วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 622

23.59 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า
นาโกย่า – ย่านซาคาเอะ

07.20 น.

เดิน ทางถึง สนามบิ น คัน ไซ นํ า ท่ า นผ่ า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ งและศุล กากร
เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต เป็ น จังหวัดหนึ่งในภู มิภ าคคันไซ
(Kansai) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นมายาวนานที่สุด ตัง้ แต่ปี ค .ศ.794
จนถึง ปี ค .ศ.1868 ร่ ว ม 1,100 ปี ทัง้ นี้ จ ัง หวัด เกีย วโตเป็ น เมือ งสํ า คัญ ที่เ ต็ม ไปด้ว ย
ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมของญี่ป่นุ ต่อด้วย
นํ าท่านเที่ยวชม ศาลเจ้า ฟูชิมิอิ นาริ ให้ท่า น
สัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้ม
ประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็ นแถวยาว
ประมาณ 4 กิโ ลเมตร คล้า ยอุ โ มงค์ท่ีมีค วาม
งดงาม นอกจากนี้ ท่ีน่ี ยงั เป็ น ศาลเจ้าที่มีผู้ค น
ั ้ นขั จิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผูส้ ่ง
จํานวนมากมายสักการะขอพร และเชือ่ กันว่ารูปปนสุ
สารให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว และยังถูกนํ ามาเป็ นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ช่อื ดัง
เรื่อง “เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา” (Memoirs of a Geisha)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
บ่าย นําท่านเข้าชม วัดคิ โยมิ สึ หรือ วัดน้าใส เป็นหนึ่งในวัดทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังที่สุด
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 อื อาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตร
จากพืน้ ดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ย่นื ออกไปภายนอกทําให้บริเวณนี้เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็ นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขน้ึ
ชือ่ ของเกียวโตอีกด้วย ***ตัง้ แต่เดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2017 จะมีการปิ ดซ่อมแซมใน
ส่วนของอาคารหลัก จนถึงปี ค.ศ. 2020*** ให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านฮิ กาชิ ยาม่า
แหล่งเดินเล่นช้อปปิ้ง สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขนมมากมาย เสน่ห์ของย่านนี้

เที่ยง

ก็คอื รูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าทีย่ งั คงความเก่าแก่ เป็นถนนทางเดินทีส่ องข้างทาง
จะมีอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปนุ่ ดัง้ เดิม ให้ความรู้สกึ ถึงเมืองเก่าที่ยงั คงมีความเป็ น
เอกลักษ์ของเกียวโตในสมัยก่อน

คา่

จากนัน้ นํ าท่านเดินทางไปยัง ย่านซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า
เมืองใหญ่ท่สี ุดในภูมภิ าคชูบุ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงกลางของ
ประเทศญี่ปนุ่ ทีน่ ่ที ่านจะได้พบกับแหล่งความบันเทิง
และแหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง ขนาดใหญ่ พร้ อ มชิง ช้า สวรรค์
ขนาดสูง 52 เมตร นอกจากนี้ภายในห้างสรรพสินค้า
ยังเป็นทีต่ งั ้ ของโรงภาพยนตร์อกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL CASTLE PLAZA หรือเทียบเท่า
http://www.castle.co.jp/plaza/

วันที่สาม

นาโกย่ า – โรงงานผลิ ตพายปลาไหล – โอชิ โนะฮั ก ไก – ศาลเจ้ า
ฟูจิเซ็นเก็น – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นเดิน ทางไปยัง เมือ งฮามามัตสึ เข้าชม โรงงานผลิ ต พายปลาไหล หรือ ที่
เรีย กว่า โรงงานผลิ ต ขนมอุนางิ พ าย ที่น่ี สร้า งขึ้น ในปี ค .ศ. 2005 สามารถเข้าชม
ขัน้ ตอนการผลิตขนมอุนางิพายได้ ซึ่งขนมอุนางิพายเป็ นขนมหวานที่มสี ่วนผสมของ
ปลาไหล ซึ่งเป็ นของฝากจากจังหวัดชิซุโอกะที่
ได้ ร ั บ ค วา มนิ ย มม า กที่ สุ ด เห ตุ ผ ลที่ ข น ม
อุน างิพ ายเป็ น ที่รู้จ ักไปทัวญี
่ ่ ปุ่น นัน้ เป็ น เพราะ
ความมีเอกลักษณ์ในการนําแป้งทีม่ สี ่วนผสมของ
ปลาไหลมาทาเป็ นขนมหวานและรสชาติค วาม
อร่อยจากฝีมอื ของช่างทําขนมอุนางิพาย

เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง )
ให้ท่ า นได้เ ลือ กสรรอย่ า งเต็ม ที่ ไม่ ว่า จะเป็ น
เนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมัก
เครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้
อย่ า งตามใจชอบ เพื่อ มาย่ า งบนกะทะร้ อ น
พร้อ มทัง้ นํ้ า จิ้ม สู ต รพิ เ ศษ นอกจากนี้ ย ัง มีซู ช ิ
นานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมของหวานมากมาย
เค้ก ผลไม้ ไอศกรีม ให้เลือกอย่างจุใจ
นําท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮักไก ซึ่งเป็ นจุดชม
วิวภู เขาไฟฟู จิท่สี วยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง และ
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วชาวญี่ปุ่นเป็ น
อย่างมาก นอกจากนี้ทน่ี ่ยี งั มีบ่อนํ้าศักดิ ์สิทธิอั์ น
แสนบริสุทธิซึ์ ่งเกิดจากนํ้ าฝนไหลผ่านด้านบน
ภูเขาไฟฟูจิ และผ่านเข้ามาภายใน และสุดท้าย
ไหลลงสู่ดา้ นล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งนํ้าในบ่อนี้ชาวบ้านเชือ่ กันว่า ถ้านํามา
ดื่ม นอกจากจะได้ค วามสดชื่น จากการลิ้ม รสนํ้ า อัน บริสุ ท ธิแ์ ล้ว ยัง จะทํ าให้สุ ข ภาพ
แข็งแรง และโชคดีอีกด้วย จากนัน้ นํ าท่านสักการะ ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น ซึ่งเป็ น ส่วน
หนึ่งของมรดกโลกทางวัฒนธรรมภู เขาฟู จิ
(ขึ้น ทะเบีย นเดือ นมิถุ น ายนปี เ ฮเซที่ 25)
โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานทีท่ างความเชื่อ
ซึ่งช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าต่อคนหมู่มาก
ของภูเขาฟูจิ และส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่
ขาดไม่ได้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL FUJIMATSUZONO หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ่นุ ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ นเท็มปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทาน นอกจากนี้ยงั มี สุก้ยี ากี้ญ่ีปุ่นสูตรต้นตํารับ ปี กไก่ทอด
กรอบ หมูอบราดซอส ไข่ตุ๋น สเต็กเนื้อญี่ปนุ่ และมิโซะซุป สําหรับท่านทีใ่ ส่ใจในสุขภาพ
เรายินดีเสิร์ฟท่านด้วยสลัดผักสดๆ ที่ส่งตรงมาจากไร่ ***พิ เศษสุด! ขาปูที่เสิ รฟ์ ให้
ทานอิ่ มอร่อยได้ไม่อนั ้ ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ่ง
ว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

ลานสกีฟูจิเท็น ( รวม Snow Sled ) – กระเช้ าคาจิคาจิ – โตเกี ยว –
ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมหน้าหนาว Snow Sled หรือ กระดาน
เลื่อนหิ มะ ณ ลานสกีฟจู ิ เท็น ซึ่งอยู่ตรงบริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิ สําหรับท่านทีอ่ ยาก
ทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มใี ห้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย
( ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเช่าชุดเล่นสกี )
จากนัน้ นํ าท่าน ขึ้นกระเช้ าคาจิ ค าจิ ภู เขาเทนโจ ท่านสามารถชมภู เขาไฟฟู จิและ
ทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจใิ นแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศ
แจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาแอลป์ญ่ปี นุ่ ทางตอนใต้

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศ
ญี่ปุ่ น ตัง้ อยู่ ใ นภู ม ิภ าคคัน โตมีป ระชากรอาศัย อยู่
รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนกั ท่องจํานวนไม่น้อยที่
ต้ อ งการเดิน ทางมายัง จุ ด ศู น ย์ ก ลางของดิน แดน
อาทิตย์อุทยั แห่งนี้ เพื่อช้อปปิ้ ง ย่านชิ นจูก ุ ซึ่งเป็ น

คา่

ย่านช้อปปิ้ งที่มีช่อื เสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
นานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านํ า
สมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสําอางค์ยอดนิยม
อย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่ห้า

โตเกี ยว – โตเกี ยวสกายทรี ( ขึ้นจุดชมวิวสูง 350 เมตร ) – โอไดบะ
( ห้างไดเวอร์ซิตี้ ) – มิตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค คิซาราสึ – นาริตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านขึน้ ชมวิวที่ โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) หรือ ที่เรียกกันว่าหอโทรทัศน์
โตเกียวสกายทรี ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางเมืองโตเกียว ที่น่ียงั เป็ นเหมือนแลนด์มาร์คสําคัญอีก
แห่ ง หนึ่ ง ของเมื อ งโตเกีย วเลยก็ว่ า ได้
โตเกียวสกายทรีถูก แบ่งเป็ นสองขัน้ โดย
ชัน้ แรกสูง 350 เมตร และชัน้ บนสูง 450
เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่สวย
ที่สุดอีกจุดหนึ่ง เนื่องจากสามารถชมวิว
ได้รอบทิศ 360 องศา
จากนัน้ นํ าท่าน เยือนเกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชัน่
ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสําหรับผู้ท่ชี ่นื ชอบ
หุ่นยนต์กนั ดัม้ ทีน่ ่มี หี ุ่นยนต์กนั ดัม้ รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ
20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นําท่านสู่ มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต พาร์ค คิ ซาราสึ เป็ นเอ้าท์เล็ตมอลล์ท่เี ป็ นที่นิยมในหมู่คน
ญี่ปนุ่ เป็นอย่างมาก บนพื้นที่ประมาณ 45,800 ตร.ม. ทําให้ MITSUI OUTLET PARK
KISARAZU มีจํ านวนร้านค้าถึง 308 ร้าน นับเป็ น ศูนย์การค้าที่ใ หญ่ แห่ง หนึ่งของ
ประเทศญี่ปุ่น โดยมีพ้นื ที่สํา หรับ พัก ผ่อน อาทิ การ์เ ดน เทอร์เ รซ คาเฟ่ , Valet
Parking บริการรับฝากกระเป๋าเดินทาง และเลานจ์ ทีอ่ อกแบบและตกแต่งเน้นกลิน่ อาย
ความเป็นธรรมชาติอย่างสูงสุด
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย

เที่ยง
บ่าย

คา่

จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้า เมืองนาริ ตะ เพื่อเข้าสู่ ที่พกั
NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
https://gardennarita.com/en/

วันที่หก
เช้า

เที่ยง

บ่าย
17.30 น.
22.30 น.

นาริ ตะ – ช้อปปิ้ งห้างอิ ออน – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ทห่ี า้ งสรรพสินค้า ชือ่ ดัง ห้างอิ ออน ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง ทีน่ ่เี ป็นแหล่ง
รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือก
ซื้อ อาทิ เสือ้ ผ้าแฟชั ่น นําสมัย กระเป๋า รองเท้า
เครื่ อ งสํ า อาง ของที่ ร ะลึ ก เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิ กส์ เป็ นต้น อิสระในการ
เลือ กซื้อ ของฝาก และสิน ค้ า ที่มีช่ือ เสีย งของ
ญี่ปนุ่ ก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ชาบู สไตล์ญี่ปนุ่ )
ให้ท่ า นเต็ม อิ่ม กับ บุ ฟ เฟ่ ต์ช าบู ชาบู สไตล์ ญ่ีปุ่ น
เสิร์ฟท่านด้วยวัตถุดบิ ที่คดั พิเศษทัง้ เนื้อหมูและเนื้อ
วัวมาเพื่อให้ท่านได้ล้มิ ลองรสชาติ พร้อมทัง้ ผักสด
นานาชนิด
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

ธันวาคม 28 – 02 ม.ค. 63
ราคารวมตั ๋ว
62,900.56,900.50,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
38,900.35,900.31,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 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 รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง

, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน 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
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ 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 และต้องการเปลี่ ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- สายการบินไทยสามารถสํารองที่นงั ่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นงตรงนี
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 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 เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดิน ทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

