วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

23.59 น.

วันที่สอง

โอซาก้ า – ปราสาทโอซาก้ า ( ด้ านใน ) – ช้ อ ปปิ้งชินไซบาชิ – มิเอะ –
นาบานะโนะ ซาโตะ ( การแสดงไฟในฤดูหนาว )

07.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า นํ าท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นํ าท่านเที่ยวชม ปราสาทโอซาก้า (ด้านใน) หนึ่งใน
แลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเทีย่ วหลักทีใ่ ครมาเทีย่ วโอซาก้า
ก็ตอ้ งเดินทางมาทีน่ ่ดี ว้ ย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ ยกันทัง้ หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูก
ล้อมรอบด้วยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชโิ นมารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งจุใจที่ ย่านชิ นไซบาชิ เป็นถนนสายช้อปปิ้งทีม่ คี วามยาวมากถึง

เที่ยง
บ่าย

600 เมตร เต็ม ไปด้ว ยร้า นค้าปลีก ร้า นเฟรนไชส์ ร้า นเสื้อ ผ้า แฟชันชั
่ น้ นํ า รวมถึง
ร้านอาหารและร้านขนมด้วย
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอด
นิยมซึ่งมีดอกไม้สวย ๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป
และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่ งท่านสามารถรื่นรมย์กบั
ความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจะมีการ
จัดงานประดับไฟที่ยงิ่ ใหญ่ ท่สี ุดในญี่ปุ่น รวมไปถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200
เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วอีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน
( คืนคูปองมูลค่า 1,000 เยน )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html/

วันที่สาม

มิเ อะ – ฮามามัตสึ – เก็บสตรอเบอร์รี่ ( ขึ้น อยู่กบั สภาพอากาศ )
โรงงานผลิตขนมอุนางิพาย – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บ
และลิม้ รสสตรอเบอร์รจ่ี ากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัยพิเศษ
สุดอิม่ อร่อยไม่อนั ้ ( ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ) จากนัน้
นํ า ท่ า นเดิน ทางไปยัง เมื อ งฮามามัต สึ เพื่ อ เข้ า ชม
โรงงานผลิ ตพายปลาไหล หรือที่เรียกว่า โรงงานผลิต
ขนมอุนางิพาย ที่น่ีสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.2005 สามารถเข้าชมขัน้ ตอนการผลิตขนมอุนางิ
พายได้ ซึ่งขนมอุนางิพายเป็นขนมหวานที่มสี ่วนผสมของปลาไหลซึ่งเป็ นของฝากจาก
จังหวัดชิซุโอกะที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุด เหตุผลที่ขนมอุนางิพายเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่
ญี่ปนุ่ นัน้ เป็นเพราะความมีเอกลักษณ์ในการนําแป้งทีม่ สี ่วนผสมของปลาไหลมาทําเป็ น
ขนมหวานและรสชาติความอร่อยจากฝีมอื ของช่างทําขนมอุนางิพาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
อิสระให้ท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ ยม เอ้าท์เล็ต
ทีม่ สี นิ ค้าแบรนด์เนมทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศ
มากมายกว่า 200 แบรนด์ หากสภาพอากาศดีท่านจะ
สามารถมองเห็นวิวภู เขาไฟฟู จิได้อย่ า งสวยงามและ
ชัดเจน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

** ให้ท่านได้อ ิ่ม หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อ าหารนานาชนิดสไตล์ญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็ นซู ช ิ
หน้าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติด้วยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ นเท็ มปุระที่ทอดจนกรอบ
น่ ารับประทาน นอกจากนี้ยงั มีสุก้ยี ากี้ญ่ปี ุ่นสูตรต้นตํารับ ปี กไก่ทอดกรอบ หมูอบราด
ซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนื้อญี่ปุ่นและมิโซะซุ ป หรือ สลัดผักสดๆ และขาปูท่เี สิร์ฟให้ท่านอิ่ม
อร่อยได้แบบไม่อนั ้ **

** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ํ าแร่สไตล์ญ่ปี ุ่น หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **

วันที่สี่

โอชิโนะ ฮักไก – กระเช้าคาจิคาจิ ( นัง่ กระเช้า ) – เจดียช์ ูเรโตะ – โตเกียว
โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮักไก ซึ่งเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
ที่ ส วยงามที่ สุ ด อี ก จุ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ ร ั บ ความนิ ย มจาก
นักท่อ งเที่ยวชาวญี่ป่นุ เป็ นอย่างมาก และที่น่ียงั มีบ่อ
นํ้าศักดิสิ์ ทธิอั์ นแสนบริสุทธิซึ์ ่งเกิดจากนํ้ าฝนไหลผ่าน
ด้านบนภูเขาไฟฟูจแิ ละผ่านเข้ามาภายใน และสุดท้าย
ไหลลงสู่ดา้ นล่างใช้เวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งนํ้ าใน
บ่อนี้ ชาวบ้านเชื่อกันว่า ถ้านํ ามาดื่ม นอกจากจะได้
ความสดชื่นจากการลิ้มรสนํ้ าอันบริสุทธิ ์ ยังจะทําให้
สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอกี ด้วย จากนัน้ นําท่าน
นัง่ กระเช้าคาจิ คาจิ ขึ้นภู เขาเทนโจท่านสามารถ
ชมภูเขาไฟฟูจแิ ละทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคา
วากุจใิ นแบบพาโนรามา 360 องศา และในวันทีอ่ ากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้ไกล
ถึงภูเขาแอลป์ญ่ปี นุ่ ทางตอนใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )

เที่ยง

บ่าย

คา่

เดินทางสู่ เจดียช์ เู รโตะ เป็ นเจดีย์ห้าชัน้ บนเนินเขาที่
สามารถมองเห็นเมืองฟู จิโยชิดะ และภู เขาไฟฟู จิใน
ระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์แห่งนี้อยู่บน
ศาลเจ้า อาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึง
สันติภาพปี ค.ศ.1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาล
เจ้าต้องขึน้ บันไดไปเกือบ 400 ขัน้ ท่านจะได้จะได้ชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ่วมกับเจดีย์ห้า
ชัน้ ถือ ว่ า เป็ น จุ ด ชมธรรมชาติท่ีนิ ย มเป็ น อย่ า งยิ่ง
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อ
เยือน เกาะโอไดบะ อิสระให้ทุก ท่านช้อปปิ้ ง ห้ างได
เวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชัน่ ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ
มากมาย และพิเศษสําหรับผูท้ ช่ี น่ื ชอบหุ่นยนต์กนั ดัม้ ที่น่ีมหี ุ่นยนต์กนั ดัม้ รุ่น RX-0 ยูนิ
คอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั REMM ROPPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi

วันที่ห้า

โตเกียว – โตเกียวสกายทรี ( ขึ้นจุดชมวิวสูง 350 เมตร ) – วัดอาซะกุสะ
ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ า นขึ้ น ชมวิ ว ค วามสู ง 350 เมตร ณ
โตเกี ย วสกายทรี หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า หอ
โทรทัศน์ โตเกียวสกายทรี ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลาง
เมือ งโตเกีย ว และเป็ น เหมื อ นแลนด์ ม าร์ ค
สําคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยแบ่ง
ออกเป็ นสองชัน้ คือ ชัน้ แรกความสูง 350 เมตร และ
ชัน้ บนสูง 450 เมตร ซึ่งเป็ นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที่
สวยทีส่ ุดอีกจุดหนึ่ง เนื่องจากสามารถชมวิวได้รอบทิศ
360 องศา จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุสะ ซี่ง
เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้า
แม่กวนอิมทองคําประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้
เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร ตัง้ ตระหง่านอยู่กลางลานวัด โดย

เที่ยง

บ่าย

คา่

มีถ นนนาคามิเ สะ เป็ น ถนนสายช้อ ปปิ้ ง ที่มีช่อื เสีย งของวัด มีร้า นขายของที่ร ะลึก
มากมายไม่วา่ จะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนม
ทีค่ นญี่ปนุ่ ซึ่งมายังวัดแห่งนี้ตอ้ งมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนทีบ่ า้ นกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง )
** ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ น เนื้อสันใน
เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผัก
สดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมา
ย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้ นํ้าจิม้ สูตรพิเศษ นอกจากนี้ยงั
มีซูชนิ านาชนิด อุด้งร้อน พร้อมของหวานมากมาย เค้ก
ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ **
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งอยู่ในเขตชิบูย่า เป็น
ศาลเจ้าที่ทําจากไม้และผู้สร้างอุทิศให้กบั กษัตริย์เมจิ
และเชื้อ พระวงศ์ โดยตัว ศาลเจ้ า นั น้ ถือ ได้ ว่ า เป็ น
สถาปตั ยกรรมของศาสนาชินโตอย่างแท้จริง และยัง
เป็ น ที่ ย อดนิ ย มสํ า หรับ คู่ บ่ า วสาวที่ ช อบจัด งาน
แต่งงานแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ซึ่งบางครัง้ ท่านอาจโชคดีได้ดู
พิธแี ต่งงานอีกด้วย จากนัน้ นํ าทุกท่านไปยัง ย่านชิ น
จู ก ุ เป็ น ย่ า นช้ อ ปปิ้ ง ที่ มีช่ือ เสีย งของกรุ ง โตเกีย ว
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็ นร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านํ าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไท
เกอร์ รวมไปถึงเครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั REMM ROPPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi/

วันที่หก

โตเกียว – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นเข้า ชม วัดนาริ ต ะซัน เป็ น เสมือ นสํ านักงาน
ใหญ่ ข องโรงเรียนสอนศาสนาของลัทธิชนิ กอน สร้า ง
เสร็จเมื่อเดือนกุมภาพัน ธ์ ปี 940 จุดเด่น ของวัดนี้ คือ
เทวรูป ฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพขันสู
้ งของลัทธิน้ี ตลอด

เที่ยง
บ่าย
17.25 น.
21.55 น.

ทัง้ ปีจะมีผมู้ าสักการะรวมทัง้ มาทําบุญทีว่ ดั แห่งนี้เป็นจํานวนมากกว่า 10 ล้านคนขึน้ ไป
จากนัน้ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับย่านช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่าง ห้างอิ ออน
เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่
นํ า สมัย กระเป๋ า รองเท้ า เครื่อ งสํ า อางค์ ของที่ร ะลึก เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า อุ ป กรณ์
อิเล็คทรอนิคส์ เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มีนาคม 25 – 30

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
58,900.53,900.47,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
40,900.36,900.32,900.10,500.-

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 (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดิน ทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ ร ับผิด ชอบต่อ การถู ก ปฏิเสธหรือ ห้า มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเ สธการเข้า
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

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 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 งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

