วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้ าที่บ ริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแ ล
ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ)
– ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบิ นเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลัง
ผ่า นขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า เมือ งและศุ ล กากร
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองชิ ราคาวาโกะ
เที่ยวชม หมู่ บ้านชิ ราคาวาโกะ ซึ่ง ยังคงอนุ รกั ษ์
บ้านสไตล์ญ่ปี นุ่ ขนานแท้ดงั ้ เดิม และได้รบั เลือกจาก
องค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกในเดือนธันวาคมปี
ค.ศ.1995 โดยมีลกั ษณะเป็ น บ้านสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว
ได้เป็นอย่างดี และรูปร่างของหลังคาจะเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้าน
สไตล์น้วี า่ “กัสโซ่”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เพื่อเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ ที่ยงั คง
อนุ รกั ษ์บ้านเรือน และสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้เป็ นอย่างดี ซึ่งท่านจะได้ชมการ
ดําเนินชีวติ แบบดัง้ เดิม พร้อมเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมือง และของทีร่ ะลึกในสไตล์ญ่ปี นุ่ แท้ๆ
และได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง
บ่าย

นาท่านเข้าสู่ที่พกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

ทาคายาม่า – เส้นทางชมใบไม้เปลี่ยนสี Japan Alps – นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า
ทาเทะยาม่าคุโรเบะ – เขื่อนคุโรเบะ – ชิราคาบะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นสัมผัสกับ ความมหัศ จรรย์ของธรรมชาติก ับ เส้ นทางชมใบไม้ เปลี่ ย นสี บ น
Japan Alps เทีย่ วชมใบไม้ผลัดสีไม่ว่าจะเป็ นใบสีแดงและสีเหลืองลดหลันกั
่ นมาตัง้ แต่
ยอดเขาจนถึงเชิงเขา โดยเริ่มตัง้ แต่ปลายเดือนกันยายน จนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน
โดยใช้เวลา 1 เดือน เป็ นเส้นทางธรรมชาติท่ตี งั ้ อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดโทยามะ
และจังหวัดนากาโนะ พาดผ่านวิวทิวทัศน์ ท่สี ลับซับซ้อ นของเทือ กเขาแอลป์ หรือ ที่
หลายๆ คนนิยมเรียกกันติดปากว่า “เจแปนแอลป์”

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านขึ้น เคเบิ ล คาร์ทาเตยามะ (ที่สถานีทาเตยามะ-ราบบิโ จไดระ) เป็ น ทางวิ่ง
เส้นทางเดียวทีค่ วามสูงระดับ 500 เมตร ความลาดชันโดยเฉลี่ย 24 จากนัน้ นํ าท่านนัง่
Highland Bus (ทีร่ าบบิโจไดระ-มูโรโด) ซึ่งหลายท่านจะต้องประทับใจและหลงใหลใน
ทัศนียภาพจากการเดินทางต่างระดับ โดยผ่านทิวเขาสูง 1,500 เมตร ต้นไม้ขนาดใหญ่
ในป่าที่ราบสูง โดยแนวทิวเขาทุกที่ของที่น่ีล้วนเป็ นเส้นทางมีช่อื ด้านภู มปิ ระเทศ ต่อ
ด้วยนัง่ รถบัสไฟฟ้ า (รถราง) ลอดอุโมงค์ (มูโรโด-สถานีไดกันโบะ) ด้วยระดับ ความ
สูง 2,450 เมตร รถบัสนี้จะวิง่ ลอดในอุโมงค์ท่เี ย็นจับขัว้ ของเขาทาเตยามะ โดยใช้พลัง
กระแสไฟฟ้ าเป็ นแรงขับเคลื่อนดังนัน้ จึงปราศจากควัน จากนัน้ นํ าท่านขึ้น กระเช้ า

ไฟฟ้ าทาเตยามะ (สถานีไดกันโบะ-ทีร่ าบคุโรเบะไดระ) และนังกระเช้
่
าข้ามหุบเขาเป็ น
ระยะทาง 1,700 เมตร ซึ่งเส้นทางนี้ท่านจะได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆ พร้อมกับความ
ตื่นเต้น ในการขึน้ กระเช้า เนื่องจากกระเช้า เป็ นลวดสลิงตัง้ แต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
โดยไม่ มีเ สาคํ้ า หรือ คัน่ กลางจนได้ฉ ายาว่า กระเช้ า พาโนราม่ า ต่ อ มานํ า ท่ า นนัง่
เคเบิ ล คาร์ใ ต้ ดิ น จากสถานี ท่ีร าบ คุ โ รเบะไดระ-ทะเลสาบคุ โ ระบะ เพื่อ เที่ย วชม
เขื่อนคุโรเบะ ทีม่ คี วามสูง 1,500 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร
เป็ นเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง (Arch dam) ที่สู งที่สุ ดในญี่ปุ่น หลังจากนัน้ เดิน ทางสู่
สถานี โ อกิ ซ าว่ า เพื่อ โดยสารพาหนะของอุ ทยาน นั ง่ รถบัส รางไฟฟ้ าลอดอุโ มง
คันเด็น (เขือ่ นคุโรเบะ-สถานีโองิซาวะ)
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองชิ ราคะบะ

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั IKENO TAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/english/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใส มีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---

วันที่สี่

ชิราคะบะ – มัตสึ โมโต้ – ปราสาทมัตสึ โต้ – โตเกี ยว – สวนผลไม้ (เก็บ
ผลไม้ตามฤดูกาล) – โกเท็มบะ เอ้ าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ –
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ปราสาทมัต สึ โ มโต้ ชมความ
ยิง่ ใหญ่ของปราสาท นอกจากนี้ยงั เป็ น จุดแวะชมที่
สําคัญของเมืองอีกด้วย ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มี

เที่ยง
บ่าย

คา่

ความสวยงามที่สุ ดของญี่ปุ่น ถูก สร้า งขึ้น ในปี ค .ศ.1504 ระหว่างช่ว งโกลาหลของ
สงครามกลางเมือง โดยกําแพงหิน และคูน้ํารอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือน ทัง้ ยัง
เป็นปราสาทดัง้ เดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทําลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึง
ปจั จุบนั บางครัง้ ปราสาทหลังนี้กถ็ ูกเรียกว่า “ปราสาทอีกา” หรือปราสาทดํา นันก็
่ เพราะ
ด้านนอกของปราสาทใช้สดี ําเป็นสีหลัก ในการก่อสร้าง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
มิถุนายน – ต้นกรกฎาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
กรกฎาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้)
กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อนั ้ )
ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจํากัด
จํานวนผลไม้) จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านํ าเข้า
และสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นที่ดงั ไปทัวโลก
่
พบกับคอลเลคชั ่นเสื้อ ผ้าใหม่ล่าสุด เช่น MK
MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ท่รี ้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI,
GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรู TAG HEURE, AGETE,
S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, HOGAN ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนาสาราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ุ่น ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิตน้ ตารับ หรือจะเป็ นเทม
ยักษ์, ซูช ิ และข้าวปนหน้

ปุระทีท่ อดจนกรอบน่ารับประทานทีเ่ สิรฟ์ ผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงั มี ซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกระหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใส มีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ชินจูกชุ ้
อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ า น เดิ น ท างสู่ หมู่ บ้ า น โอชิ โน ะฮั ก ไ ก
(Oshino Hakkai) จุดท่องเทีย่ วทีส่ ร้างเป็ นหมู่บ้าน
เล็ก ๆ และยัง เป็ น จุ ด ชมวิว ภู เ ขาไฟฟู จิ รวมทัง้
แหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์
แปรรู ป จากชาเขีย ว ผลไม้ อ บแห้ ง และอื่ น ๆ
อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ยงั มี
บ่อนํ้าแร่ธรรมชาติให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งโตเกี ย ว เพื่อ เข้า สู่ ย่ า นชิ น จู ก ุ ย่ า นช้อ ปปิ้ ง ที่มีช่ือ ของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด เช่น ร้านร้อยเยน,
สินค้าแบรนด์เนม, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสือ้ ผ้าแฟชันนํ
่ าสมัย, กระเป๋า
และรองเท้า รวมไปถึงเครื่องสําอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE และ
SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด***

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

17.30 น.
22.30 น.

นําท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิ
มทองคํา ซึ่งชาวญี่ป่นุ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาชมความยิ่งใหญ่ ของโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิ ออน แหล่ง
รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดทีร่ อให้ท่านเลือกซื้อ เช่น เสือ้ ผ้าแฟชันนํ
่ าสมัย, กระเป๋า,
รองเท้า, เครื่องสําอาง, ของทีร่ ะลึก, เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ รวมทัง้
เลือกซื้อของฝาก และสินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงของญี่ปนุ่ ก่อนกลับกรุงเทพฯ
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

กันยายน

21 - 26

ราคารวมตั ๋ว
57,900.52,500.46,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
41,900.37,900.33,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา
- การเดิน ทางในแต่ ล ะครัง้ ต้อ งมีจํ า นวนผู้ร่ว มเดิน ทางตัง้ แต่ 10 ท่ า นขึ้น ไป บริษัท ฯขอ
สงวนสิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน
์
โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบิน และโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ ักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม และต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ 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
และเส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน เท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
อันเนื่อ งมาจากอุ บตั ิเหตุ วงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ของบริษัท 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 ฯ จัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นัง่ ของกรุ๊ ป เป็ น ไปโดยสายการบิน เป็ น ผู้กํ า หนด ซึ่ ง ทางบริษัท ฯ ไม่ ส ามารถเขาไป
แทรกแซงได้
- ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯ ได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ
ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดย
ใช้ค ะแนนจากบัต รสะสมไมล์ จะดํ า เนิ น ได้ภ ายหลัง จากออกตั ๋วกรุ๊ ป แล้ว เท่ า นัน้ โดย
ผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการ ทุกขันตอนด้
้
วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯ จะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ 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 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูงไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนัก และจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
-

กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯ ส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไป และขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้

