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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
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิ โยมิ สึ – ย่านฮิ กาชิ ยาม่า – นาบานะ โนะซา
โตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – นาโกย่า
เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต เป็ นจังหวัดหนึ่งในภูมภิ าคคันไซ (Kansai) ซึ่งเคย
เป็ น เมื อ งหลวงของประเทศญี่ ปุ่ น มายาวนานที่ สุ ด คื อ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ.794 จนถึ ง
ปี ค.ศ.1868 ร่ ว มๆ 1,100 ปี เ ลย จัง หวัด เกีย วโตจึง เป็ น เมือ งสํ า คัญ ที่เ ต็ม ไปด้ ว ย
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น นํ าท่า นไปยัง ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ ให้ท่า น
สัม ผัส และเก็บ ภาพความสวยงามกับ โทริ อิ
(ซุ้มประตูสสี ้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็ นแถว
ยาวประมาณ 4 กิ โ ลเมตร คล้ า ยอุ โ มงค์ ท่ี มี
ความงดงาม ที่น่ียงั เป็ นศาลเจ้าที่มผี ู้คนจํานวน
ั ้ นัข
มากมายสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปนสุ
จิง้ จอกทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ คือผูส้ ่งสารให้กบั เทพเจ้า
แห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนํ ามาเป็ นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ช่อื ดังเรื่อง “เดอะ เมม
มัวร์ ออฟ เกอิชา” (Memoirs of a Geisha)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ชาบู สไตล์ญี่ปนุ่ )
นํ า ท่า นเข้า ชม วัด คิ โ ยมิ สึ หรือ วัดน้ า ใส เป็ น หนึ่ง ในวัด ที่มีช่อื เสีย งโด่ งดังที่สุ ด
ของญี่ปนุ่ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 780 มีน้ําทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติจากนํ้ าตกโอโตวะ
(Otowa Waterfall) ไหลผ่านทําให้เป็ นที่มาของชื่อ วัดนํ้ าใส และทางยูเนสโกได้บนั ทึก
ให้วดั แห่งนี้ ขึน้ เป็ นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มี
ชื่อเสียงของวัดแห่งนี้กค็ ืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตร
จากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ย่นื ออกไปภายนอกทําให้บริเวณนี้เป็ นจุดชมวิว
ทีส่ วยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงทีข่ น้ึ
ชือ่ ของเกียวโตอีกด้วย ***ตัง้ แต่เดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2017 จะมีการปิ ดซ่อมแซมใน
ส่วนของอาคารหลัก จนถึงปี ค.ศ. 2020***

ให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านฮิ กาชิ ยาม่า แหล่งเดินเล่นช้อปปิ้ง สองข้างทางเต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านขนมมากมาย เสน่หข์ องย่านนี้กค็ อื รูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าทีย่ งั คง
ความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดินทีส่ องข้างทางจะมีอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปนุ่ ดัง้ เดิม
ให้ความรูส้ กึ ถึงเมืองเก่าทีย่ งั คงมีความเป็นเอกลักษ์ของเกียวโตในสมัยก่อน

จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟ
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุด สําหรับทีน่ ่ี ถือเป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวยๆ มากมาย
พร้ อ มหลากหลายกว่ า 40 ชนิ ด ซึ่ ง รวมถึง ซากุ ร ะ ทิ ว ลิ ป และคอสมอส (ดอก
ดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กบั ความงามของดอกไม้
ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟ
ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel
of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเทีย่ วอีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน
พร้อมคูปองมูลค่า 1,000 เยน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเท่า
https://nagoyakokusai.com/

วันที่สาม

นาโกย่า – โอบาระ – เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมซากุระ ( ขึ้นอยู่กบั สภาพ
อากาศ ) – หุบเขาโครังเค – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

เดินทางสู่ เมืองโอบาระ เพื่อชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระ ( ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ ) งานเทศกาลทีส่ ามารถชมดอกซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดง ที่
จัดขึน้ ตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอยสไตล์ญ่ปี ่นุ ตัง้ ขาย
ในบริเวณงานอีกด้วย และท่านจะได้พบกับต้น Shikizakura ทีม่ อี ายุมากกว่า 100 ปี ซึ่ง
ถือเป็นสมบัตทิ างธรรมชาติของจังหวัดไอจิ

เที่ยง

บ่าย

นํ าท่านชมใบไม้เปลี่ยนสีท่ี หุบเขาโครังเค หุบเขาที่ติดภู เขาอิอิโมริสูง 254 เมตร
ขึน้ ชื่อว่าเป็ นจุดที่ดที ่สี ุดแห่งหนึ่งสําหรับชมใบไม้
เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภู มิภาคนี้ ซึ่งเต็มไป
ด้ ว ยต้ น เมเปิ้ ล ทิว ทัศ น์ ข องใบไม้ สีแ ดงเหลือ ง
จะเกิ ด ขึ้ น ประมาณกลางเดื อ น -ปลายเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี มีสะพานไม้ไ ทเกะสึเคีย ว
สะพานสัญลักษณ์ประจําโครังเคทีเ่ ป็นจุดถ่ายภาพ
ทีง่ ดงามให้ท่านได้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง )
ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กสรรอย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ ว่ า จะเป็ น
เนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมัก
เครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้
อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อม
ทัง้ นํ้ าจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยงั มีซูชนิ านาชนิด
อุ ด้ง ร้ อ น พร้อ มของหวานมากมาย เค้ ก ผลไม้
ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ โกเท็ม บะ พรี เ มี ย ม เอาท์ เ ล็ ต ที่มีสิน ค้า แบรนด์ เ นมทัง้ จาก
ในประเทศ และต่ า งประเทศมากมาย กว่า 200
แบรนด์ ด้วยพื้นที่อนั กว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจาก
ภู เ ขาไฟฟู จิม ากนัก หากสภาพอากาศดีท่ า นจะ
สามารถมองเห็น วิว ภู เขาไฟฟู จิไ ด้อย่ า งสวยงาม

และชัดเจน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกใจไปพร้อมกับอิม่ เอม
กับบรรยากาศทีด่ ูเหมือนกับอยู่ในอเมริกาเหนือ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.mihanagroup.jp/en_facilities/index.html

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนําสําราญกับบุฟเฟ่ตอ์ าหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี นุ่ ไม่วา่ จะเป็นขาปู
ั ้ าต่าง ๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิตน้ ตํารับ หรือจะเป็นเทมปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ทีท่ อดจนกรอบน่ารับประทาน นอกจากนี้ยงั มี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม,
ข้าวราดแกงกระหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---วันที่สี่
เช้า

ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ( ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ) – โมมิ จิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล –
โตเกียว – ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ( ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของ
ประเทศญี่ป่นุ ชมความงามของภูเขาไฟศัก ดิ ์สิทธิ ์ และสวยงามจนได้รบั การยกย่องว่า
เป็ น ภู เ ขาไฟที่ส วยที่ สุ ด ในโลกขนาดไม่ มี ลู ก ใด
มาเทียบเคียง และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร
(12,388 ฟุ ต ) ได้ ร ั บ รองจากองค์ ก ร UNESCO
ให้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็ นมรดก
แห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปนุ่
นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ เทศกาลโมมิ จิ ไคโร ( อุโมงค์ใบเมเปิ้ ล ) จุดชมใบไม้เปลี่ยน
ั่
ทีส่ วยงามบริเวณทะเลสาบคาวากุจิ ต้นเมเปิ้ ลที่ขน้ึ อยู่ทงั ้ 2 ฝงของคลองนํ
้ าจะเปลี่ยนสี

เที่ยง
บ่าย

คา่

ทัง้ ส้ม และแดง ท่ า นจะได้ช มใบเมเปิ้ ล ทัง้ บนต้น และใบที่ร่ ว งหล่ น บนพื้น ที่น่ี จึง ดู
เหมือนกับเป็นอุโมงค์ใบเมเปิ้ล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
เดินทางสู่ม หานครโตเกีย ว เมือ งหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตัง้ อยู่ ใ นภู ม ิภ าคคัน โต
มีป ระชากรอาศัยอยู่ร วมกันกว่า 12 ล้านคน
และมีนักท่องจํานวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทาง
มายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้
โตเกียวได้ช่อื ว่าเป็ นมหานครที่ผสมผสานความ
หลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว ดินแดน
ที่ร วมแฟชัน่ ชัน้ แนวหน้ า และเทคโนโลยี อ ัน
ทันสมัย จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านชิ นจูก ุ ซึ่งเป็ นย่ านช้อปปิ้ งที่มีช่อื เสียงของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์
เนม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสือ้ ผ้านําสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอ
นิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสําอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE
SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

หมายเหตุ : โรงแรมอยู่ในย่านใจกลางเมือง ห้องขนาด 16.6 ตร.ม.
วันที่ห้า

เช้า

โตเกี ย ว – ***อิ ส ระช้ อ ปปิ้ ง หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม โตเกี ย วดิ ส นี ย์แ ลนด์ เดิ น ทาง
โดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่ จ่ายเพิ่ มท่ านละ 3,000 บาท ราคาเด็ก อายุต่า กว่า 12 ปี
จ่ายเพิ่ มท่านละ 2,400 บาท) ****
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั น้ ให้ ท่านได้เลื อก อิ สระช้ อปปิ้ ง หรือ ซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ย์แลนด์
รวมค่าเดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท)
เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่งตํานาน และจินตนาการของการ

เที่ยง
บ่าย
คา่

ผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่อง
เล่ น ในหลายรู ป แบบ เช่น ท้ า ทายความมัน ส์เ หมือ นอยู่ ใ นอวกาศไปกับ SPACE
MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH
MOUNTAIN, นัง่ เรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุย
อวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่ง
จินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

หมายเหตุ : โรงแรมอยู่ในย่านใจกลางเมือง ห้องขนาด 16.6 ตร.ม.
วันที่หก
เช้า

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้ งห้างอิ ออน – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเข้า ชม วัด อาซากุส ะ วัด ที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุ ด ในโตเกีย ว ภายในประดิษ ฐานเจ้ า
แม่กวนอิมทองคําทีช่ าวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่
ของโคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้า เมืองนาริ ตะ ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้ งของเมืองนาริตะ
ที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้ างอิ ออน แหล่งใหญ่ รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้
ท่านเลือ กซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ นํ าสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอาง ของที่ระลึก
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็ค ทรอนิกส์ เป็ นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก
และสินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงของญี่ปนุ่ ก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้

เที่ยง
บ่าย
17.30 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน : 05 – 10
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
35,900.32,900.28,900.8,000.-

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 เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ น ชัน้ 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)

