วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่ า) – ชมซากุระริมแม่น้ ายามาซากิกาวะ
(ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – ศาลเจ้าอาสึ ตะ – นาบานาโนะ ซาโตะ – ชิมะ
ออนเซ็น

00.05 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบิ นเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นําท่าน ชมซากุระริ มแม่น้ายามาซากิ กาวะ

เที่ยง
บ่าย

ั ่ น้ํ า
(ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ชมความสวยงามของดอกซากุระที่เบ่งบานริม สองฝงแม่
ั่
ยามาซากิกาวะ ในจังหวัดนาโกย่า ซากุระนัน้ จะบานสะพรั ่งทัง้ ตลอดแนวสองฝากฝงจน
รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระอีกด้วย ต่อมานําท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าอาสึตะ
ศาลเจ้าทีถ่ ูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รบั การบูรณะเมื่อปี ค.ศ. 1935 เป็ นศาลเจ้าที่
ได้รบั ความเคารพอย่างมากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ และที่แห่งนี้
เป็ นที่เก็บรักษา “ดาบแห่งคุซานางิ” อันเป็ น 1 ในเครื่องราชกุธภัณฑ์ 3 ชิน้ ที่แสดงถึง
อํานาจแห่งองค์จกั รพรรดิญ่ปี ุ่นมาตัง้ แต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิน้ ได้แก่ “กระจก” ทํา
จากหินขัดมันอยู่ท่ศี าลเจ้าอิเสะ และ “สร้อยประดับพระศอ” ที่ทํามาจากหินสีอยู่ท่ี
พระราชวังอิมพีเรียล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ท่มี ดี อกไม้บานสะพรังบนเนื
่
้อ
ทีป่ ระมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่เริม่ จากเรือนกระจกเพาะปลูกดอก
บีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้ แต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป

กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลีย และดอกคอสมอสในฤดูใบไม้
ร่วง เป็นทัศนียภาพงดงามทีต่ ดิ ตาตรึงใจ พร้อมชมเทศกาลสุดโรแมนติก

คา่

ได้เวลาสมควรนําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองชิ มะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Yukai Resort Shima Saichoraku หรือเทียบเท่า
https://yukai-r.jp/shima-saichoraku/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เมนูบุฟเฟ่ต์
---- ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใสมีน้ํ ามีนวลและยังช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

ชิมะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (ชมโชว์เก็บหอยมุกของอามะ)
*ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ* – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ – คัตสึอรุ ะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํ าท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิ กิโมโตะ ที่มชี ่อื เสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีเลิศ
โดยโคคิช ิ มิกโิ มโตะ ถือเป็นราชาแห่งไข่มุก ผูก้ ่อตัง้ กิจการฟาร์มหอยมุกขึน้ ในปี 1888
ซึ่งเป็นไข่มุกธรรมชาติทําให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและการผลิต ด้วยความมุ่งมัน่
จึงทําให้เขาประสบความสําเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็ นเจ้าแรกของโลก และในปี 1930
โคคิชกิ ไ็ ด้รบั เกียรติตดิ 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชนั ้ นําของญี่ปนุ่ และทําให้ไข่มุกของมิกโิ ม
โตะโด่งดังไปทัวโลก
่
(พิเศษ! ให้ทุกท่านได้ชมอามะ (Ama) หรือหญิงสาวนักดํานํ้ าซึ่งที่

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

ทําหน้าที่ดําลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะเก็บหอยมุก (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ซึ่งหญิงสาว
เหล่านี้จะต้องมีความคุน้ เคยกับทะเลเป็นอย่างดี สามารถดํานํ้ าได้อย่างเชีย่ วชาญจึงจะ
สามารถทําอาชีพนักดํานํ้าหญิงนี้ได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสักการะ ศาลเจ้าอิ เสะ ศาลเจ้าที่มชี ่อื เสียงโด่งดังมากสําหรับชาวญี่ปุ่น ที่ชาว
ญี่ป่นุ ถึงกับเอ่ยว่า “ต้องมาสักการะให้ได้สกั ครัง้ ในชีวติ ” เพราะที่น่ีถอื เป็ นศาลเจ้าแห่ง
แรกของญี่ปนุ่ เป็นศาลเจ้าของผูท้ น่ี บั ถือชินโต และมีความเกีย่ วข้องโดยตรงกับราชวงศ์
ญี่ปนุ่ จึงนับได้วา่ เป็นศาลเจ้าทีส่ ําคัญสูงสุด เนื่องจากชาวญี่ปนุ่ นัน้ มีความเชือ่ กันว่าศาล
เจ้าอิเสะนัน้ เป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้า Amaterasu หรือเทพเจ้าพระอาทิตย์ ซึ่งก็ตรงกับ
อีกชือ่ หนึ่งของประเทศญี่ปนุ่ ทีถ่ ูกขนานนามว่าเป็ นดินแดนอาทิตย์อุทยั หลังจากนัน้ นํ า
ท่านเปลีย่ นบรรยากาศเพลิดเพลินไปกับ ถนนโอฮาไรมาจิ เส้นทางเก่าที่เรียงรายไป
ด้วยอาคารสไตล์ญ่ปี ่นุ ดัง้ เดิม มีทงั ้ ร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัย ได้เวลาสมควร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคัตสึอรุ ะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Katsuura Gyoen หรือเทียบเท่า
http://www.katuuragyoen.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เมนูบุฟเฟ่ต์
---- ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใสมีน้ํ ามีนวลและยังช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---คัตสึอรุ ะ – ศาลเจ้าคุมาโนะนาชิ – ชมเจดียว์ ดั เซกันโตจิ และน้าตกนาชิ
หน้ าผาซันดันเบกิ และถา้ ซันเบกิ – ชิ ราฮามะ – เกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํ าท่ านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าคุมาโนะนาชิ หนึ่ง ในศาลเจ้า ใหญ่ ของคุมาโนะ เป็ นต้น
กําเนิดของความเชือ่ โบราณที่บูชานํ้ าตกนาจิ ศาลเจ้าแห่งนี้ตงั ้ อยู่ครึ่งทางของความสูง
ของภูเขานาจิ โดยสามารถมองเห็นศาลเจ้าชินโตทีล่ งรักสีแดงเรียงรายอยู่บนทีส่ ูงที่มอง

เที่ยง
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คา่

ลงไปเห็นทะเลได้ โดยมีอุโมงค์ท่ผี ู้มาเยือนสามารถลอดข้ามได้ จากนัน้ นํ าท่ านชม
เจดียว์ ดั เซกันโตจิ และ น้าตกนาชิ โนะ ทากิ เจดียว์ ดั เซกันโตจิเป็ น วัดในพุทธศาสนา
ตัง้ อยู่ในจังหวัดวาคายามะ เป็ นวัดเก่าแก่ท่กี ่อตัง้ โดยพระภิกษุสงฆ์ชาวอินเดียที่มกั จะ
ฝึกฝนตนในนํ้ าตกนาจิบริเวณหลัง วัด วัดแห่งนี้ถูกตัง้ ให้เป็ นมรดกโลกยูเนสโก และยัง
เป็นส่วนหนึ่งของสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิและเส้
นทางแสวงบุญบนเทือกเขาคิอ ิ ทัศนียภาพของ
์
เจดียด์ า้ นหน้านํ้าตกนาจิเป็นภาพทีง่ ดงามดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วมาเยือนกันมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านชม หน้ าผาซันดันเบกิ และ ถา้ ซันเบกิ จุดชมวิวที่สวยงามมากจุดหนึ่ง
ั่
ของญี่ป่นุ มีหน้าผาหินที่มคี วามสูงกว่า 50 เมตร ซึ่งทอดยาวไปตามแนวชายฝงทะเล
เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ยังมีถ้าํ ใต้หน้าผาอีก ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้เชื่อว่าถํ้า
แห่ ง นี้ เ คยถู ก ใช้เ ป็ น เส้น ทางของโจรสลัด ในสมัย ก่ อ น อีก ทัง้ ภายในยัง มีเ ทวรู ป อัน
ศักดิสิ์ ทธิประดิ
์ ษฐานอยู่ดว้ ย ได้เวลาสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ ชิ ราฮามะ เพื่อเที่ยวชม
เกาะเอ็งเก็ตทสึโตะ เป็ นเกาะเล็กๆ ที่ไม่มใี ครอาศัยอยู่ ซึ่งเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่นของ
เกาะแห่งนี้คอื ภูเขาทีม่ ชี ่องคล้ายกับพระจันทร์เต็มดวง เกิดขึน้ จากการกัดเซาะของนํ้ า
ทะเล ซึ่งคือที่มาของชื่อเกาะ และมักถูกเรียกขานชื่อว่า “เกาะจันทร์กลม” หรือ “เกาะ
พระจัน ทร์เ ต็ม ดวง” นัน่ เอง และยัง เป็ น สัญ ลัก ษณ์ สํ า คัญ ของจัง หวัด วาคายาม่ า
นักท่ องเที่ยวสามารถมองลอดรูตรงกลางไปเห็น ท้องทะเลที่อยู่เบื้องหลังได้ และยิ่ง
ในช่วงพระอาทิตย์ตกดินนัน้ เป็นช่วงเวลาทีเ่ กาะแห่งนี้จะสวยงามที่สุด ปจั จุบนั เกาะเอ็ง
เก็ตทสึโตะได้รบั การขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัติแห่งชาติแล้ว และถูกให้เป็ นสถานที่แห่ง
ความงดงามของญี่ปนุ่ อีกแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เมนูบุฟเฟ่ต์
---- ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใสมีน้ํ ามีนวลและยังช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---นาท่านเข้าสู่ที่พกั Shirahama Coganoi Resort & Spa หรือเทียบเท่า
http://www.coganoi.jp/

วันที่ห้า

ชิราฮามะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – สถานี รถไฟแมวทามะ (นัง่ รถไฟขบวน
พิเศษ) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
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นําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่จี าก
ต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัย และพิเศษสุด ให้ท่านอิม่ อร่อยไม่อนั ้ จากนัน้ เดินทางไปยัง
สถานี ร ถไฟแมวทามะ ชมความน่ า รัก ของนายสถานี แ มวชื่อ ดัง แห่ ง วาคายาม่ า
"นิทามะ" ประจําการที่สถานี Kishi ตัง้ แต่เวลา 10.00-16.00 น. ยกเว้นวันพุธ และ
พฤหัสบดี พร้อมให้ท่านนัง่ รถไฟขบวนพิเศษที่มี 3 ลาย (รถไฟแมวทามะ, รถไฟ
สตรอเบอร์ร่ี และรถไฟของเล่น) ทีห่ มุนเวียนกันวิง่ จากสถานี Kishi-Wakayama
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้ งกันที่ ย่านชิ นไซบาชิ ถนนคนเดินเส้น
ยาว อีกทัง้ ยังเป็นย่านการค้าชือ่ ดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปน
ไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้า รองเท้า
เครื่องสําอางค์ เป็นต้น นอกจากนี้ยงั เป็นแหล่งบันเทิงชัน้ นํ าแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า
รวมทัง้ มีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนน
จะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นัน่ ก็คอื ตึกทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์คนวิง่ ชูมอื
อันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
** เมนูสุกย้ี ากีป้ รู า้ นดังแห่งเมืองโอซาก้า “Kani Doraku” ที่ปรุงแบบพิถพี ถิ นั ให้ท่านได้
ลิม้ ลอง **
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hotel Hanshin Osaka หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin
---- ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใสมีน้ํ ามีนวลและยังช่วยใน
ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่หก

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – สนามบินคันไซ –
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย
17.35 น.
21.25 น.

นําท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชัน้ ที่ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมือง
ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมือง
ผู้ยิ่งใหญ่ และมีบทบาทสําคัญกับการเมือ งของญี่ปุ่น จากนัน้ นํ าท่านเดินทางไปยัง
ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีรา้ นค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัตมิ าตัง้ แต่สมัยเอโดะ
ตอนปลาย ซึ่งกินอาณาเขตตัง้ แต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้าน
ปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ซึ่งในวันธรรมดาจะมีพ่อค้า
หรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดบิ ไปประกอบอาหาร
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิ นที่ TG 673
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มีนาคม 31 – 05 เม.ย 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
64,900.68,500.51,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
42,500.38,500.33,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
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
- เนื่องจากโรงแรมที่พกั 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 ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
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 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นงตรงนี
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. 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)

