วันแรก

กรุงเทพฯ – นาริตะ

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 642

23.50 น.

วันที่สอง

นาริตะ – พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ (ลิฟท์) – ฮิตาชิ ซี ไซด์พาร์ค ชมทุ่ง
ดอกโคเคีย (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – คินูกาว่า – ออนเซ็น

08.10 น.

ถึง ท่ า อากาศยานนาริต ะ เมือ งโตเกี ย ว นํ า ท่ า นผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ งและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสักการะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ แห่งเมืองอุชคิ ุ
จังหวัดอิบารากิ เป็ นพระพุทธรูปที่มขี นาดใหญ่ มาก มีค วามสูงถึง 120 เมตร และยัง
ั้
ได้รบั การบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็ นรูปปนพระพุ
ทธรูปยืนที่หล่อจากทองสัมฤทธิ ์ มี
ความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1992 บนพืน้ ทีบ่ ริสุทธิ ์ของสุสาน และปี
ต่อมาก็ถู กทํา ให้เ ป็ นสวนสาธารณะ ทํา ให้ภ ายในตัว เมือ งยัง มีกลิ่นอายของวัด และ
เรื่องราวต่างๆ เกีย่ วกับศาสนาหลงเหลืออยู่มาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่า นเดินทางสู่ ฮิ ต าชิ ซี ไซด์ พาร์ค ฮิ ต าชิ ที่มีช่อื เสียงด้านทุ่งดอกไม้ท่สี วยงาม
โดยเฉพาะ ทุ่งดอกโคเชี ย หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วง
ปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติตน้ โคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่ง
ก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลีย่ นสีเป็นสีแดงสดก็ยงิ่ ทําให้ทงั ้ สวยงาม
และแปลกตามากยิง่ ขึน้ จนลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว ซึ่งทีส่ วนฮิตาชิ
จะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิทวทั
ั ่ ง้ เนินทําให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม
กลายเป็นสีแดงสดในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันนี้ยงั มีดอกคอสมอสหลากสีสนั บานอยู่
ใกล้ๆ กัน จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิ นุกาว่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.kinugawa.co.jp/plaza/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

คินุกาว่า – นัง่ กระเช้าอะเคจิไดระ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – อิโรฮาซากิ
น้ า ตกริ ว ซู – ไอสึ ว ากะมัต สึ – หมู่ บ้ า นโออุ จิ จู คุ – อะชิ โนะมากิ
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นัง่ กระเช้าอะเคจิ ไดระ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ให้ท่านได้สมั ผัสทัศนียภาพ
มุมสูงแบบพาโนราม่าของทะเลสาบ ซึ่งตัง้ อยู่บนเชิงภูเขานันไต ซึ่งเกิดจากทะเลสาบที่
ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไต จากนัน้ นํ าท่านไปยัง น้ าตกริ วซู
ตัง้ อยู่บนแม่น้ํายูคาวะทีเ่ มืองนิกโก้ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนํ้ าตกที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ
อันแสนจะอุดมสมบูรณ์มากๆ อีกทัง้ รูปลักษณ์น่กี ค็ ่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดย
ชือ่ นํ้าตกริวซูนนั ้ สามารถแปลได้ตรงๆตัวตามภาษาญี่ปนุ่ ว่า “ นํ้าตกหัวมังกร ”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากะมัตสึ เพื่อเที่ยวชม หมู่บ้านโออุจิ จูคุ เป็ นเมืองบน
เส้นทางการค้าอาอิซุนิชไิ คโดะ ซึ่งเชือ่ มต่อเมืองอิซุกบั นิกโก้ในช่วงสมัยเอโดะ ปจั จุบนั นี้
บ้านสไตล์ญ่ีปุ่นแบบมุงหลังคายังคงรักษาไว้เป็ นอย่างดี อาหารยอดนิยม คือ บะหมี่
โซบะ และปลาเทร้าต์ย่าง อาคารรัฐบาลเก่าฮอนจิน ตัง้ อยู่บนถนนสายหลักของเมือง ซึ่ง
เป็นพิพธิ ภัณฑ์เปิดให้ประชาชนเข้าชมรูปแบบการตกแต่งภายในแบบดัง้ เดิมสมัยเอโดะ
และชมนิทรรศการคอลเลกชันจานชาม
่
เสื้อผ้า และสิง่ ของอื่นๆ มากมาย ได้เวลาอัน
สมควรนําท่านเดินสู่ เมืองอะชิ โนะมากิ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ASHINOMAKI ONSEN OKAWASO HOTEL หรือเทียบเท่า
www.ookawaso.co.jp
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

อะชิโนะมากิ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึ รกุ ะ – ทะเลสาบ
โกชิคินุมะ (บึงน้า 5 สี) – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – เซนได – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ านเดิน ทางสู่ จุด ชมวิ ว รถไฟสายทาดามิ ช่ว งสะพานไดอิจิเ คียวเรีย ว ซึ่ง ใน
บรรยากาศใบไม้เปลีย่ นสีจะดูมสี สี นั และมีชวี ติ ชีวา ซึ่งทีแ่ ห่งนี้มชี ่อื เสียงเรื่องทัศนียภาพ
อันงดงาม สําหรับการชมภูเขาและทะเลสาบในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและฤดูหนาว โดยจุด
ชมวิวรถไฟสายทาดามิจะอยู่ บนเขาต้องใช้การเดิน เท้า ขึ้นไปเท่ า นัน้ (ใช้เ วลาเดิน
ประมาณ 15-30 นาที) จากนัน้ นําท่านชม ปราสาทสึรุกะ (ด้านใน) ซึ่งปราสาทนี้ได้ถูก
ฟื้ นฟูขน้ึ มาใหม่ดว้ ยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมเป็ นสีเทาก็
เปลีย่ นเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ํากับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปนุ่ นักท่องเทีย่ วสามารถ
เข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชัน้ บนสุดเพื่อชมวิวของเมือง และชมพิพธิ ภัณฑ์
เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของปราสาทรวมไปถึงวิถชี วี ติ ของเหล่าซามูไรในยุคก่อนได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ ทะเลสาบโกชิ คินุมะ หรือ บึงนํ้ า 5 สี เป็ นสถานที่ท่สี ร้างแรงบันดาลใจจาก
การได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์ ซึ่งโกชิคนิ ุ มะมีบงึ หลักๆ รวมตัวกันอยู่ถงึ 9 บึง โดยเป็ น
หนึ่งในจุดชมวิวที่ใหญ่ ท่สี ุดของอูระบันได และแต่ละบึงก็จะมีสีของนํ้ าเฉพาะตัวเอง
ตัง้ แต่สนี ้ํ าตาลเข้ม ไปจนถึงสีฟ้าเข้ม ซึ่งสีของนํ้ าที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ
ช่วงเวลา และปจั จัยอื่นๆ ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็ นเส้นทางเที่ยวชม
ธรรมชาติย อดนิ ย มแห่ ง หนึ่ ง ในแถบนี้ หากต้อ งการเดิน ชมให้ ท วทุ
ั ่ ก บึง จะใช้เ วลา
ประมาณ 70 นาทีร่วง จากนัน้ นําท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้
ตามฤดูกาล
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม เป็ นฤดูกาลของสตรอเบอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
เดือนมิถุนายน – ต้นเดือนกรกฎาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
เดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม เป็ นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้)
กลางเดือนสิงหาคม – กลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อนั ้ )
เดือนตุลาคม – กลางเดือนพฤศจิกายน เป็ นฤดูกาลของแอปเปิ้ ล สาลี่ และลูกพลับ
(เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้) หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NEW MITOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.mitoya-group.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

เซนได – ประสาทอาโอบะ – ตลาดเช้ า เซ็น ได – นั ง่ รถไฟชิ น คัน เซ็ น
(เซนได – ชินจูก)ุ โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรือทีร่ จู้ กั กันอีกชือ่ ว่า ปราสาทเซนได ถูกสร้างขึน้
ในปีค.ศ.1,600 โดยดาเตะ มาซะมุเนะผูก้ ่อตัง้ เมืองเซนได ปราสาทอาโอบะเป็นปราสาท
ประจําตระกูลดาเตะนานกว่าสองร้อยปี หลังจากถูกยึดอํานาจปราสาทได้ถูกรื้อถอน
บางส่วนไปในช่วงปี 1870 ก่อนจะถูกทําลายลงอีกจากระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ปจั จุบนั บริเวณนี้เป็ นที่ตงั ้ ของศาลเจ้าโกโคขุ และพิพธิ ภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าอะไซชิ เป็นตลาดขนาดกระทัดรัดแต่คกึ คักเพราะเป็ นศูนย์
รวมสินค้าท้องถิน่ มากมาย จนได้รบั ฉายาว่า “ ครัวของเซ็นได ” เช่น ปลาท้องถิน่ ต่างๆ,
สินค้าจากทะเลตามฤดูกาล, อาหารทะเลแปรรูป, ผักผลไม้ท้องถิน่ แบบปลอดสารพิษ,
ดอกไม้ตามฤดูกาล และเครื่องปรุงรสต่างๆ ซึ่งภายในมีการจัดระเบียบร้านค้าและการ
ดูแลความสะอาดเป็ นอย่างดี สามารถเดินจากสถานีรถไฟเซนได มาทางออกด้านทิศ
ตะวันตกใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีเท่านัน้ หลังจากนัน้ นําท่าน นัง่ รถไฟชิ นคันเซ็น หรือ
รถไฟหัวกระสุนจากสถานี เซนได สู่ สถานี ชินจูก ุ ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที
ทีน่ งแบบ
ั่
RESERVED SEAT
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านชิ นจูก ุ เป็นย่านช้อปปิ้งทีม่ ชี ่อื ของกรุงโตเกียว ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านํ าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไท
เกอร์รวมไปถึงเครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านเต็มอิม่ กับปิ้ งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม
ขาปูยกั ษ์พร้อมเมนูอ่นื ๆ อีกมากมายและซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NEW OTANI MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.newotani.co.jp/makuhari/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

โตเกี ยว – วัดนาริตะ – ชิซุย พรีเมี่ ยม เอาท์เล็ท – สนามบินนาริตะ –
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเที่ยวชม วัดนาริ ตะซัน เป็ นวัดที่ชาวญี่ปุ่นและผู้คนจากทัวโลกให้
่
ความนิยม
มาสักการะ และขอพรสิ่งศัก ดิสิ์ ทธ์ม ากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ตัง้ อยู่บนเนินเขากลาง
เมืองนาริตะ ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ เทวรูปฟุโด
เมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชนิ กอน แกะสลักและถวายโดยโคโบไดชิตามคําสัง่
ของจักรพรรดิซากะ และได้รบั ความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวันขึ้นปี ใหม่
จะคลาคลํ่าไปด้วยผู้คนที่ม าขอพรสิ่งศักดิ ์สิทธิเ์ ลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” รวมทัง้
สินค้าพืน้ เมืองต่างๆ มากมาย
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ชิ ซุย พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เป็ นเอาท์เล็ทที่เพิง่ เปิ ดเมื่อปี 2013 มี
ที่ต ัง้ ใกล้ ก ับ สนามบิน นาริต ะ ภายในมีร้ า นค้ า ที่เ ป็ น แบรนด์ ท งั ้ จากญี่ ปุ่น และจาก
ต่างประเทศ มีร้านค้าอยู่ประมาณ 180 ร้านค้า ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่
สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.30 น.
22.30 น.

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

ตุลาคม 22 – 27
ราคารวมตั ๋ว
68,900.61,900.55,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
50,900.45,900.40,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิท ธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิก การเดิน ทางหากคณะทัว ร์ม ีผู้เ ดิน ทางตํ่ า กว่า 10 ท่ า น
โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือ ไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เ ดิน ทางได้ เ นื่ อ งจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่ง ผิด กฎหมาย เอกสารเดิน ทาง
ไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก
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
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัด
ที่นัง่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผู้กํ า หนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่ ส ามารถเขาไป
แทรกแซงได้
- 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 สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลี่ยนตั ๋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+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

