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉาย
ภาพสามมิตเิ ทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทําให้เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้าเรา
จริงๆ ยิง่ ตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า และไปต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึน้ เพื่อทดสอบ
ความกล้า นัน่ คือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนํ าเพลงแนว HIP HOP
คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็ น BGM ขณะเครื่องเล่นทะยานขึน้ ฟ้า พร้อมทัง้ พบกับ
โซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็ นโซนสวนสนุ กสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้
เพลิดเพลิน กับ ตัว การ์ตู น สุ ด น่ า รักชื่อ ดังของญี่ปุ่น HELLO KITTY, SNOOPY,
SESAME STREET
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย

เที่ยง

บ่าย

คา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ให้ท่านได้สนุกสุดเหวีย่ งกันต่อกับตั ๋วเต็มวันไม่จํากัดจํานวนครัง้ ซึ่งธีมพาร์คใหม่ล่าสุด
The Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพาร์ค จําลองสถานที่สําคัญ
มากมายทีป่ รากฏในภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ทงั ้ โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์,
หมู่บา้ นฮอกส์มด้ี , ร้านฮันนีดุกส์ และร้านไม้กายสิทธิ ์ โอลลิแวนเดอร์ รวมถึงเครื่องเล่น
สุดลํ้าด้วยเทคโนโลยี 4K สนุ กกับตัวคาแร็คเตอร์สเี หลือง “มินเนี่ยน” โดยการนังซี
่ มู เ ล
เตอร์ตลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่น้ี เป็นแบบ 3D-RIDE ทีเ่ น้น
ความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่าง ๆ อยู่ภายในห้องทดลองของGRU จอมวายร้าย
ซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่า MINION นันเอง
่
บริเวณโซน “มินเนี่ยนพาร์ค ” จะตกแต่งเป็ น
มินเนี่ยนสีเหลืองสดใสในอิรยิ าบทน่ารักสุดกวน ชวนให้น่าถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยงั
มีรา้ นขายของทีร่ ะลึก คาเฟ่ และร้านอาหาร มีเมนู พเิ ศษ อย่างเช่น แฮมเบอร์เกอร์มนิ
เนี่ยนและราเม็งมินเนี่ยน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ค์ไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/
โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิ โยมิ สึ – ย่านฮิ กาชิ ยาม่า – ช้อปปิ้ งโอเอซิ ส 21
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสและ
เก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสสี ้ม) นับ
หมื่นทีเ่ รียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร
คล้ายอุโมงค์ทม่ี คี วามงดงามและที่น่ียงั เป็ นศาลเจ้าที่
มีผคู้ นจานวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่า
ั ้ นขั จิง้ จอกทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ เป็ นผูส้ ่งสารให้กบั
รูปปนสุ
เทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยงั เคยถูกนามาเป็ นฉากหนึ่งของภาพยนต์ช่อื ดัง
เรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านขอพร วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดน้ าใส ซึ่งภายใน
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิ ์และสักการะศาล
เจ้าแห่งความรัก ตัววัดตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาจะมีน้ า
ศักดิสิ์ ทธิ ์ 3 สาย ซึ่งน้ าแต่ละสายมีความหมายต่างกัน

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

***หมายเหตุ อาคารหลักของวัดคิโยมิสึ ปิดเพื่อทาการซ่อมแซมครัง้ ใหญ่ ในรอบ 50 ปี
ตัง้ แต่ปี 2017-2020*** ต่อมานาทุก ท่านเดินทางสู่ ย่านฮิ กาชิ ยาม่า เป็ นย่านการค้าที่
ฮอตฮิตมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต บริเวณรอบ ๆ เต็มไปด้วยร้านค้าจานวนมาก
ไม่วา่ จะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆ และร้านขนมพืน้ เมือง สิง่ ที่
ท าให้ ย านนี้ มี เ สน่ ห์ ม ากที่ สุ ด คื อ รู ป แบบอาคาร
บ้านเรือนร้านค้าที่ยงั คงความเก่าแก่เป็ นสไตล์โบราณ
และหลังจากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ให้
ท่านได้ท่านช้อปปิ้งต่อที่ โอเอซิ ส 21 ตัง้ อยู่ย่านใจกลาง
เมืองนาโกย่า โดยอาคารนี้ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.2002
ภายในมีสถานที่ช้อปปิ้ ง ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ ซึ่งส่วนมากจะจัดกันที่บริเวณ
พืน้ ทีส่ าธารณะ “Milky Way Square”
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/
นาโกย่า – สวนผลไม้ (บุฟเฟ่ ต์เมล่อน) – สวนนกคาเคกาว่า – ไร่ชาเชียว (เก็บชา)
ทะเลสาบยามานาคะโก – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
มิถุนายน – ต้นกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
กรกฏาคม – กันยายน เป็นฤดูกาลของเมล่อน (ทานไม่อนั ้ )
กรกฏาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจากัดจานวนผลไม้)
กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อนั ้ )
ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอ๊ปเปิ้ล สาลี่ แอ๊ปเปิ้ล ส้ม และลูกพลับ
(เก็บแบบจากัดจานวนผลไม้) จากนัน้ นาท่านชม สวนนก
คาเคกาว่า ( Kakekawa Kachoen) เชิญท่านตื่นตาไปกับ
ดอกไม้นานาชนิด โชว์ของนกฮูกและเหยี่ยวแสนรู้ท่า น
สามารถให้อาหารเหยีย่ วได้จากมือของท่านเอง (เวลาโชว์
อาจจะเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั ฤดูกาล )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คา่

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียว สัมผัสประสบการณ์เป็นชาวไร่ชา เรียนรู้เรื่องชาเริม่ ตัง้ แต่
การปลูกชา วิธเี ก็บใบชาสดๆจากต้น ชมบรรยากาศอัน
งดงามของไร่ชาและยังสามารถเลือกซื้อชาคุณภาพดีจาก
ไร่เป็นทีร่ ะลึก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนาสาราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ่นุ ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิต้นตารับ หรือจะเป็ นเทมปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงั มี ซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกระหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---ทะเลสาบยามานาคะโกะ – กระเช้าลอยฟ้ า Mt. Fuji Panoramic Ropeway (ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) – หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก – โตเกียว – ชิ นจูกชุ ้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ MT. FUJI PANORAMIC ROPEWAY (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) เป็ น
ั่
กระเช้าลอยฟ้าทีเ่ ชือ่ มระหว่างริมฝงทะเลสาบคาวากุ
จโิ กะและยอดเขาเทนโจ มีช่อื เรียก
ทัวไปว่
่ า ภูเขาคาจิคาจิ เพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจจิ าก สวนอุทยานคาวากุจโิ กะ เทนโจซัง
บนยอดเขา และทะเลสาบคาวากุจโิ กะ แบบพาโนราม่า 360 อาศา เป็ นจุดที่ไม่ควร
พลาดหากได้มาท่องเที่ยวที่บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโ กะ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเทีย่ วทีส่ ร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุด
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชา
เขียว ผลไม้อ บแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้า นแห่ งนี้ และยัง มีบ่ อ น้ า แร่
ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขน้ึ ชือ่ ในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ล้มิ รส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่
คัดสรรมาพิเศษนามาปิ้ งบนแผ่นหินภู เขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อม

บ่าย

กับข้าวสวยร้อนๆ น้ าซุ ปสูตรต้นตารับ ของทางร้าน และน้ าจิ้มรสเด็ดที่จ ั ดเตรียมไว้
โดยเฉพาะ
นาท่ านเดินทางสู่ เมือ งโตเกีย ว เพื่อ เข้าสู่ ย่ านชิ นจูก ุ เป็ น ย่ านช้อปปิ้ ง ที่มีช่อื ของ
กรุงโตเกียว อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้
สิน ค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้า แบรนด์เ นม
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านาสมัย
กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวม
ไปถึงเครื่องสาอางค์ ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ลม้ิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิม่ กับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คดั สรรมา
อย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
น้ าจิม้ รสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ !! สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด

วันที่หก

โตเกียว – อิ สระช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ย์
แลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ชาระเพิ่ มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชาระเพิ่ มท่าน
ละ 2,400 บาท )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
เดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ชาระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท, เด็กชาระเพิม่ ท่านละ 2,400
บาท ) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่งตานานและจินตนาการ
ของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับ
เครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE
MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH
MOUNTAIN, นัง่ เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ

เช้า

เที่ยง
บ่าย
คา่

รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ !! สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด

วันที่เจ็ด
เช้า

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิ ออน – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชม วัดอาซะกุซ่า เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคาที่ ชาวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้ งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่าง ห้างอิ ออน
เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสือ้ ผ้าแฟชัน่ นาสมัย
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอางค์ ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

17.30 น.
22.30 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

สิงหาคม

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

19 – 25

ราคารวมตั ๋ว ราคาไม่รวมตั ๋ว
63,900.47,500.57,500.42,900.51,500.37,900.11,900.11,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดิน ทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่
ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อจลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
- 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 จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ น ชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

