วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาโกย่า – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ – ออนเซ็น
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชูบุ เซ็นแทรร์ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบิ นชูบุ เซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า หลัง
ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุ รกั ษ์
บ้านสไตล์ญ่ีป่นุ ขนานแท้ดงั ้ เดิม และได้รบั เลือกจากองค์กร
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคมค.ศ.1995 บ้านใน
สไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตก
หนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เพื่อ เข้าสู่ ย่านเมืองเก่ าซันมาชิ ชูจิ ที่ยงั คง
อนุ ร ัก ษ์ บ้า นเรือ นและสภาพแวดล้อ ม สมัย เอโดะ
ไว้ไ ด้เ ป็ นอย่ า งดี ชมการดํ า เนิ น ชีว ิต แบบดัง้ เดิม ที่
ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอันเก่าแก่ ( ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ร้านค้า
บางร้านมีโอกาสทีจ่ ะปิด )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HIDA HOTEL PLAZA หรือเทียบเท่า
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เสิรฟ์ ท่านด้วย เซ็ทเมนูจกั รพรรดิ ์ ที่บรรจงจัดวางอย่าง
ประณีต และเลือกสรรแต่วตั ถุชนั ้ ดี นํ ามาปรุงอาหารให้
ทุ ก ท่ า นได้ ล้ิม ลอง *พิเ ศษ เสิร์ ฟ พร้ อ มเนื้ อ ฮิด ะที่มี
ชือ่ เสียงของญี่ปนุ่ *

00.05 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ํ าแร่สไตล์ญ่ปี ่นุ หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ตลาดเช้ าทาคายาม่ า – มิเอะ – มิตซุย เอ้ าท์เล็ต พาร์ค
แจ๊สดรีมนางาชิมะ – นาบานา โนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถชี วี ติ ของผูค้ นในยาม
เช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่ง
นี้เป็ นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้
ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นค้ า แบบพื้ น เมื อ ง ผั ก ผลไม้
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนัน้
จากนัน้ เดินทางสู่ เมื องมิ เอะ ซึ่งอยู่ ต อนกลางของเกาะฮอนชู มีธรรมชาติอนั อุด ม
สมบูรณ์ทงั ้ ทะเลและภู เขา จึงรุ่งเรืองด้วยการเกษตรและประมง และมีของกินอร่อยๆ
มากมาย ซึ่งนอกจากสถานที่ท่ อ งเที่ย วยอดนิย มทรงคุ ณค่ าทางประวัติศาสตร์แ ละ
ประเพณีโบราณแล้ว เมืองมิเอะยังมีธมี พาร์คและแหล่งช้อปปิ้งให้ได้เพลิดเพลินกันอีก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นําท่านเยือน มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์คแจ๊สดรีมนางาชิ
มะ เป็นเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปนุ่ ทีส่ ามารถ
เพลิดเพลินกับการซื้อ ซึ่ง ภายในเอ้าท์เล็ตได้รวบรวม
ร้านค้า แบรนด์หรูไว้มากมาย เช่น Yves Saint Laurent,
Maison Margiela, Balenciaga นอกจากนี้ ย ัง มี
ร้านอาหารชื่อดังอีกมากมาย อาทิ Eggs ‘n Things, GELATO PIQUE CAFE เป็ นต้น
อีกทัง้ ยังมีรา้ นค้าแฟชัน่ ร้านขายของกระจุกกระจิก และอื่น ๆ กว่า 302 ร้านค้า
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที่
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุด สําหรับทีน่ ่ถี อื เป็นสถานทีท่ ่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวย ๆ 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 ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจะมีก ารจัดงานประดับไฟที่
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of
Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเทีย่ วอีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน (คืนคูปองมูลค่า 1,000 เยน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL MIELPARQUE NAGOYA หรือเทียบเท่า
https://www.mielparque.jp/nagoya/

วันที่สี่

นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึ ตะ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซาก้า –
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสักการะ ศาลเจ้าอัตสึตะ เป็นศาลเจ้าใหญ่รอง
จากศาลเจ้าอิเสะ ในทุกปี จะมีผมู้ าสักการะเป็ นจํานวน
มาก สิง่ สักการะของศาลเจ้าแห่งนี้คอื ดาบคุซานางิ ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในสามเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศกั ดิ ์สิทธิประจํ
์ า
จักรพรรดิญ่ีปุ่น และยังมีกําแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนา
งะถวายให้ศาลเจ้าตามทีเ่ คยได้อธิษฐานขอพรให้ได้รบั ชัยชนะในปีค.ศ.1560
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมภิ าคคันไซ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวง
ของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด ตัง้ แต่ปีค .ศ.794 จนถึงปี ค .ศ.1868 ร่วม 1,100 ปี
ทัง้ นี้จงั หวัดเกียวโตเป็นเมืองสําคัญทีเ่ ต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นําท่านเทีย่ วชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้m6dท่านสัมผัส
และเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้มประตูสสี ้ม) นับ
หมื่นที่เ รียงรายกันเป็ นแถวยาวประมาณ 4 กิโ ลเมตร
คล้ายอุโมงค์ท่มี คี วามงดงาม นอกจากนี้ท่นี ่ียงั เป็ นศาล
เจ้าทีม่ ผี คู้ นจํานวนมากมายสักการะขอพร และเชือ่ กันว่า
ั ้ นขั จิง้ จอกทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ คือผูส้ ่งสารให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว และยังถูก
รูปปนสุ
นํามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ชอ่ื ดังเรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of
a Geisha)
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เป็ นเมืองที่มคี วามสําคัญเป็ นอันดับสองและ
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของญี่ป่นุ และยังเป็ นเป็ นเมืองเศษฐกิจที่สําคัญของภูมภิ าค
คันไซ อีกทัง้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย จากนัน้ ให้ทุก

บ่าย

ท่านช้อปปิ้ งจุใจที่ ย่ านชิ นไซบาชิ เป็ น ถนนสาย ช้อปปิ้ งที่มีค วามยาวมากถึง 600
เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชันชั
่ น้ นํ า รวมถึ งร้านอาหาร
และร้านขนมด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง )
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่
หมักเครื่อ งเทศ และผัก สดนานาชนิ ด ให้ท่ านเลือ กได้อย่ า ง
ตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้ นํ้ าจิ้มสูตรพิเศษ
นอกจากนี้ ย ัง มีซู ช ิน านาชนิ ด อุ ด้ง ร้อ น พร้อ มทัง้ ของหวาน
มากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW HANKYU OSAKA หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/

วันที่ห้า

โอซาก้ า – อิ สระช้ อ ปปิ้ งใจกลางเมื อ งโอซาก้ า หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่ านละ
3,000 บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระช้อปปิ้ งในโอซาก้า ( ไม่มรี ถบัสบริการ ) หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ
สวนสนุกทีส่ ร้างความบันเทิงให้กบั คนแถบภูมภิ าคคันไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสร้าง
ของบริษัทสร้างภาพยนตร์ HOLLYWOOD ชื่อดัง นัน่ คือ UNIVERSAL STUDIO
ซึ่งภายในได้จําลองสตูดโิ อจากภาพยนตร์เรื่องดังๆ ทีผ่ า่ นมาของทางบริษทั ไว้มากมาย
โดยเริม่ จาก ภาพยนตร์เรื่องแรก ที่สร้างชื่อเสียงให้กบั สตีเว่น สปรีลเบิร์ก คือ E.T.
ซึ่งเป็ นการนัง่ จักรยานไปพร้อม กับ อีที และเดินทางข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้าน
เกิด ต่อจากนัน้ ไปยังสตูดโิ อของ TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็ก ทีส่ ร้างชือ่ ให้กบั
ดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็ กเกอร์ ท่านจะได้ดูภาพยนตร์ท่ไี ม่ได้ฉายตามโรงหนังแต่
เป็นภาคพิเศษแบบดิจติ อล 2 มิติ และ 3 มิติ รวมกระทังได้
่ สมั ผัสกับบรรยากาศเสมือน
จริงกับตัวละครที่อ อกมาโชว์กนั นอกจอเลยทีเดียว จากนัน้ ไปต่ อยังสตูดิโอ NEW

เที่ยง
บ่าย

คา่

AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอร์แมนหรือ ไอ้แมงมุม
ผูโ้ ด่งดัง เมื่อได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิค พิเศษ 4KHD×3D แล้ว ทําให้
เหมือนกับตัวละครมาอยู่ตรงหน้ าเราจริงๆ ยิ่งตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วย
เครื่องเล่นทีส่ ร้างขึน้ เพื่อทดสอบความกล้า นันคื
่ อ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE
มีการนํ าเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็ น BGM ขณะเครื่องเล่น
ทะยานขึน้ ฟ้า พร้อมทัง้ พบกับโซนใหม่ UNIVERSAL WONDERLAND เป็ นโซนสวน
สนุ ก สไตล์ค รอบครัว ให้ ท่ า นได้เ พลิด เพลิน กับ ตัว การ์ตู น สุ ด น่ า รัก ชื่อ ดัง ของญี่ปุ่ น
HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งหรือสนุ กสนานกันอย่างต่อเนื่องกับธีมพาร์ค The Wizarding
World of Harry Potter ภายในธีมพาร์คจําลองสถานที่สําคัญมากมาย ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์แฮรี่ พอตเตอร์ทงั ้ โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์ , หมู่บ้านฮอกส์ม้ดี ,
ร้า นฮัน นี ดุ ก ส์ และร้ า นไม้ ก ายสิท ธิ ์ โอลลิแ วนเดอร์ รวมถึง เครื่อ งเล่ น สุ ด ลํ้ า ด้ ว ย
เทคโนโลยี 4K
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL NEW HANKYU OSAKA หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hh/osakashh/

วันที่หก

โอซาก้ า – ปราสาทโอซาก้ า ( เข้ า ชมด้ า นใน ) – อิ ออน มอลล์ –
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมด้านใน ปราสาทโอซาก้า หนึ่ งในแลนด์มาร์ค
สําคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่
ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่น่ีด้วย หอคอย
ปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทัง้ หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูก
ล้อมรอบด้วยกําแพงหินคอนกรีต , คูน้ํ า และสวนนิชโิ นมารุ หลังจากนัน้ อิสระช้อปปิ้ งที่
ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่าง ห้างอิ ออน เป็ นแหล่งใหญ่
รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ

เที่ยง
บ่าย
17.25 น.
22.00 น.

เสื้อผ้าแฟชันนํ
่ าสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่อ งสําอาง ของที่ระลึก เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า
อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 673
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ธันวาคม

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

31 – 05 ม.ค.

ราคารวมตั ๋ว
61,900.55,900.49,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
39,900.35,900.31,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้ง
์
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้ําดื่มบริการ (ประเทศญี่ปนุ่ สามารถหานํ้าดื่มได้สะดวก)

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
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
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อ ง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่า ช้าการเลื่อนหรือยกเลิก
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 30 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 นชัน้ 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 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+
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)

