วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

23.59 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – สะพานอะคาชิไคเคียว (ด้านนอก) – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ –
โกเบ – หมู่บา้ นอาริมะ ออนเซ็น – ออนเซ็น

07.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นํ าท่านเดินทางสู่ สะพานอะคาชิ ไคเคียว ตัง้ อยู่ระหว่างโกเบ
และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto ซึ่งถือได้ว่าเป็ น 1 ใน 3 ทางด่วนที่
เชื่อมต่อเกาะฮอนชูกบั ชิโกกุ สะพานอะคาชิไคเคียวนัน้ ถูกสร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1998
โดยสิ่งที่ทําให้สะพานแห่งนี้นัน้ พิเศษไปมากกว่าสะพานอื่นๆ เพราะมีระยะทางรวม
ทัง้ สิ้น 4 กิโ ลเมตร จนกลายมาเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุ ดในโลก จากนัน้ นํ า ท่า น
เดินทางสู่ ปราสาทฮิ เมจิ ปราสาทฮิเมจิ เมืองโกเบ ซึ่งเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงาม
ทีส่ ุดในญี่ปนุ่ และขึน้ ทะเบียนเป็นสมบัตปิ ระจําชาติญ่ปี ่นุ และมรดกโลก ตัง้ อยู่ในเมืองฮิ
เมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชาวญี่ปนุ่ นิยมเรียกในชือ่ ว่า "ปราสาทนกกระสาขาว" ด้วยพื้นผิว
ของตัวปราสาทที่เมื่อพ้นจากฐานหินที่โค้งสูงขึน้ ไปแล้วมีสีขาวสว่าง จุดเด่นอีกอย่าง
หนึ่งของปราสาทนี้คอื ทางเดินสู่อาคารหลักที่สลับซับซ้อนราวกับเขาวงกต ทัง้ ประตู
และกํ า แพงต่า งๆ ในปราสาทได้ร ับการออกแบบมาอย่ างดี มีค วามโดดเด่ นด้า น
สถาปตั ยกรรม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ า ท่านเดินทางไปยัง เมืองโกเบ เพื่อเที่ยวแช่ออนเซ็นกันที่ หมู่บ้านอาริ มะ
ออนเซ็น ซึ่งติด 1 ใน 3 ออนเซ็นทีเ่ ก่าแก่และมีช่อื เสียงมากที่สุดในญี่ป่นุ โดยนํ้ าแร่ใน
บ่อออนเซ็นแห่งนี้มคี ุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุถงึ 7 ชนิดในบ่อเดียว
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรือเทียบเท่า
https://hotel-fruitflower.jp/

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิ เศษ! ให้ท่านได้เต็มอิม่ สําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ุ่นพิเศษเต็มอิม่
กับบุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

โกเบ – สวนสมุนไพรนุโนบิกิ (นัง่ กระเช้า) – ศาลเจ้าอิคตุ ะ – ซันโนะมิยะ
พอร์ท ทาวเวอร์ โกเบ (ด้านนอก) – เกียวโต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

บ่าย

นําท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้ า จากสถานีชนิ โกเบสู่ สวนสมุนไพรนุโนบิ กิ ตัง้ อยู่บนภูเขา
ร็อคโกะ เป็ นสวนสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ ท่สี ุดในญี่ ปุ่นและภายในมีสมุนไพรมากถึง
75,000 พันธุ์ รวมไปถึงดอกไม้กว่า 200 พันธุ์ให้ชมตลอดทัง้ ปี ซึ่งสมุนไพรและดอกไม้
ภายในสวนจะถูกจัดเปลี่ยนไปตามธีมต่างๆ บนพื้นที่ของสวนแห่งนี้ โดยปกติใบไม้จะ
เปลีย่ นสีบริเวณสวนสมุนไพรนุโนบิกจิ ะเริม่ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
ธันวาคม จากนัน้ นํ าท่านขอพร ศาลเจ้าอิ คุตะ อยู่ใจกลางเมืองโกเบ มีประวัติความ
เป็นมายาวนานกว่า 1,800 ปี มีเทพเจ้าแห่งสายสัมพันธ์อยู่ ภายในเขตวัดนอกจากศาล
เจ้าหลักแล้วยังมีศาลเจ้าเล็กๆ อยู่อกี มากมาย ซึ่งหนึ่งในเสน่ ห์ของศาลเจ้านี้ก็คอื อิคุ
ตะโนะโมริทเ่ี ต็มไปด้วยสีเขียวและทีส่ ําคัญคือเดินทางสะดวก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสเมนู สเต็กเนื้อโกเบ หรือ เนื้อของวัว Tajima ushi คุณภาพดี
ละลายในอุณหภูมิต่ํา จึงมีความนุ่ ม อร่อยละลายในปาก อีกทัง้ เป็ นร้านยอดนิยมของ
โกเบ
นํ าท่านช้อปปิ้ งต่อ ที่ ซันโนะมิ ยะ (Sannomiya) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการเที่ยวในโกเบ
ั ่ เขา) และทิศใต้ (ฝงทะเล)
ั่
บรรยากาศของเมืองทีแ่ ตกต่างกันระหว่างทิศเหนือ (ฝงภู
ของ
สถานีซนั โนะมิยะเป็นสิง่ ทีน่ ่าสนใจ จากนัน้ นําท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับ พอร์ท ทาว

คา่

เวอร์ โกเบ ซึ่งเป็ น สัญลักษณ์ของเมืองโกเบเป็ นอาคารชมวิวสีแดงตัง้ ริมอ่าวโกเบ มี
สถาปตั ยกรรมเลียนแบบรูปกลองของญี่ปนุ่ มีความสูง 108 เมตร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-kyoto.com/en/

วันที่สี่

เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า – โอซาก้า
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – อะมากะซากิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมสถานทีส่ ําคัญอันวิจติ รงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส
และเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้มประตูสสี ม้ ) นับหมื่นทีเ่ รียงรายกันเป็ นแถวยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร คล้า ยอุโมงค์ท่มี ีค วามงดงาม และที่น่ีย ังเป็ นศาลเจ้า ที่มีผู้ค น
ั ้ นขั จิง้ จอกทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้ เป็นผูส้ ่ง
จํานวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชือ่ ว่ารูปปนสุ
สารให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนํ ามาเป็ นฉากหนึ่งของภาพยนต์ช่อื ดัง
เรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา จากนัน้ นําท่านสู่ วัดคิ โยมิ สึ หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดนํ้ า
ใส ซึ่งตัง้ ตามชือ่ ของนํ้าตกทีอ่ ยู่ในบริเวณวัดทีเ่ ชือ่ ว่าเป็นนํ้าศักดิ ์สิทธิ ์จากเทือกเขา เป็ น
วัดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และมีช่อื เสียงที่สุดในภูมภิ าคนี้ โดยตัง้ อยู่บนเนินเขาฮิงายามา
ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค .ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสตั ว์
กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็ นเมือ งหลวงของญี่ปุ่น ในปี ค .ศ. 2007 ถูก
คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ของโลก อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะไม่ได้เป็น 1 ใน 7 สิง่
มหัศจรรย์ของโลกแต่วดั นี้ ก็ถูกรับรองให้เป็ นมรดกโลกไปแล้ว ต่อมานํ าท่านเที่ย วชม
ย่านฮิ กาชิ ยาม่า (Higashiyama) ถือได้ว่าเป็ นย่านการค้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโตเชียวล่ะค่ะ โดยย่านนี้จะตัง้ อยู่บริเวณทีเ่ ป็นเนินเขาทางตะวันออกของ
เกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจํานวนมาก ไม่วา่ จะเป็นร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขาย
สินค้าต่างๆ และร้านขนมพืน้ เมือง พูดได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมด ซึ่งสิง่ ที่
ทําให้ย่านนี้มเี สน่หม์ ากทีส่ ุดก็คอื รูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าทีย่ งั คงความเก่าแก่เป็น
สไตล์โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณระหว่างวัดนํ้ าใสหรือคิโยะมิสุ (Kiyomizudera)
ไปจนถึงศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านชิ นไซบาชิ ถนนคนเดินเส้น
ยาว อีกทัง้ ยังเป็ นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปน

เที่ยง
บ่าย

กันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า รองเท้า
เครื่องสําอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งบันเทิงชัน้ นํ าแห่งหนึ่งของเมือง รวมทัง้ มี
ร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่ว นตรงกลางของถนนจะมี
สะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นันก็
่ คอื ตึกที่มสี ญ
ั ลักษณ์คนวิง่ ชู มอื อัน
เป็นเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองอะมากะซากิ เพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่ห้า

อะมากะซากิ – **อิสระเที่ ยวด้วยตัวเอง หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล
สตูดิโ อ เดิน ทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ ช าระเพิ่ ม ท่ า นละ 3,000 บาท,
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิส ระเที่ย วด้ ว ยตัว เองในเมือ งโอซาก้ า ตามย่ า นดัง โดยการนั ง่ รถไฟ (ไม่ ร วมค่ า
รถไฟ) ท่านสามารถนังรถไฟเพื
่
่อเดินทางเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดัง อาทิ
– ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชัน้ ที่ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็ น
ปราสาทเก่ าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตัง้ แต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเ ดโยชิ เจ้า เมืองผู้
ยิง่ ใหญ่และมีบทบาทสําคัญกับการเมืองของญี่ปนุ่
– โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํ าในร่ม ซึ่งท่านจะได้พบกับปลาฉลาม
วาฬทีม่ ขี นาดใหญ่ทห่ี าชมได้ยาก แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ท่มี ขี นาดตัว
ใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มชี วี ติ ใต้น้ํานานาชนิดจากทัวทุ
่ กมุมโลก อาทิ
ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

เที่ยง
คา่

– วัดชิ เทนโนจิ วัดที่มอี ายุเก่าแก่ท่สี ุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็ น
พุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุ ดเด่น อยู่ท่ีเ จดีย์ 5 ชัน้ อันวิจิตรสร้างตามแบบ
สถาปตั ยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
หรือซื้อทัวร์เสริ มยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วย
เสน่ ห์แ ห่ ง ตํ า นานและจิน ตนาการของการผจญภัย ร่ วมสนุ ก ท้า ทายกับ เครื่ อ งเล่ น
หลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังทีท่ ่านชืน่ ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง
“แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค ” นังเรื
่ อเพื่อพบ
กับความน่ าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า
1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์
แมน” ทีร่ อให้ท่านพิสูจน์ความมันส์พร้อมทัง้ พบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซน
สวนสนุ กสไตล์ค รอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ ารักชื่อดังของญี่ปุ่น
Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุ กสนานกับโซนใหม่ The Wizarding
World of Harry Potter ทีส่ ร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รพ่ี อตเตอร์
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่หก

โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดทีม่ รี า้ นค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัตมิ า
ตัง้ แต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตัง้ แต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียง
รายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ซึ่งในวัน
ธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดบิ ไป
ประกอบอาหาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย

บ่าย

17.25 น.
22.00 น.

ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองโอซาก้าทีห่ า้ งสรรพสินค้าชือ่ ดัง ห้างอิ ออน แหล่ง
ใหญ่ ร วบรวมสิน ค้า หลากหลายชนิ ดรอให้ท่ า นเลือกซื้อ อาทิ เสื้อ ผ้า แฟชันนํ
่ าสมัย
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอาง ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ น
ต้น ให้ท่า นอิส ระในการเลือ กซื้อของฝากและสิน ค้าที่ม ีช่อื เสียงของญี่ปุ่น ก่อ นกลับ
กรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร จากนัน้ นําเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 673
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ธันวาคม 31 – 05 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
64,900
58,500
51,900
10,500

ราคาไม่รวมตั ๋ว
42,500
38,500
33,900
10,500

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 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
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
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 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)

