วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

18.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ K สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ SQ981

21.10 น.

วันที่สอง

สิงคโปร์ – โอซาก้ า – พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าไคยูคงั – ช้ อปปิ้งชินไซบาชิ –
เกียวโต

00.40 น.
01.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ โดยนําท่านแวะเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ เมือ งโอซาก้ า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิ น สิ งคโปร์แ อร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ SQ618
ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นํ า
ท่านเที่ยวชม พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ าไคยูคงั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ร์น้ํ าขนาดใหญ่ข องญี่ปุ่น
และใหญ่อนั ดับต้นๆของโลกด้วย ตัง้ อยู่ทเ่ี ท็มโปซังฮาเบอวิลเลจ เมืองโอซากา รวบรวม
ปลาสัตว์น้ําจากทัวทุ
่ กมุมโลกและพืชพรรณในหมู่เกาะแปซิฟิคไว้อย่างครบครัน มีแทงก์
นํ้าขนาดใหญ่ลกึ ถึง9เมตร สร้างรองรับให้บรรดาสัตว์น้ํ าหลากหลายสายพันธุ์อยู่อย่าง
อิสระ ไฮไลต์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค ือ ถํ้าทะเล,วงแหวนไฟและวงแหวนแห่งชีวติ ,
มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยีย่ มชมความอลังการของพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ําแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ย่านชิ นไซบาชิ เป็ นถนนคนเดินเส้นยาว และยังเป็ นย่านการค้า
ชื่อ ดัง ของเมือ งโอซาก้า ที่เ ต็ม ไปด้ว ยร้า นค้า เก่ า แก่ ป ะปนไปกับ ร้า นค้า อัน ทัน สมัย
นอกจากนี้ยงั มีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า รองเท้า เครื่องสําอางค์ ฯลฯ
นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งบันเทิงชัน้ นํ าแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า รวมทัง้ มีร้านอาหาร
ทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีส ะพานข้าม
คลองซึ่ง ถือ เป็ น จุ ด ถ่ า ยรู ป ยอดนิ ย ม นัน่ ก็ค ือ ตึก ที่มีส ัญ ลัก ษณ์ ค นวิ่ง ชู มือ อัน เป็ น
เครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND PRINCE HOTEL KYOTO หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/kyoto/

08.45 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

เกี ยวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้ าฟูชิมิอินาริ – มิเอะ – นาบานา โนะ
ซาโตะ ( Begonia Garden และ Winter Illumination ) – นาโกย่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเยือน วัดคิ น คะคุจิ หรือวัดทอง เป็ นวัด
เก่าแก่ทต่ี งั ้ อยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่น่ีไม่ใช่
วัด หากแต่เป็ นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ
คิซึเนะ ต่อมาในปี ค.ศ.1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้
ให้กบั โชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็ นโชกุนคนเดียวกับใน
การ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นทีพ่ ํานัก จนกระทังท่
่ านโชกุนเสียชีวติ จึงได้เปลี่ยนเป็ น
วัดเซนโดยผูเ้ ป็นลูกชาย แต่วดั ทีเ่ ห็นในปจั จุบนั นี้เป็นแค่แบบจําลองจากของเก่าทีถ่ ูกไฟ
ั้
ไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชัน้ ตัวเรือ นเป็ นสีทองจากทองคําเปลว มีรูปปนนก
ฟี นิกซ์บนยอด และมีลําธาร จากนัน้ นําท่านเทีย่ วชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส
และเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้มประตูสสี ้ม)
นั บ หมื่ น ที่ เ รี ย งรายกั น เป็ น แถวยาวประมาณ
4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ทม่ี คี วามงดงาม นอกจากนี้
ทีน่ ่ยี งั เป็ นศาลเจ้าที่มผี คู้ นจํานวนมากมายสักการะ
ขอพร และเชื่อ กันว่า รูป ป นั ้ สุ นัข จิ้ง จอกที่ศ าลเจ้า
แห่งนี้ คือผูส้ ่งสารให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนํ ามาเป็ นฉากหนึ่งของ
ภาพยนตร์ชอ่ื ดังเรื่อง “เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา” (Memoirs of a Geisha)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที่ยงิ่ ใหญ่
ที่สุด สําหรับที่น่ีถอื เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวย ๆ มากมายพร้อม
หลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่ง
เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กบั ความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือน
ในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวทีน่ ่จี ะมีการจัดงานประดับไฟที่ยงิ่ ใหญ่ท่สี ุดในญี่ปุ่น
ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้
ภายในสวน ยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเทีย่ วอีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน (คืนเงิ นท่านละ 2,000 เยน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

นาโกย่ า – วัดนิ ตไตจิ – สวนสตรอเบอร์รี่ – สะพานแขวนมิ ชิ ม่ า
สกายวอล์ค – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ วัดนิ ตไตจิ สร้างขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1904 และบูรณะใหม่ในปี ค .ศ.1984
เป็ น วัด ที่ส มเด็จพระจุล จอมเกล้า เจ้าอยู่ห ัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานพระบรม
สารีรกิ ธาตุส่วนหนึ่งที่ได้จากอินเดียให้แก่ประเทศญี่ป่นุ ทางญี่ป่นุ จึงสร้างวัดนี้เพื่อเก็บ
พระบรมสารีรกิ ธาตุ ปจั จุบนั วัดนี้ยงั คงมีชาวญี่ป่นุ และชาวไทยแวะเวียนมาไหว้พระขอ
พรอย่างไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คดั สรรมา
อย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อยทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
นํ้าจิม้ รสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
นําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่ีจาก
ต้ น สด ๆ ไม่ อ ัน้ ได้ ต ามอัธ ยาศัย จากนั น้ นํ า ทุ ก ท่ า นไปชม สะพานแขวนมิ ชิ ม่ า
สกายวอล์ค (รวมค่ า เข้า ชมสะพาน) เป็ น สะพานแขวนสํ า หรับ คนเดิน ที่ย าวที่สุ ด
ในประเทศญี่ป่นุ ที่มคี วามยาวถึง 400 เมตร มีความสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร สามารถ
มองเห็นวิวแบบพาโนรามาได้รอบทิศ ทาง 360 องศา ที่ใ ช้เ วลาในการก่ อสร้าง 3 ปี
และเปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2015 ทุกท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจแิ ละ
อ่าวสึรุงะได้อย่างทัวถึ
่ ง ได้เวลาอันสมควรทําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ่นุ ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ นเทมปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงั มี ซารุโซบะ เส้น

เหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกะหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ฟูจิเท็นสกี รีสอร์ท
(Free Sled) – โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ส่ี วยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง
และได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วชาวญี่ป่นุ เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ท่นี ่ียงั มีบ่อนํ้ า
ศักดิสิ์ ทธิอั์ นแสนบริสุทธิซึ์ ่งเกิดจากนํ้ าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิ และผ่านเข้ามา
ภายใน และสุด ท้า ยไหลลงสู่ ด้า นล่ า งซึ่ง ใช้เ วลายาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่ง นํ้ า ในบ่ อ นี้
ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้านํ ามาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้มรสนํ้ าอันบริสุทธิ ์
แล้ว ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรง และโชคดีอกี ด้วย จากนัน้ นํ าท่านไปพบประสบการณ์
ใหม่ ก ับ การเล่ น สกีหิมะ ฟูจิ เ ท็นสกี รี ส อร์ท ซึ่ง อยู่ ตรงบริเ วณเชิง เขาภู เ ขาไฟฟู จิ
สําหรับท่านทีอ่ ยากทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มใี ห้เช่าอุปกรณ์
การเล่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ปิ้ งย่างบนหินภู เขาไฟ เมนู ขน้ึ ชื่อในแถบฟู จิ ให้ทุกท่านได้ล้มิ รสเนื้อหมู หรือ
เนื้อวัวทีค่ ดั สรรมาพิเศษนํามาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทาน
พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ นํ้าซุปสูตรต้นตํารับของทางร้าน และนํ้าจิม้ รสเด็ดทีจ่ ดั เตรียมไว้
โดยเฉพาะ
นํ าท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้ าท์เล็ ต ที่มีสินค้าแบรนด์เนมทัง้ จากใน
ประเทศและต่างประเทศมากมาย กว่า 200 แบรนด์ ด้วยพื้นที่อนั กว้างขวางและอยู่ไม่
ไกลจากภูเขาไฟฟูจมิ ากนัก หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ
ได้อย่างสวยงามและชัดเจน อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าที่ถูกใจไป
พร้อมกับอิม่ เอมกับบรรยากาศทีด่ ูเหมือนกับอยู่ในอเมริกาเหนือ ได้เวลาอันสมควร นํ า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ กับปิ้ งย่างร้านดัง “Rokkasen” ทานเนื้อวัวเลิศรสระดับพรีเมี่ยม ขาปู
ยักษ์พร้อมเมนูอ่นื ๆ อีกมากมาย และซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั THE B ASAKUSA HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง

บ่าย

คา่

https://www.ishinhotels.com/theb/asakusa/

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายภาพ) – ช้ อปปิ้งชินจูก ุ –
สนามบินฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าชม วัดอาซะกุซ่า เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิ
มทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเทีย่ วชมความยิง่ ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยักษ์ ท่มี ีความสู งถึง 4.5 เมตร จากนัน้ นํ า ทุก ท่า นถ่า ยรู ปคู่ หอคอยโตเกีย ว
สกายทรี เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มคี วามสูง ถึง 634
เมตร สามารถทําลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง
600 เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร
ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ทีบ่ รรจุเทคโนโลยี แนวหน้าสุดสามารถมองเห็น
ได้ จากละแวกวัดอาซะกุซ่าทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านชิ นจูก ุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งทีม่ ชี อ่ื เสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่าน
ได้เ พลิดเพลินกับการเลือกซื้อ สิน ค้า นานาชนิด ร้านร้อ ยเยน แบรนด์เนม อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านํ าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะไท
เกอร์ รวมไปถึงเครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ
เดินทางกลับสู่ สนามบิ นชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ SQ635

เที่ยง
บ่าย

คา่
22.50 น.

วันที่เจ็ด

สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ

05.25 น.
07.15 น.
08.40 น.

ถึง สนามบิ นชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ970
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ธันวาคม 28 – 03 ม.ค. 63

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
63,900.57,500.51,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
46,500.41,900.37,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
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 ทางบริษท
ั 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
- 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
- สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไ ลน์ กํ าหนดให้ น้ํ าหนัก กระเป๋าเดินทางไม่ เกิน 30 ก.ก. ส่ว น
กระเป๋าใบเล็กทีส่ ามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และ
มีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสาย
การบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

