วันแรก

กรุงเทพฯ

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – นาโกย่า – สวนโอบาระ (ชมซากุระในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี )
หุบเขาโครังเค – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.
07.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบิ นชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ เพื่อเทีย่ ชม เทศกาลใบไม้
เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ทีม่ ชี อ่ื เสียงในเรื่องของสวนที่ปลูก
ดอกซากุระสายพันธุ์พเิ ศษไว้กว่า 1,000 ต้น ที่จะออกดอกได้ปีละ 2 ครัง้ มีช่อื เรียกว่า
ชิคซิ ากุระ หรือ ซากุระฤดูหนาว ซึ่งชิคซิ ากุระจะบานในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ระหว่างเดือน
ตุ ล าคม – ธัน วาคม จึง สามารถชมดอกซากุ ร ะไปพร้ อ มกับ ใบไม้ เ ปลี่ย นสีไ ด้ ใ น
ขณะเดียวกัน จากนัน้ เยือน หุบเขาโครังเค เพื่อให้ทุกท่านได้ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขา
ทีต่ ดิ ภูเขาอิอโิ มริสูง 254 เมตร ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นจุดทีด่ ที ส่ี ุดแห่งหนึ่งสําหรับชมใบไม้เปลี่ยน
สีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมภิ าคนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ล
ทิว ทัศ น์ ข องใบไม้ สีแ ดงเหลือ งจะเกิด ขึ้น ประมาณ
กลางเดื อ นถึ ง ปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายนของทุ ก ปี
มีสะพานไม้โทเก็ทสึเคียว สะพานสัญลักษณ์ประจําโค
รังเค ทีเ่ ป็นจุดถ่ายภาพทีง่ ดงามให้ท่านได้ชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เทีย่ วชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์
บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็ น
อย่างดี โดยท่านจะได้ชมการดําเนินชีวติ แบบดัง้ เดิม
พร้อ มเลือ กซื้อ สิน ค้า พื้น เมือ งและของที่ร ะลึก ใน
สไตล์ญ่ีปุ่น แท้ๆ อีก ทัง้ ให้ท่ า นได้เ พลิด เพลิน กับ
บรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hida Plaza Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.hida-hotelplaza.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

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

วันที่สาม

ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – คานาซาว่า
สวนเค็นโรคุเอ็น – ย่านฮิกาชิชายะ (ซอฟท์ครีมทองคา) – อาวาระ
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (จุดชมวิ วชิ โรยามะ) ซึ่งยังคงอนุ รกั ษ์บ้าน
สไตล์ญ่ปี นุ่ ขนานแท้ดงั ้ เดิมไว้ และยังได้รบั เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกใน
เดือ นธัน วาคม ปี ค .ศ.1995 ซึ่ ง บ้ า นในสไตล์
กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้างประมาณ 10 เมตร โดยโครงสร้า ง
ของบ้านสามารถรองรับหิมะทีต่ กหนักในช่วงฤดู
หนาวได้ดแี ละรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสอง
มือของพระเจ้าจึงเรียกหมูบ่ า้ นสไตล์น้วี า่ “กัสโซ่”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*พิ เศษ! ให้ท่านลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่หารับประทานภู มิภาคอื่นไม่ได้ “โฮบะมิโซะ”
เนื้อฮิดะ เนื้อวัวดัง 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่ ที่นํามาย่างบนใบแมกโนเลียแห้งสีน้ํ าตาลบนเตา
เล็กทานคู่กบั ปลาอายุ เครื่องเคียง นํ้าซุปและข้าวสวยร้อนๆ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า เพื่อชม สวนเค็นโรคุเอ็น ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 สวนที่
สวยที่สุด ของญี่ปุ่น โดยจุดถ่ายรูปยอดนิยมก็คอื บ่อนํ้ าคาสุมกิ ะ ซึ่งเป็ นสระนํ้ า ที่ใหญ่
ทีส่ ุดในสวนแห่งนี้ และตะเกียงหินโคโททีอ่ ยู่ขา้ งสะพานนิจบิ าชิน่ีเป็ นจุดสําคัญของสวน
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ย่านฮิ กาชิ ชายะ เป็ นเขตร้านนํ้ าชาเก่าสมัยโบราณมีอาคาร
เก่าแก่เ รียงรายมีอายุ ไม่น้อยกว่า 180 ปี ในเขตร้า น
นํ้ ายาฮิงะชิชายะ และใหญ่ ท่สี ุดในบรรดาทัง้ 3 เขต ใน
สมัยเอโดะ ซึ่งได้รบั ความนิยมในฐานะเขตบันเทิง บน
พื้น ถนนจะปูด้ว ยหิน ตลอดทัง้ สาย ร้านนํ้ า ชาเก่า สมัย
โบราณมีอาคารเก่าแก่เรียงรายนัน้ ทําให้ดูเป็นบรรยากาศ
ทีม่ มี นต์ขลังแบบญี่ปนุ่ ตลอดสองข้างทางในย่านนี้มรี ้าน
ขายของทีร่ ะลึกและร้านคาเฟ่สไตล์ญ่ีป่นุ สวยๆ เรียงราย
อยู่มากมาย และยังจะได้อมิ่ อร่อยและเพลิดเพลินไปกับ

เที่ยง

บ่าย

คา่

การแวะชิมขนมตามร้านขนมสไตล์ญ่ปี นุ่ อีกหลายร้าน *พิ เศษ! ให้ท่านลิ้มรสซอฟท์ครีม
เคลือบด้วยแผ่นทองคําเปลวของคานาซาว่า
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองอาวาระ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Mimatsu Awara Onsen Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.mimatu.net/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

อาวาระ – หน้ าผาโทจินโบ – พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ฟูคอุ ิ – วัดเฮี ยคุซาจิ –
โอซาก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม หน้ าผาโทจิ นโบ เป็นหน้าผาทีย่ ่นื ออกไปในทะเลญี่ปนุ่ ตัง้ อยู่ในเมืองสะกะอิ
จังหวัดฟุกุอิ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
และได้ ร ั บ การจดทะเบี ย นให้ เ ป็ น สถานที่ ท าง
ธรรมชาติทส่ี ําคัญของประเทศ เนื่องจากเป็ นจุดชม
วิวที่สวยงามอย่างมากดังนัน้ จึงมีนักท่องเที่ยวแวะ
เวีย นกันมาอย่างไม่ขาดสาย จุดเด่นของผานี้คอื มี
ความยาวถึง 1 กิโลเมตรและสูงถึง 25 เมตรด้วยกัน และเป็ นหน้าผาหินลาวาที่ถูกนํ้ า
ทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติ จากนัน้ นํ าท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
ฟูคอุ ิ เป็นพิพธิ ภัณฑ์วจิ ยั และศึกษาไดโนเสาร์ท่ดี ที ่สี ุดแห่งหนึ่งของโลก ตัง้ อยู่ในเมือง
คัตสึย าม่า จังหวัดฟู คุอิ ซึ่งเป็ นศูน ย์กลางการ
วิจ ัย ไดโนเสาร์ ท่ีใ หญ่ ท่ีสุ ด ของญี่ ปุ่ น ภายใน
พิพธิ ภัณฑ์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ชัน้ ชัน้ หลักเป็ น
นิทรรศการไดโนเสาร์ท่เี ปิ ดกว้าง จัดแสดงโครง
กระดูกไดโนเสาร์กว่า 40 ชิ้น พร้อมคําอธิบาย
ภาษาอังกฤษ รวมถึงตัวอย่างของไดโนเสาร์พนั ธุแ์ รปเตอร์ และซอรัสทีถ่ ูกพบในเมืองฟู
คุอแิ ละบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดเฮียคุซาจิ ซึ่งในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะ
เป็นสถานทีแ่ ห่งหนึ่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมาท่องเที่ยว โดยมี

เที่ยง
บ่าย

คา่

อาคารเก่าแก่ และมีสวนสไตล์ญ่ปี นุ่ ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป เนื่องจากมีการนําเอาเทือกเขา
มาเป็นส่วนหนึ่งของสวน และมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเขตชนบทอันสงบเงียบของ
เถือกเขาแห่งนี้
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
*พิ เศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิม่ กับเนื้อหมู เนื้อวัวที่คดั สรรมา
อย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
นํ้าจิม้ รสเด็ด และซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/

วันที่ห้า

โอซาก้า – ** อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชาระเพิ่มท่านละ
3,000 บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโอซาก้าด้วยตัวเองตามย่านดัง โดยการนัง่
รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) เพื่อเดินทางเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดัง อาทิ
– ชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของนครโอซาก้า
ภายในย่านนี้ มีรา้ นค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอัน
ทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทัง้ สําหรับเด็ก
และผู้ใ หญ่ สัญ ลัก ษณ์ เ ด่ น ของย่ า นนี้ คือ ตึก รู ป
เครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อ
ดังจากญี่ปนุ่ นันเอง
่
– โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ําในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่
มีขนาดใหญ่ทห่ี าชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตา
ของปลาแสงอาทิต ย์ ที่มีข นาดตัว ใหญ่ ร าคา
ประเมิน มิไ ด้แ ละเพลิน ตากับ สัต ว์มีช ีว ิต ใต้น้ํ า
นานาชนิดจากทัวทุ
่ กมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา,
ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น
– วัดชิ เทนโนจิ วัดที่มอี ายุเก่าแก่ท่สี ุดของเมืองโอ
ซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็ นพุทธสถาน แห่ง

เที่ยง
บ่าย

คา่

แรกในญี่ป่นุ โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย์ 5 ชัน้ อันวิจติ รสร้างตามแบบสถาปตั ยกรรมสมัย
อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ เดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ ชําระเพิม่ ท่านละ
3,000 บาท, เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปีชาํ ระเพิม่ ท่านละ 2,400 บาท ) เชิญท่านพบกับความ
อลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุ กท้า
ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจ
จากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จาก
เรื่อ ง “แบ็ค ดราฟท์”ล่ องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์
จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค” นังเรื
่ อเพื่อพบกับความน่ า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้
ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครื่องเล่น
ภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทัง้ พบกับโซนใหม่
“วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซนสวนสนุ กสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูน
สุดน่ารักชือ่ ดังของญี่ปนุ่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุ กสนานกับโซน
ใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ี
พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัม ผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จาก
ภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา
ย่ า นฮอกส์ม้ีด ร้า นขายของแปลกประหลาดของ
เหล่าพ่อมดและแม่มดทัง้ หลาย และที่ไม่ควรพลาด
ชิมคือ บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มที่ได้รบั ความนิยมใน
โลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์)
และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถอื ว่าเป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วทีด่ ที ่สี ุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มกี าร
สร้างด้วยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยในการ ถ่ายภาพ 4K ทีจ่ ะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่าน
เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รพ่ี อตเตอร์เลยทีเดียว
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/

วันที่หก

โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ริงกุพรีเมี่ยม เอ้ าท์เล็ต – สนามบินโอซาก้ า
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มี
ประวัตมิ าตัง้ แต่สมัยเอโดะตอนปลาย โดยสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก
ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัว
ร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดบิ ไปประกอบอาหาร
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ ริ งกุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เป็นเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ท่สี ุดในโอซาก้า ซึ่ง
ภายในพร้อมไปด้วยสินค้า แบรนด์ยอดนิยมของญี่ปุ่นและแบรนด์ดงั จากต่างประเทศ
กว่า 200 ร้านให้เลือกซื้อกันได้ในราคาพิเศษ ตัง้ แต่แบรนด์หรูชอ่ื ดังไปจนสตรีทแบรนด์
ทัวไป
่ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านมากมาย เช่น
Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,
NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen นอกจากนี้ยงั มีมุมให้นงพั
ั ่ กผ่อนอย่างศูนย์
อาหารให้นงทานอี
ั่
กด้วย

เที่ยง
บ่าย

17.25 น.
22.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิ นโอซาก้า
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 673
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
53,900.48,500.43,500.10,500.-

12 – 17
ราคาไม่รวมตั ๋ว
37,900.34,500.30,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อ น หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 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 กปฏิเสธหรือ ห้ า 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 ระสบการณ์นําเทีย่ วคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปกลับ
พร้อมลูกค้า 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
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
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 ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ 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 า หนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 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 % 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)

