วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 622

23.05 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โกเบ – ภูเขาร็อคโกะ (นัง่ กระเช้ าไฟฟ้ า)
โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ถ่ายรูป) – อามางาซากิ

06.25 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นํ าท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านชม ปราสาทโอซาก้า เป็ นปราสาทโบราณ 7 ชัน้
ที่ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมือง ซึ่งเป็ นปราสาทเก่าแก่ขนาดใหญ่ท่สี ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัย
ของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยงิ่ ใหญ่ และมีบทบาทสําคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานคนกว่า 2
ล้านคน ในการขนหินก้อนใหญ่จํานวนมากมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เพื่อ นัง่ กระเช้าไฟฟ้าชมทิวทัศน์ บน ภูเขาร็อคโกะ ซึ่ง
ภูเขาร็อคโกะมียอดเขาทีม่ คี วามสูง 931 เมตรจากระดับนํ้าทะเล มีฉากหลังเป็นภูผาทีป่ ก
คลุมไปด้วยผืนป่าสีเขียว พร้อมกับทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองโกเบตรงเบื้องหน้า
และแวะถ่ายรูป โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ มีความสูงที่ 108 เมตร ซึ่งท่านจะได้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงของเมืองโกเบที่มคี วามเจริญ และทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน
ระยะเวลาเพียง 12 ปี หลังจากทีเ่ มืองโกเบประสบกับภัยพิบตั แิ ผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ท่สี ุด
ในปี ค.ศ.1995 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กบั ชาวบ้านที่น่ีกว่า 500 หลังคาเรือน จากนัน้
ท่านเดินทางสู่ เมืองอามางาซากิ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

อามางาซากิ – เกี ย วโต – ศาลเจ้ า ฟู ชิ มาอิ นาริ – วัด คิ นคะคุ จิ –
เอะนะเคียว – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซึ่งท่านจะได้สมั ผัสและ
เก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสสี ้ม ) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็ นแถวยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ทม่ี คี วามงดงามและที่น่ยี งั เป็นศาลเจ้าทีม่ ผี คู้ นจํานวน
ั ้ นัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ นผูส้ ่งสาร
มากมาสัก การะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปนสุ
ให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว นอกจากนี้ยงั เคยถูกนํามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชอ่ื
ดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วัดคิ นคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ท่ตี งั ้ อยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งใน
อดีตทีน่ ่ไี ม่ใช่วดั หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาได้ขายบ้าน
หลังนี้ให้กบั โชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิค คิวซัง เพื่อใช้เป็ น
ทีพ่ ํานัก จนกระทังท่
่ านโชกุนเสียชีวติ จึงได้เปลี่ยนเป็ นวัดเซนโดยผูเ้ ป็ นลูกชาย แต่วดั ที่
เห็นในปจั จุบนั นี้เป็ นแค่แบบจําลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3
ั้
ชัน้ ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคําเปลว มีรูปปนนกฟี
นิกซ์บนยอด และมีลําธาร จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเอะนะเคียว
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ENAKYO KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า
http://yukai-r.jp/enakyo-kh/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

เอะนะเคี ย ว – ถนนสายประวัติ ศาสตร์ น ะกะเซ็ น โด – มัต สึ โ มโต้
ปราสาทมัต สึ โ มโต้ – โกเท็ ม บะพรี เ มี่ ย ม เอ้ า ท์ เ ล็ ต – ทะเลสาบ
ยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวัตศิ าสตร์ของญี่ป่นุ คือ ถนนนะกะเซ็นโด อดีต
เป็ นสถานที่ท่มี คี วามสําคัญต่อ เมืองเอโดะ (โตเกียวในปจั จุบนั ) และเมืองเกียวโต ด้วย
ความทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวัตศิ าสตร์โทไคโด ถนนเส้นนี้จงึ เปรียบเสมือน
เส้นเลือดหล่อเลีย้ งผูท้ ส่ี ญ
ั จรผ่าน มีรา้ นค้า และทีพ่ กั ตลอดสองข้างทาง ปจั จุบนั ถนนเส้น
นี้ยงั คงหยุดเวลาให้อยู่กบั ที่ และยังคงดําเนิ นต่อไป เช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายังคงทํา
หน้าทีเ่ ฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน แต่วา่ เหลือเพียงไม่กแ่ี ห่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เพื่อชม ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็ น 1 ใน 3 ปราสาท
เก่าแก่ท่มี ีค วามสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีท่ดี ําสนิท จึงทําให้
ปราสาทแห่ ง นี้ไ ด้รบั ฉายาว่า “ปราสาทอีก าดํ า ” และอิส ระให้ทุก ท่ านช้อปปิ้ งสิน ค้า
แบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเท็มบะพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็ นแหล่งรวมสินค้านํ าเข้าและ
สินค้าแบรนด์ญ่ปี ุ่นที่ดงั ไปทัวโลก
่
อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE,
CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อ กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ท่รี ้าน BALLY,
PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และ
นาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ีปุ่น ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ นเทมปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทานที่เสิร์ ฟ ผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ย ังมีซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกะหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – เจดียช์ ูเรโตะ – ถนนสายต้นเมเปิ้ล – โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เจดียช์ เู รโตะ เป็นเจดีย์ห้าชัน้ บนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิ
โยชิดะ และภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์ น้ีตงั ้ อยู่บนศาลเจ้า
อาราคุระเซนเกน ซึ่งสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 โดยจากตัวอาคารหลักของ
ศาลเจ้า จะต้องขึน้ บันไดไปเกือบ 400 ขัน้ จากนัน้ เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ
ั่
เพื่อชมเทศกาล ถนนสายต้นเมเปิ้ ล ตัง้ อยู่บริเวณชายฝงทางตอนเหนื
อของทะเลสาบ
คาวากุจโิ กะเลียบแม่น้ํ าสายเก่านิชกิ าว่า เป็ นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ีโรแมนติกและสวย
แห่งหนึ่งในแถบภูเขาฟูจิ โดยช่วงที่งดงามที่สุดจะเป็ นปลายฤดูใบไม้ร่วงที่มีใบไม้ร่วง
หล่นลงมากองตามทางแม่น้ําปกคลุมจนกลายเป็นสีสม้ แดงไปทัวทั
่ ง้ บริเวณ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*พิ เศษ! ให้ท่านรับประทานอาหารเซ็ทปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เป็ นเมนู ขน้ึ ชื่อในแถบฟูจิ
โดยนําเนื้อหมูหรือเนื้อวัวทีค่ ดั สรรมามาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟ รับประทานพร้อมกับผัก
ตามฤดู ก าล ข้า วสวยร้อ นๆ นํ้ า ซุ ป สู ต รต้น ตํ า หรับ ของทางร้า นและนํ้ า จิ้ม รสเด็ด ที่
จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมือ งโตเกีย ว เพื่อ เข้าสู่ ย่ านชิ นจูก ุ เป็ นย่ านช้อปปิ้ ง ที่มีช่อื ของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้า
แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสือ้ ผ้า แฟชันนํ
่ าสมัย กระเป๋า รองเท้า
วัย รุ่น อย่ า งโอนิ ท สึก ะ ไทเกอร์ร วมไปถึง เครื่อ งสํา อางค์ย อดนิย มอย่ าง SHISEIDO
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
*พิ เศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ตช์ าบู ชาบู ลิม้ รสเนื้อวากิวคุณภาพดีระดับพรีเมีย่ ม และ
ซอฟต์ดริงก์ไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด

เที่ยง

บ่าย

คา่

วันที่หก

โตเกี ย ว – ** อิ ส ระช้ อ ปปิ้ งใจกลางเมื อ งโตเกี ย ว หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม
โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชาระเพิ่มท่ านละ 3,000
บาท, เด็กชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ชําระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท, เด็กชําระเพิม่ ท่านละ
2,400 บาท) เชิญ ท่ า นพบกับ ความอลัง การซึ่ง เต็ม ไปด้ ว ยเสน่ ห์แ ห่ ง ตํ า นาน และ
จิน ตนาการของการผจญภัย ใช้ทุ นในการก่อ สร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล
ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศ
ไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้น
กับ SPLASH MOUNTAIN, นั ่งเรือผจญภัยในปา่ กับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมี
พูห,์ ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS และเข้าไปอยู่ใน
โลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
***หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด***

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่เจ็ด

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านชม วัดอาซะกุซ่า เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง
บ่าย

17.30 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้ งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างอิ ออน
เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่ านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชันนํ
่ าสมัย
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์ ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

พฤศจิกายน

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
59,900.53,900.47,900.11,900.-

04 – 10
ราคาไม่รวมตั ๋ว
45,500.40,900.36,500.11,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ

- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ ร ับผิด ชอบต่อ การถู ก ปฏิเสธหรือ ห้า มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเ สธการเข้า
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 (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

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ํ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 ฯ จะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนั กกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ 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)

