1

วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.

23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

07.00 น.

ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้น
ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาด
มหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้
ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสาคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น อิสระให้
ท่า นได้ ตื่น ตากั บ ความอลั งการของการก่ อ สร้ า งที่ ต้ องใช้
แรงงานกว่ า 2 ล้ า นคน ในการขนหิ นก้ อ นมหึ มาจ านวน
มากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่ง
มีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้ง แต่สมัยเอ
โดะตอนปลาย กิ น อาณาเขตตั้ ง แต่ แ ถว Sennichimae
สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผัก
ดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมี
พ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อ
หาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของ
เมือ งโอซาก้า ที่เ ต็ม ไปด้ วยร้า นค้า เก่ าแก่ ปะปนไปกั บร้า นค้ าอั นทัน สมั ย และมีสิน ค้า หลากหลาย
รูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสาอาง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิง ชั้นนาแห่งหนึ่งของเมือง
รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพง
มากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่ง
ถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คน
วิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ จากนั้นนา
ท่านเข้าสู่จังหวัดเกียวโต

เที่ยง
บ่าย

2

ค่่า

รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน
และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/

วันที่สาม

โอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – ช้อปปิ้งโอเอซิส 21
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมือง เกียวโต ชมสถานที่สาคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่าน
สัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสี
ส้ ม ) นั บ หมื่ น ที่ เ รี ย งรายกั น เป็ น แถวยาวประมาณ 4
กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาล
เจ้าที่มีผู้คนจานวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่า
รูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่ง นี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพ
เจ้า แห่ งการเก็ บเกี่ยว และยัง ถูก นามาเป็น ฉากหนึ่ง ของ
ภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขอพร “วัดคิโยมิสึ” หรือวัดน้าใส เป็นโบสถ์ไม่ขนาดใหญ่
ซึ่งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ และสักการะศาลเจ้าแห่ง
ความรัก ตัววัดตั้งอยู่บริเวณเนินเขา จะมีน้าศัก ดิ์สิทธิ์ 3 สาย ซึ่ง
น้าแต่ละสายมีความหมายต่างกัน และไม่ลืมแวะช้อปปิ้ง ที่ถนน
สายกาน้าชา *** หมายเหตุ อาคารหลักของวัดคิโยมิสึ ปิดเพื่อทา
การซ่ อ มแซมครั้ ง ใหญ่ ในรอบ 50 ปี ตั้ ง แต่ ปี 2017-2020
*** จากนั้นนาท่านสู่ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) ถือได้ว่า
เป็นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง เกียวโต เต็ม
ไปด้วยร้านค้าจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น
ร้านขายสินค้าต่างๆและร้านขนมพื้นเมือง สิ่งที่ทาให้ยานนี้มีเสน่ห์
มากที่สุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความ
เก่าแก่เป็นสไตล์โบราณ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า ให้
ท่านได้ท่านช้อปปิ้งต่อที่ โอเอซิส 21 ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองนาโก
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ย่า โดยอาคารนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 มีทั้งสถานที่ช้อปปิ้ง ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ และ
ร้า นค้า มากมายบางวั น ยั งจะมีกิ จ กรรมสนุ ก ๆให้ เ ราได้ช มกั น ซึ่ ง ส่ ว นมากจะจั ดกั น ที่ บริ เ วณพื้ น ที่
สาธารณะ “Milky Way Square”
รับประทานอาหารค่่า อิสระตามอัธยาศัย
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

วันที่สี่

นาโกย่า – สวนผลไม้ (บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – สวนนกคาเคกาว่า – ไร่ชาเชียว (เก็บชา)
ทะเลสาบยามานาคะโก – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

นาท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)
มิถุนายน – ต้นกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไม่อั้น)
กรกฏาคม – กันยายน เป็นฤดูกาลของเมล่อน (ทานไม่อั้น)
กรกฏาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจากัดจานวนผลไม้)
กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อั้น)
ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอ๊ปเปิ้ล สาลี่ แอ๊ปเปิ้ล ส้ม และลูกพลับ
(เก็บแบบจากัดจานวนผลไม้ ) และนาท่านชม สวนนกคาเคกาว่า (Kakekawa Kachoen) เชิญท่าน
ตื่นตาไปกับดอกไม้นานาชนิด โชว์ของนกฮูกและเหยี่ยวแสนรู้ท่านสามารถให้อาหารเหยี่ยวได้จากมือ
ของท่านเอง (เวลาโชว์อาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฤดูกาล )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียว สัมผัสประสบการณ์เป็นชาวไร่ชา เรียนรู้เรื่องชาเริ่มตั้งแต่การ
ปลูกชา วิธีเก็บใบชาสดๆจากต้น ชมบรรยากาศอันงดงามของไร่ชา และยังสามารถเลือกซื้อชาคุณภาพ
ดีจากไร่เป็นที่ระลึก
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
4

ค่่า

http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มหนาสาราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้น
หน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตารับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่
เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัด
ญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น
(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้าแร่จะทาให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ามีนวลและ
ยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – กระเช้าลอยฟ้า Mt. Fuji Panoramic Ropeway หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ MT. FUJI PANORAMIC ROPEWAY กระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่ง
ทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่าภูเขาคาจิคาจิ เพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิจาก
สวนอุทยานคาวากุจิโกะ เทนโจซัง บนยอดเขา และทะเลสาบคาวากุจิโกะ แบบพาโนราม่า 360 อาศา
เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดหากได้มาท่องเที่ยวที่บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ และนาท่านชม หมู่บ้านโอชิ
โนะฮักไก (Oshino Hakkai) ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้าง
เป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวม
ของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้
อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่ง นี้ และ
ยังมีบ่อน้าแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษ
นามาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้าซุปสูตรต้น
ตารับของทางร้าน และน้าจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งโตเกี ย ว เพื่ อ เข้ า สู่ ย่ า นชิ น จู กุ
ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลิ น
กับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซานริ โ อช็ อ ป เสื้ อ ผ้ า น าสมั ย
กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึ กะ ไทเกอร์!!! รวมไป

เที่ยง

บ่าย
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ถึงเครื่องสาอาง ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวก
พร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้าจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟ
ดริ้งแบบไม่อั้น
น่าท่านเข้าสู่ทพี่ ัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ !! สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อ
ห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด

วันที่หก

โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช่าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กช่าระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อ ปปิ้ง หรือ ซื้อ ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดย
รถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่ง
เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดย
การถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศ
ไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ
SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศ
ไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่
ท่านชื่นชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดใน
โตเกียวดิสนีย์แลนด์
รับประทานอาหารค่่า อิสระตามอัธยาศัย
น่าท่านเข้าสู่ทพี่ ัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

เที่ยง
บ่าย
ค่่า

***หมายเหตุ !! สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และ
ห้องมีจานวนจากัด
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วันที่เจ็ด

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

17.25 น.
21.55 น.

นาชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ ชาวญี่ปุ่น
นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวม
สินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นาสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอาง
ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และ
สินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
ก่าหนดการเดินทาง

สิงหาคม 19 – 25

ท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

ราคารวมตั๋ว
60,900.54,900.48,900.11,900.-

ราคาไม่รวมตั๋ว
44,500.39,900.35,500.11,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้ําดื่มบริการ (ประเทศญี่ปนุ่ สามารถหานํ้าดื่มได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัว ร์อาจจะ
แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั ๋ว
เครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญี่ปนุ่ ส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต่ อ้ งการห้องพักแบบ
เตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทางทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือ
ว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
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ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิ น และอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่า ตั ๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับ พร้อ มกรุ๊ป เท่า นัน้ ) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่ า ภาษี ส นามบิ น และภาษี น้ํ า มัน ณ วัน ออกราคาทัว ร์ หากสายการบิน เปลี่ย นแปลงอั ตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่ า ประกัน อุ บ ัติเ หตุ ใ นการเดิน ทางวงเงิน ท่ า นละ 1,000,000 บาท และค่ า รัก ษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทีย่ วคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อม
ลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือ ในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่า เครื่องดื่ม และอาหารที่ส งั ่
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
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ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุ๊ป
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯว่าสามารถคืน
ค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลี่ยนระดับชัน้ ที่นงจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการ
ทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทางใน
กรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ โดยสารท่านอื่นแทนได้
หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยนตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี งตรงนี
ั่
้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผล
หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนํ า
ขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ( 25
ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้ าหนักและ
-

-

-

จํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 %
ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆกับการ
บินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิของสายการบิ
น
์
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น นํ้ าหนัก
กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการ
บิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯส่งให้เพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณี
ท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
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