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กรุงเทพฯ – โอซาก้า
คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เ ตอร์ C สายการบิ น ไทย เจ้า หน้ า ที่ท างบริษัท ฯ คอยให้ก ารต้อ นรับ ดู แ ล
ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 622
เกี ย วโต – ศาลเจ้ า ฟูชิ มิ อิ น าริ – วัด คิ โ ยมิ สึ – ย่ า นฮิ ก าชิ ย าม่ า – นาโกย่ า –
ย่านซากาเอะ
เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต จังหวัดหนึ่งในภูมภิ าคคันไซ(Kansai) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง
ของประเทศญี่ป่นุ ยาวนานที่สุด คือตัง้ แต่ปี ค.ศ.794 จนถึง ค.ศ.1868 ร่วมๆ 1,100 ปี
จังหวัดเกียวโตจึงเป็ นเมืองสําคัญที่เต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
นําท่านไปยัง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ
(ซุ้ ม ประตู สีส้ ม ) นั บ หมื่น ที่เ รีย งรายกัน
เป็ นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้าย
อุโมงค์ทม่ี ี ความงดงาม ทีน่ ่ยี งั เป็นศาลเจ้า
ที่มีผู้ค นจํ านวนมากมาสักการะขอพร มี
ั ้ นัข จิ้ง จอกที่ศ าลเจ้า
ความเชื่อ ว่า รูปป นสุ
แห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กบั เทพเจ้าแห่งการ
เก็บ เกี่ย ว และยัง ถูก นํ า มาเป็ น ฉากหนึ่ ง
ของภาพยนตร์ชอ่ื ดังเรื่อง “เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา” (Memoirs of a Geisha)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ชาบู สไตล์ญี่ปนุ่ )
นํ า ท่า นเข้า ชม วัด คิ โ ยมิ สึ หรือ วัด น้ า ใส เป็ นหนึ่ง ในวัดที่มีช่อื เสียงโด่ งดังที่สุ ด
ของญี่ปนุ่ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 780 มีน้ําทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติจากนํ้ าตกโอโตวะ
ไหลผ่านทําให้เป็นทีม่ าของชื่อ วัดนํ้ าใส และทางยูเนสโกได้บนั ทึกให้วดั แห่งนี้ ขึน้ เป็ น
มรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารทีม่ ชี ่อื เสียงของวัดแห่งนี้ก็
คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพืน้ ดิน และโถงอาคาร
ถูกสร้างให้ย่นื ออกไปภายนอกทําให้บริเวณนี้เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมือง
เกียวโตในฤดูต่างๆ เป็นจุดชมซากุระ และชมใบไม้แดงทีข่ น้ึ ชือ่ ของเกียวโตอีกด้วย
***ตัง้ แต่เดือน มกราคม ค.ศ. 2017 จะมีการปิดซ่อมแซมในส่วนของอาคารหลักจนถึง ค.ศ. 2020***

ให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านฮิ กาชิ ยาม่า แหล่งเดินเล่นช้อปปิ้ ง สองข้างทางเต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านขนมมากมาย เสน่ ห์ของย่านนี้กค็ อื รูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยงั คง

ความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดินทีส่ องข้างทางจะมีอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ป่นุ ดัง้ เดิม
ให้ความรูส้ กึ ถึงเมืองเก่าทีย่ งั คงมีความเป็นเอกลักษ์ของเกียวโตในสมัยก่อน

คา่

วันที่สาม
เช้า

จากนั น้ นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ย่ า นซาคาเอะ ย่ า นช้อ ปปิ้ ง ชื่อ ดัง ของ เมื อ งนาโกย่ า
เมืองใหญ่ท่สี ุดใน ภู มิภาคชูบุ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงกลาง
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ญี่ ปุ่ น ที่ นี่ ท่ า น จ ะ ไ ด้ พ บ กั บ
แหล่งความบันเทิง และแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่
พร้อมชิงช้าสวรรค์ ขนาดสูง 52 เมตร นอกจากนี้
ภายในห้ า งสรรพสิ น ค้ า ยั ง เป็ น ที่ ต ั ้ง ของโรง
ภาพยนตร์อกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ ต์ปิ้งย่าง )
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นเนื้อสันใน
เนื้ อ สัน นอก เนื้ อ หมู ส ไลด์ เนื้ อ ไก่ ห มัก เครื่ อ งเทศ
และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ
เพื่อ มาย่ า งบนกะทะร้ อ น พร้ อ มทัง้ นํ้ า จิ้ม สู ต รพิเ ศษ
นอกจากนี้ยงั มีซูชนิ านาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทัง้ ของ
หวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL CASTLE PLAZA หรือเทียบเท่า
http://www.castle.co.jp/plaza/
สวนผลไม้ ( เก็บแอปเปิ้ ล ) – โรงงานผลิ ตพายปลาไหล – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น –
ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่ า นได้เ พลิด เพลิน กับ การเก็บ แอปเปิ้ ล อิ่ม อร่ อ ย
ได้เต็มที่ จากนัน้ นํ าท่านเดินทางไปยังเมืองฮามามัตสึ เข้าชม โรงงานผลิ ตพายปลา
ไหล หรือทีเ่ รียกว่า โรงงานผลิ ตขนมอุนางิ พาย ทีน่ ่สี ร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 2005 สามารถ
เข้าชมขัน้ ตอนการผลิตขนมอุนางิพายได้ ขนมอุนางิพายเป็ นขนมหวานที่มสี ่วนผสม
ของปลาไหลซึ่งเป็ นของฝากจากจังหวัดชิซุโอกะที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุด เหตุผลที่
ขนมอุนางิพายเป็นทีร่ จู้ กั ไปทั ่วญี่ป่นุ นัน้ เป็ นเพราะความมีเอกลักษณ์ในการนํ า แป้งที่ม ี
ส่วนผสมของปลาไหลมาทาเป็นขนมหวาน และรสชาติความอร่อยจากฝี มอื ของช่างทํา
ขนม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทญี่ปนุ่ )
นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น ส่วนหนึ่ ง
ของมรดกโลกทางวัฒนธรรมภูเขาฟูจิ (ขึน้ ทะเบียน
เดือนมิถุนายนปี เฮเซที่ 25) ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น
เป็ นสถานที่ทางความเชื่อ ซึ่งช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึง
คุณค่าต่อคนหมู่มากของภูเขาฟูจิ และส่วนหนึ่งของ
มรดกโลกทีข่ าดไม่ได้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.mihanagroup.jp/en_facilities/index.html

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิ่มหนาสาราญกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญี่ปนุ่ ไม่ว่าจะเป็ น
ขาปูยกั ษ์ ซูชิ ข้าวปัน้ หน้ าต่าง ๆ พร้อมเพิ่ มรสชาติ ด้วยวาซาบิ ต้นตารับ หรือจะ
เป็ นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทาน นอกจากนี้ ยงั มี ซารุโซบะ เส้นเหนี ยว
นุ่มรสชาติ เยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปน,
ุ่ ไข่ต๋นุ และมิ โซะซุป ***

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ( ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ) – โอชิ โนะฮักไก – โตเกียว –
ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ( ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของ
ประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ ์สิทธิ ์ และสวยงามจนได้รบั การยกย่องว่า
เป็นภูเขาไฟทีส่ วยทีส่ ุดในโลกขนาดไม่มลี ูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ
3,776 เมตร (12,388 ฟุ ต) ได้รบั รองจากองค์กร UNESCO ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็ นมรดกแห่งที่ 17
ของประเทศญี่ปนุ่

หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ่สี วยงามที่สุด
อีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปนุ่ เป็นอย่างมาก และทีน่ ่ยี งั
มีบ่อนํ้าศักดิสิ์ ทธิอั์ นแสนบริสุทธิ ์ซึ่งเกิดจากนํ้าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิ และผ่าน
เข้ามาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ดา้ นล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งนํ้ าในบ่อนี้
ชาวบ้านเชือ่ กันว่า ถ้านํามาดื่มนอกจากจะได้ความสดชืน่ จากการลิม้ รสนํ้าอันบริสุทธิ ์ ยัง
จะทําให้สุขภาพแข็งแรง และจะมีโชคดีอกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ป่นุ ตัง้ อยู่ในภูมภิ าคคัน
โต มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนกั ท่องจํานวนไม่น้อยที่ต้องการ
เดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้ โตเกียวได้ชอ่ื ว่าเป็นมหานคร
ที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว ดินแดนที่รวมแฟชันชั
่ น้
แนวหน้า และเทคโนโลยีอนั ทันสมัย จากนัน้ นํ าท่านเดินทาง ย่านชิ นจูก ุ ซึ่งเป็ นย่านช้
อปปิ้ ง ที่มีช่อื เสีย งให้ท่ า นได้เ พลิด เพลิน กับ การ
เลื อ กซื้ อ สิน ค้ า เช่ น ร้ า นร้ อ ยเยน แบรนด์ เ นม
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซานริ โ อช็อ ป เสื้ อ ผ้ า
นํ าสมัย กระเป๋า รองเท้า วัย รุ่น อย่ าง โอนิท สึก ะ
ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสําอางยอดนิยมอย่าง

คา่
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SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั THE B ASAKUSA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.ishinhotels.com/theb/asakusa/
โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาซึกิจิ – เมืองอิ บารากิ – สวนฮิ ตาชิ ซีไซด์
พาร์ค – ช้อปปิ้ ง ชิ ซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – นาริ ตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ท่สี ุด
ในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม
ทองคําที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และ
พากัน มาเที่ย วชมความยิ่ง ใหญ่ ข องโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซึคิจิ
ถึงแม้ว่าตลาดส่วนด้านในที่เป็ นส่วนของการ
ประมูลปลา หรือการซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้าจะย้ายไปสู่ตลาดใหม่ ( ตลาดโทโยสุ )
แต่ตลาดด้านนอก ทีเ่ ป็นโซนร้านค้า ร้านอาหารทีค่ อยรองรับนักท่องเทีย่ วยังคงมีให้ทุก
ท่านเข้าไปลิม้ ลอง ไม่วา่ จะเป็นผลไม้ อาหารสด ซาชิม ิ อาหารญี่ปนุ่ ต่างๆ มากมาย

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอิ บารากิ นํ าท่ านเข้าชม สวนฮิ ต าชิ ซี ไซด์ พาร์ค (Hitachi
Seaside Park) ที่น่ีคอื สวนสวรรค์สําหรับคน
รั ก ไ ม้ ด อ ก ไ ม้ ป ร ะดั บ อ ย่ า ง แท้ จ ริ ง กั บ
อาณาจักรแห่งไม้ดอกที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า
1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปด้ว ย
ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ตามฤดูกาลที่น่ี
เป็ นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีช่อื เสียงด้าน

คา่

วันที่หก
เช้า

ทุ่งดอกไม้ท่สี วยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชี ย(Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia
Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโค
เชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสี
เป็นสีแดงสดก็ยงิ่ ทําให้ทงั ้ สวยงาม และแปลกตามากยิง่ ขึน้ จนลายเป็ นไฮไลท์หลักของ
สวนแห่งนี้เลยทีเดียวซึ่งทีส่ วนฮิตาชิจะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิทวทั
ั ่ ง้ เนินทําให้
เนินแห่งนี้จะเปลีย่ นจากสีเขียวเข้ม กลายเป็ นสีแดงสดในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันนี้
ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสนั บานอยู่ใกล้ๆ กันด้วย
นํ าท่านเดินทางสู่ ชิ ซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ที่น่ีมสี นิ ค้ามากมาย หลากหลายแบรนด์
ทัง้ จากญี่ปนุ่ และจากต่างประเทศรวมร้านค้าประมาณ 180 ร้านค้า เช่น Coach, Crocs,
Diesel, Dr.Martens, G-Shock, Lacoste,
Laura Ashley, Levi’s, Nike, Oakley, Paul
Stuart, Replay, Skechers, The North Face
และTommy Hilfiger เป็นต้น
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองนาริ ตะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.viewhotels.co.jp/narita/
นาริ ตะ – วัดนาริ ตะซัน – ช้อปปิ้ งห้างอิ ออน – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม วัดนาริตะซัน วัดทีเ่ ป็นเสมือนสํานักงานใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนา
ของลัทธิชนิ กอน สร้างเสร็จเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ
เทวรูป ฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพขันสู
้ งของลัทธิน้ี ตลอดทังปี
้ จะมีผมู้ าสักการะรวมทัง้ มา
ทําบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจํานวนมากกว่า 10 ล้านคนขึน้ ไป จากนัน้ ให้ทา่ นอิสระกับย่านช้
อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชือ่ ดัง ห้างอิ ออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ทา่ น
เลือกซือ้ อาทิ เสือ้ ผ้าแฟชันนํ
่ าสมัย กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสําอาง ของทีร่ ะลึก
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิคส์ เป็นต้น

เที่ยง
บ่าย
17.25 น.
21.55 น.

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง: ตุลาคม : 22 – 27
อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
49,900.44,900.39,900.8,000.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
32,900.29,900.26,900.8,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้ําดื่มบริการ (ประเทศญี่ปนุ่ สามารถหานํ้าดื่มได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆ ทัง้ ของไทยและประเทศ
ญี่ปนุ่ ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรม

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ร ับผิดชอบต่ อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเ สธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และ
อุบตั 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

- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
-

-

-

บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+
ยาว+สูงไม่เกิน (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)

