วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.

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

23.59 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรมง – ชินไซบาชิ – มิเอะ – นาบานา โนะ ซาโตะ
(การแสดงไฟในฤดูหนาว)

07.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
นํ าท่านเดินทางสู่ โอซาก้ า เมืองที่มีค วามสํ าคัญเป็ นอัน ดับสองและขนาดใหญ่ เป็ น
อันดับสามของญี่ปุ่น เป็ นเมืองเศษฐกิจที่สําคัญของภูมภิ าคคันไซ อีกทัง้ ยังมีสถานที่
ท่องเที่ย วภายในเมืองและรอบๆเมือ งมากมาย เยือ น ตลาดปลาคุโรมง ตลาดที่มี
ชือ่ เสียงและเก่าแก่มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รบั สมญานามว่าเป็ น ครัว
ของโอซาก้า ทีน่ ่มี บี รรยากาศภายในเป็นทางเดิน เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2
ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ ของสด และแบบพร้อมทาน
มีของกินเล่นและอาหารพืน้ เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชมิ กัน

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งจุใจที่ ย่านชิ นไซบาชิ เป็ นถนนสาย
ช้อ ปปิ้ ง ที่มีค วามยาวมากถึง 600 เมตร เต็ม ไปด้ว ย
ร้า นค้ า ปลีก ร้ า นเฟรนไชส์ ร้า นเสื้อ ผ้า แฟชันชั
่ น้ นํ า
รวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดมิ เอะ แหล่งรวมมรดก
โลกทางประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง )
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่
หมักเครื่อ งเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือ กได้อย่า ง
ตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้ นํ้าจิม้ สูตรพิเศษ

คา่

นอกจากนี้ยงั มีซูชนิ านาชนิด อุดง้ ร้อน พร้อมทัง้ ของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม
ให้เลือกอย่างจุใจ
หลังจากนัน้ เดินทางสู่ 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
ไม่ว่าจะมาเยือ นในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจะมีก ารจัดงานประดับไฟที่
ยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of
Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเทีย่ วอีกด้วย

ท่านเข้าสู่ที่พกั MIELPARQUE NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.mielparque.jp/nagoya/

วันที่สาม

นาโกย่ า – ฮามามัตสึ – โรงงานผลิ ตพายปลาไหล – สโนว์ ทาวน์ เยติ
( รวมสโนว์สเลด ) – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ านเดิน ทางไปยัง เมื องฮามามัตสึ เข้า ชม
โรงงานผลิ ตพายปลาไหล หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
โรงงานผลิ ต ขนมอุน างิ พ าย ที่น่ีส ร้า งขึ้นในปี
ค.ศ.2005 สามารถเข้าชมขัน้ ตอนการผลิตขนมอุ
นางิพายได้ ซึ่งขนมอุนางิพายเป็ นขนมหวานที่มี
ส่วนผสมของปลาไหล และเป็นของฝากจากจังหวัดชิซุโอกะที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุด
เหตุผลทีข่ นมอุนางิพายเป็นทีร่ จู้ กั ไปทั ่วญี่ปนุ่ นัน้ เป็นเพราะความมีเอกลักษณ์ในการนํ า
แป้ ง ที่ม ีส่ ว นผสมของปลาไหลมาทาเป็ น ขนม
หวานและรสชาติความอร่อยจากฝีมอื ของช่างทํา
ขนมอุนางิพาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมหน้ าหนาว สโนว์สเลด หรือ กระดาน
เลื่อนหิ มะ ณ สโนว์ ทาวน์ เยติ เป็นลานสกีท่เี ปิ ดเร็วที่สุดในญี่ป่นุ ตัง้ อยู่ท่เี มืองชิสุโอ
กะ บริเวณชัน้ 2 ของเชิงเขาทางใต้ของภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟ
ฟูจไิ ด้จากลานสกีเลย สําหรับทีแ่ ห่งนี้มรี ะบบจัดการหิมะให้มคี ุณภาพเหมาะสมกับการ
เล่นสกี ทําให้นักสกีและนักสโนว์บอร์ดเพลิดเพลินไปกับหิมะมากมายตลอดฤดูกาล
สําหรับท่านทีอ่ ยากทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มใี ห้เช่าอุปกรณ์
การเล่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าเช่าชุดเล่นสกี)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.mihanagroup.jp/en_facilities/index.html

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ่นุ ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่าง ๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิตน้ ตํารับ หรือจะเป็ นเทมปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทาน นอกจากนี้ยงั มี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่ มรสชาติเยี่ยม,
ข้าวราดแกงกระหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

---- หลังอาหารคํ่า ให้ท่านได้พกั ผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญีป่ ่นุ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อ นคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่ จะทําให้เ ลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

โอชิโนะ ฮักไก – โกเทมบะ พรีเมี ยม เอ้ าท์เล็ต – กระเช้ าคาจิคาจิ –
มหานครโตเกียว – โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะฮักไก ซึ่งเป็ นจุดชม
วิว ภู เ ขาไฟฟู จิท่ีส วยงามที่สุ ด อีก จุ ด หนึ่ ง และ
ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็ น
อย่างมาก นอกจากนี้ท่นี ่ียงั มีบ่อนํ้ าศักดิสิ์ ทธิอั์ น
แสนบริสุทธิ ์ซึ่ง เกิดจากนํ้ าฝนไหลผ่านด้านบน

ภูเขาไฟฟูจิ และผ่านเข้ามาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ดา้ นล่างซึ่งใช้เวลายาวนานถึง 3
- 4 ปี ซึ่งนํ้าในบ่อนี้ชาวบ้านเชือ่ กันว่า ถ้านํามาดื่มนอกจากจะได้ความสดชืน่ จากการลิม้
รสนํ้าอันบริสุทธิแล้
์ ว ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรง และโชคดีอกี ด้วย จากนัน้ นํ าทุกท่าน
เดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้ าท์เล็ต ที่มสี นิ ค้าแบรนด์เนมทัง้ จากในประเทศและ
ต่างประเทศมากมาย กว่า 200 แบรนด์ ด้วยพืน้ ทีอ่ นั กว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากภูเขา
ไฟฟูจมิ ากนัก หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถ
มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างสวยงามและชัดเจน
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่
ถู ก ใจไปพร้ อ มกั บ อิ่ ม เอมกั บ บรรยากาศที่ ดู
เหมือนกับอยู่ในอเมริกาเหนือ
เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ าท่านนัง่ กระเช้าคาจิ คาจิ ชมภูเขาไฟฟูจแิ ละ
ทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจใิ นแบบพา
โนรามา 360 องศา และในวันที่อากาศแจ่มใสจะ
สามารถมองเห็นได้ไ กลถึงภู เขาแอลป์ญ่ีปุ่นทาง
ตอนใต้
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตัง้ อยู่
ในภู มิภาคคันโต มีนักท่อ งจํานวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายัง จุดศูนย์ก ลางของ
ดิน แดนอาทิต ย์ อุ ท ัย แห่ ง นี้ ซึ่ ง โตเกีย วได้ ช่ือ ว่ า เป็ น มหานครที่ผ สมผสานความ
หลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็นแหล่งรวมแฟชันชั
่ นแนวหน้
้
าและเทคโนโลยี
อันทันสมัย เพื่อเยือน เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชัน่
ร้ า นอาหารรวมถึ ง ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ
มากมาย และพิเ ศษสํ า หรับ ผู้ท่ีช่นื ชอบหุ่ น ยนต์
กันดัม้ ทีน่ ่มี หี ุ่นยนต์กนั ดัม้ รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่ง
มีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับ
ท่านอยู่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

วันที่ห้า

โตเกี ย ว – *** อิ สระช้ อ ปปิ้ งใจกลางเมื อ งโตเกี ย ว หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม
โตเกี ยวดิสนี ย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ จ่ายเพิ่มท่ านละ 3,000
บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือก อิ สระช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ย์
แลนด์ รวมค่าเดิ นทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี จ่ายเพิ่ มท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วย
เสน่หแ์ ห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน
โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์
เหมือ นอยู่ ใ นอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึก ขวัญ กับ HAUNTED
MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั ่งเรือ ผจญภัยในป่ากับ
JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S
ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่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
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่หก

โตเกี ย ว – วัดอาซากุส ะ – ช้ อ ปปิ้ งห้ า งอิ อ อน – สนามบิ น นาริต ะ
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม วัดอาซากุสะ เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิ
มทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเทีย่ วชมความยิง่ ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร จากนัน้ นํ าท่านเดินทางเข้า เมืองนาริ ตะ ให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้งทีห่ า้ งสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิ ออน เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลาย
ชนิ ด ขนาดใหญ่ ร อให้ ท่ า นเลือ กซื้ อ อาทิ เสื้อ ผ้า แฟชั ่นนํ า สมัย กระเป๋ า รองเท้ า
เครื่องสําอางค์ ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

เที่ยง
บ่าย
17.30 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ชาบู สไตล์ญี่ปนุ่ )
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

29 – 03 ม.ค.

ราคารวมตั ๋ว
62,900.56,900.50,900.10,500.-

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

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 วัน ออกราคาทัวร์ 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 น ชัน้ 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
- สายการบินไทยสามารถสํารองที่นงั ่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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 งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

