วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้ าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 622

23.59 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – ทดลองทาซูชิ (รับใบประกาศนี ยบัตร
เป็ นที่ระลึก) – หมู่บา้ นนินจาอิงะ (โชว์นินจา) – มิซูงิ – ออนเซ็น

07.30 น.

ถึง สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
เดินทางสู่ เมืองนารา เพื่อนําท่านเทีย่ วชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสําคัญของเมืองภายใน
ประดิษ ฐานหลวงพ่ อ โต (ไดบุ ท สึ) โดยบัน ทึก ในอดีต ได้ ร ะบุ ว่ า มีค นมาช่ ว ยสร้ า ง
พระพุทธรูป และหอทีป่ ระดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจาก
เกิดเหตุเพลิงไหม้ และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวติ จํานวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้าง
มายังเมืองนาราในปี พ.ศ.1288 นอกจากนี้วดั แห่งนี้น้ียงั เป็ นศูนย์กลางของโรงเรียน
ศาสนาในสายเคงอน และได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก จากนัน้ นํ าท่านสัมผัส
ประสบการณ์ ใ หม่ ทดลองท าซู ชิ จากวัต ถุ ดิบ ชัน้ เลิศ แบบญี่ ปุ่ น แท้ ๆ พร้ อ มรับ
ใบประกาศนียบัตรเป็นทีร่ ะลึก

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซูชิทาเอง)
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนิ นจาอิ งะ หรือที่รู้จกั กันในชื่อ พิ พิธภัณฑ์นินจาอิ งะ ตัง้ อยู่
เมือ งอิง ะในจัง หวัด มิเ อะ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ ม ีเ อกลัก ษณ์ ท่ีไ ม่ มี เ หมือ นที่อ่ืน ๆ
นอกเหนือไปจากญี่ปนุ่ ทีเ่ ป็นถิน่ กําเนิดของเหล่านินจา ภายในมีการจัดแสดงที่น่าสนใจ
หลายอย่างรวมถึงการแสดงด้วยทักษะ และการฝึ กฝนจริงภายในประกอบด้วยบ้านพัก
อาศัยในอดีต ในส่วนของห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สําหรับจัดแสดงอาวุธ และวัตถุ
สิง่ ของต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็ นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยุค โบราณ ไม่เพียงแต่
สถานที่อย่างบ้านหรือข้าวของเครื่องใช้ของเหล่านินจาเท่านัน้ ยังมีโชว์ต่นื ตาตื่นใจให้
ดูให้ชมกัน จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ซูงิ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า

คา่

http://www.misugi.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่ มกับบุฟเฟ่ ต์นานาชนิ ด
ภายในโรงแรมเต็มอิ่ มกับขาปูยกั ษ์ สุดพิ เศษให้ท่านได้ทานเมนูดงั ของจังหวัดมิ
เอะ เทปันยากิ ก้งุ ล็อบสเตอร์ อิ เสะ (Ise-Lobster) และหอยเป๋าฮื้อ (Abalone)

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

วันที่สาม

มิ ซูงิ – เกาะไข่มุกมิ กิโมโตะ (โชว์อามะซัง) – ศาลเจ้าอิ เสะ – ถนนโอฮาไรมาชิ
เกียวโต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เกาะไข่ มุ ก มิ กิ โ มโตะ นับ ว่า เป็ น เกาะที่มีช่อื เสีย งโด่ ง ดัง มากๆ
ด้านไข่มุกระดับเกรดพรีเมีย่ ม เรียกว่าไข่มุกของทีน่ ่เี ป็น ราชาไข่มุก อีกทัง้ ยังเป็นที่แรก
ทีป่ ระสบความสําเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็ นเจ้าแรกของโลก โดยผูท้ ่รี เิ ริม่ ต้นการเพาะ
ไข่มุกเลี้ยงคนแรกอย่างโคคิช ิ มิกโิ มโตะ ซึ่งเป็ นผูก้ ่อตัง้ กิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี
ค.ศ.1888 เนื่องจากปญั หาที่ไข่มุกธรรมชาตินนั ้ ยากต่อการควบคุมคุณภาพด้านต่างๆ
และการผลิตก็เต็มไปด้วยขันตอนที
้
ย่ ุ่งยากแบบสุดๆ จากความสําเร็จของการเพาะเลี้ยง
ไข่มุกของเค้านัน่ เองนํ ามาสู่การได้รบั เกียรติตดิ 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชนั ้ นํ าของญี่ป่นุ
ในช่วงปี ค.ศ.1930 ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับภายในประเทศเท่านัน้ ไข่มุกของที่น่ีเรียก
ได้วา่ โด่งดังระดับสากลเห็นได้จากการไปถูกนํ าไปใช้ในการออกแบบมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส
ต่อด้วยชม โชว์อามะซัง ดํานํ้าเก็บหอยใต้ทอ้ งทะเล
(หมายเหตุ: รอบการแสดงอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามฤดูกาล และสภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูหอยนางรมอีกหนึ่ งเมนู ขึ้นชื่ อ
ของมิ เอะ ที่ห้ามพลาด ให้ท่านลิ้ มรสหอยนางรมสดใหม่ที่นามาย่าง หรือชุบแป้ ง
ทอด หรือจะทานสดๆ แบบซาชิ มิกอ็ ร่อยไปอีกแบบ

เที่ยง

บ่าย

คา่

นําท่านเดินทางชม ศาลเจ้าอิ เสะ เป็ นศาลเจ้าชินโตที่มชี ่อื เรื่องความศักดิสิ์ ทธิ ์ และมี
อายุ กว่า 2,000 ปี ตัว ศาลเจ้าถู ก สร้า ง และออกแบบสถาป ตั ยกรรมแบบโบราณ มี
สะพานยูจบิ าชิขา้ มแม่น้ําอิซูซุ เชือ่ ม 2 ส่วน เมื่อข้ามสุดสะพานมีประตูโทริอเิ ข้าสู่แดน
ศัก ดิส์ ิทธิส์ ่ วนใน ก่ อ นเข้า แต่ ล ะส่ วนจะมีท่ลี ้างมือ และปากอยู่ด้านหน้ า เพื่อ ความ
บริสุทธิข์ องผู้มาเยือ น ในอดีต มีผศู้ รัทธาเชื่อกันว่าที่น่ีเป็ นที่สถิตแห่งสุริยเทพ จึงมีผู้
ศรัทธาทัวญี
่ ่ปนุ่ เดินทางไปกราบไหว้ไม่ขาดสายกระทั ่งถึงปจั จุบนั มีผคู้ นกว่า 7 ล้านคน
เดินทางไปกราบไหว้ศาลเจ้าอิเสะกันทุกปี
นําท่านเดินทางสู่ ถนนโอฮาไรมาชิ ถนนสายนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นถนนสายโบราณ สองข้าง
ทางของถนนมีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง เรียงรายใน
บรรยากาศของอาคารที่ดูย้อนยุคตัง้ แต่สมัยเอโดะจนถึงเริม่ ยุคเมจิ ถนนสายนี้มคี วาม
ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ไฮไลท์ ลิม้ รสความอร่อยของขนมระดับภูมภิ าค ขนมอะคะฟุ
กุ หรือมีอกี ชือ่ หนึ่งทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ความสุขสีแดง ทํามาจากข้าวกับถัวแดงบด
่
และยังมี
เส้นอุด้งอิเสะ ซึ่งมีความหนากว่าเส้นอุด้งทัวไป
่ ที่มีให้ท่านได้ลองซื้อลองชิมตลอด
เส้นทางถนนสายนี้
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร --- เมนูเต้าหู้ ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูดงั ของ
เมืองเกียวโต ที่นาเต้าหู้ และฟองเต้าหู้มาปรุงเป็ นอาหารจานประณี ตที่เป็ น
เอกลักษณ์ ของเกียวโตที่จาทาให้ให้มุมมองการทานเต้าหู้ของท่านเปลี่ยนไป

นาท่านเข้าสู่ที่พกั KYOTO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

วันที่สี่

เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึ – วัดเท็นริวจิ – ป่ าไผ่ – รถไฟ
สายธรรมชาติ – โกเบ – ศาลเจ้าอิคตุ ะ – ซันโนะมิยะ – อะมากะซากิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ อาราชิ ยาม่ า เพื่อ นํ าท่านชม สะพานโทเก็ทสึ เ คี ยว นํ าท่านชม
สะพานทีส่ วยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็ น
อีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ และ วัดเท็นริ วจิ วัดที่มีความ
สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของวัดในเกียวโต และยังเป็น 1 ใน 5 วัดมรดกโลกที่มชี ่อื เสียง

เที่ยง
บ่าย

คา่

ทีส่ ุดของเมืองเกียวโต ต่อด้วยชม ป่ าไผ่ ตัง้ อยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโต
เดินชมจุดถ่ายภาพแนะนํ าสําหรับผู้ท่เี ดินทางมาเที่ยวเกียวโต เพื่อนํ าท่านนัง่ รถไฟ
สายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้ แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอารา
ชิยาม่าชมวิวแม่น้ํา และทิวเขา นําท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ร้าน “Fisherman”
เต็มอิ่ มกับเมนูหลากหลายโดยเฉพาะเมนูสไตล์อิตาเลี่ยน
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิ คุตะ เป็ นศาลเจ้าที่เก่าแก่ท่สี ุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น คาดว่า
ก่ อ สร้ า งตัง้ แต่ ปี ค .ศ. 201 หรือ กว่ า 1,800 ปี ม าแล้ ว ซึ่ ง มีม าก่ อ นเกิด เมือ งโกเบ
เพราะแม้แต่ชอ่ื เมืองโกเบ ยังมาจาก แกมเบ(Kambe)หรือชือ่ ของบ้านของเทพเจ้าอิคุตะ
ซึ่งเทพอิคุตะนัน้ เชือ่ กันว่าเป็นเทพแห่งพลังความสร้างสรรค์ ทีน่ ่จี งึ เป็นศาลเจ้าทีม่ กั จะมี
ชาวเมืองโกเบโดยเฉพาะเหล่าศิลปิ น และนักกีฬาแวะเวียนมาขอพรอยู่เสมอ รวมทัง้
เครื่องรางของทีน่ ่ยี งั มีชอ่ื ด้านการสมหวังด้านความรักด้วย

นํ าท่านเดินทางสู่ ถนนสายช้อปใจกลางโกเบ ซันโนะมิ ยะ แหล่งช้อปปิ้ งหลักของคน
โกเบ เพราะที่น่ีมีร้านค้าเรียงรายมากมาย และมีสินค้าจําหน่ ายหลากหลายประเภท
ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอาง ร้านขายยา ร้านของฝากและรวมไป
ถึงร้านอาหาร ทีเด็ดไปกว่านัน้ คือร้านค้าเอาใจนักท่องเที่ยวที่เราสามารถไปช้อปปิ้ งได้
แบบปลอดภาษีอกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร --- เมนูสเต็กโกเบ พิ เศษ!! ลิ้ มรส สเต็กเนื้ อ
โกเบ หรือ เนื้ อของวัว Tajima ushi คุณภาพดี ละลายในอุณหภูมิต่า จึงมีความ
นุ่ม อร่อยละลายในปาก เป็ นร้านยอดนิ ยมของเมืองโกเบ

จากนัน้ นําท่านเดินสู่เมือง อะมากะซากิ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่ห้า

อะมากะซากิ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชัน้ ที่ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลาง
เมืองซึ่งเป็ น ปราสาทเก่า แก่ขนาดมหึม าที่สร้า งขึ้นตัง้ แต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ
เจ้าเมืองผูย้ งิ่ ใหญ่ และมีบทบาทสําคัญกับการเมืองของญี่ป่นุ อิสระให้ท่านได้ต่นื ตากับ
ความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ในการขนหินก้อนมหึมา
จํานวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ ต์คชุ ิ คตั สึ อาหารทอดชนิ ดหนึ่ ง
ที่มีชื่อเสียงมากในเมืองโอซาก้า วิ ธีการทาคุชิคทั สึนัน้ ไม่ยากเพียงนาเนื้ อสัตว์ ผัก
หรือผลไม้มาเสียบไม้จากนัน้ นาไปชุบแป้ งแล้วไปทอดให้กรอบจนเปนสีเหลืองน่ า
อร่อย ก่อนเสิ รฟ์ ให้กินร้อน ๆ พร้อมน้าซอสสูตรเฉพาะ

เที่ยง

บ่าย

คา่

จากนัน้ นํ าท่านอิสระ ช้ อปปิ้ งชิ นไซบาชิ ถนนคนเดินเส้นยาว ทัง้ ยังเป็ นย่านการค้า
ชื่อ ดัง ของเมื อ งโอซาก้ า ที่เ ต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นค้ า และมี สิน ค้ า หลากหลายรู ป แบบ
ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสําอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งบันเทิงชัน้ นํ า
รวมทัง้ มีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพง ส่วนตรงกลางของถนนจะมี
สะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็ นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นัน่ ก็ค ือตึกที่มีสญ
ั ลักษณ์ค นวิง่ ชูมือ
อันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร --- สุกี้ยากีป้ ู ลิ้ มรสสุกยี้ ากีป้ ยู กั ษ์ เนื้ อแน่ น
หวาน ละมุน ชิ้ นโตๆ ที่นามาต้มกับน้าสุกสี้ ตู รต้นตาหรับของทางร้าน

นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่หก

อะมากะซากิ – ตลาดคุโรมง – อิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดที่มชี ่อื เสียง และเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมือง
โอซาก้า จนได้รบั สมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว
มีบรรยากาศภายในเป็ นทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็ม
ไปด้วยร้านค้าต่างๆ กว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ ของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่น
และอาหารพืน้ เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชมิ กัน
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างอิ ออน ซึ่งเป็ นห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ มีท่ตี งั ้
ใกล้สนามบินคันไซ เพียง 15 นาที ซึ่งภายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้รวบรวมร้านค้า
ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า และร้านอาหารไว้มากมาย รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด
ใหญ่ทเ่ี พียบพร้อมไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิด ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิ น
โอซาก้า
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 673
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.35 น.
21.25 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ตุลาคม 18 - 23

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
69,900.62,900.55,900.10,500.-

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

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 กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม และต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดิ นทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ 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 (เดิน ทางไป-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 งมาจากอุบตั ิ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+สูง ไม่เ กิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น
ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้าหนัก และจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆ กับ การบินไทย 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)

