วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ R สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ
ดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ JL 728

22.55 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – มิเอะ –
นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden+Illumination) – นาโกย่า

06.05 น.

เดิน ทางถึง สนามบิ น คัน ไซ ประเทศญี่ปุ่ น นํ า ท่ า นผ่ า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ ง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส

เที่ยง
บ่าย

และเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่น ที่เรียงรายกันเป็ นแถว
ยาวประมาณ 4 กิโ ลเมตร คล้ายอุโมงค์ท่มี ีค วามงดงาม ที่น่ียงั เป็ นศาลเจ้าที่มีผู้ค น
ั ้ นัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผูส้ ่ง
จํานวนมากมาสักการะขอพร มีความเชื่อว่ารูปปนสุ
สารให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว และยังถูกนํ ามาเป็ นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ช่อื ดัง
เรื่อง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิช า (Memoirs of a Geisha) ต่อด้วยนํ าท่านเดินทางสู่
วัดคิ นคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ท่ตี งั ้ อยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่น่ีไม่ใช่วดั
หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิคซิ เึ นะ ต่อมาในปี ค.ศ. 1397 จึงได้ขายบ้าน
หลังนี้ให้กบั โชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็น
ทีพ่ ํานัก หลังโชกุนเสียชีวติ ลูกชายจึงเปลี่ยนเป็ นวัดเซนแทน แต่วดั ที่เห็นในปจั จุบนั นี้
เป็นแค่แบบจําลองจากของเก่าทีถ่ ูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชัน้ ตัวเรือนเป็ น
ั้
สีทองจากทองคําเปลว มีรูปปนนกฟี
นิกซ์บนยอด และมีลําธารล้อมรอบเรือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
และนําท่านเดินทางสู่ นาบานา โนะซาโตะ เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้
สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส
(ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กบั ความงามของ
ดอกไม้ได้อย่างเพลิดเพลินไม่วา่ จะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม และในช่วงฤดูหนาวที่น่ี

คา่

จะมีการจัดงานประดับไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว
200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วอีกด้วย
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

วันที่สาม

นาโกย่า – หมู่บา้ นมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) –
ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรกั ษ์บา้ นสไตล์
ญี่ปุ่นขนานแท้ดงั ้ เดิม และยังได้รบั เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ. 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง
10 เมตร โครงสร้างของบ้า นสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ
รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ นสไตล์น้วี า่ “กัสโซ่”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั ้น นํ า ท่ า นชม ย่ า นเมื อ งเก่ า ซั น มาชิ ซู จิ ที่ ย ัง คงอนุ ร ั ก ษ์ บ้ า นเรื อ นและ
สภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดําเนินชีวติ แบบดัง้ เดิมที่ท่านจะต้อง
ประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญ่ปี ่นุ แท้ๆ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่
เมืองทาคายาม่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ –
สวนสตรอเบอร์รี่ – คาวากุจิโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นําท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถชี วี ติ ของผูค้ นในยาม
เช้า อากาศเย็นสบายและความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็ นอีกสถานที่ท่นี ่ าศึกษา และ
เรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ท่เี ก็บมาจากไร่สดๆ
ของชาวบ้านแถบนัน้ แล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความยิง่ ใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็ น 1 ใน
3 ปราสาท ที่มคี วามสวยงามที่สุดของญี่ป่นุ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1504 โดยกําแพงหิน
และคูน้ํารอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็ นปราสาทดัง้ เดิมที่สามารถรอด
พ้นจากการถูกทําลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปจั จุบนั บางครัง้ ปราสาทหลังนี้กถ็ ูก
เรียกว่าปราสาทอีกา หรือปราสาทดํา เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สดี ําเป็ นสีหลัก
ในการก่อสร้าง ต่อด้วยนําท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้ม
รสสตรอเบอร์รจ่ี ากต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิม่ อร่อยไม่อนั ้ จากนัน้ ได้เวลาอัน
สมควรนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJI KAWAGUCHIKO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

คาวากุจิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – เจดียช์ ูเรโตะ
โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

บ่าย

คา่

นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิชนั ้ 5 ที่มคี วามสูงเหนือจากระดับนํ้ าทะเล 3,776 เมตร
ภูเขาที่มีช่อื เสียงเป็ นที่รู้จกั ไปทัวโลกในเรื
่
่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้
อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็ นสัญลัก ษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทัง้ ยังเป็ นจุดมุ่งหมาย
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติท่มี าเยือ นญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นํ าท่านขึน้ สู่ชนั ้ ที่ 5 ของ
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ทีท่ ุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขา
และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจใิ ห้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือก
ซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็ นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีก
ด้วย จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็ นเจดีย์ห้าชัน้ บนเนินเขาที่สามารถ
มองเห็นเมืองฟูจโิ ยชิดะ และภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึ่งเจดีย์
นี้ตงั ้ อยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน สร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพปี ค.ศ. 1963 โดยตัว
อาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึน้ บันไดไปเกือบ 400 ขัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ปิ้ งย่างบนหินภู เขาไฟ เมนู ขน้ึ ชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ล้มิ รสเนื้อหมู หรือ
เนื้อวัวทีค่ ดั สรรมาพิเศษนํามาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทาน
พร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ นํ้าซุปสูตรต้นตํารับของทางร้าน และนํ้าจิม้ รสเด็ดทีจ่ ดั เตรียมไว้
โดยเฉพาะ
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชิ นจูก ุ
เป็นย่านช้อปปิ้งที่มชี ่อื เสียงของกรุงโตเกียว ซึ่งท่านจะ
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อย
เยน, สินค้าแบรนด์เนม, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, ซานริ
โอช็อป, เสื้อผ้านํ าสมัย กระเป๋า, รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอ
นิทสึกะ ไทเกอร์ และเครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE,
SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิม่ กับเนื้อหมู เนื้อวัวที่คดั สรรมา
อย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
นํ้าจิม้ รสเด็ด และซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
*** หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตี ยงใหญ่นอน 2 คน (DBL)
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด***

วันที่หก

โตเกี ย ว – *** อิ สระช้ อ ปปิ้ งใจกลางเมื อ งโตเกี ย ว หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม
โตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ชาระเพิ่มท่ านละ 3,000
บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือก อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ ชําระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
ชําระเพิม่ ท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่ง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถม
ทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ใน
อวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ ,
ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั ่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือน
บ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Shinagawa Prince Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
*** หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตี ยงใหญ่นอน 2 คน (DBL)
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด***

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่เจ็ด

โตเกียว – สวนอูเอโนะ (ชมซากุระ) ** ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ** –
ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว
ภายในมีทงั ้ วัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ สวนสัตว์ และต้นไม้มากมาย ให้บรรยากาศร่มรื่นจึง

เที่ยง
บ่าย

18.05 น.
23.00 น.

เป็นสถานทีท่ ช่ี าวโตเกียวนิยมมาพักผ่อนกัน และในฤดูใบไม้ผลิของทุกๆ ปีสวนอุเอโนะ
จะได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากในการมาชมซากุระ โดยจะมีต้นซากุระเรียงรายอยู่ทงั ้
สองข้างยาวไปตามทางเดินภายในสวน มีจํานวนมากกว่า 1,000 ต้น ทําให้ดงึ ดูดผูค้ น
จํานวนมากมาเยีย่ มชมในเทศกาลชมดอกซากุระหรือทีเ่ รียกกันว่า “งานฮานา”
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่า นเพลิดเพลินกับย่านช้อปปิ้ งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่าง ห้ างอิ ออน เป็ น
แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิด ขนาดใหญ่ ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่
นําสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ JL 707
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
********************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :
อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

มีนาคม

23 - 29

ราคารวมตั ๋ว ราคาไม่รวมตั ๋ว
62,900.47,900.11,900.11,900.-

**หมายเหตุ : ราคาทัวร์น้ไี ม่มรี าคาเด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี
หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง

- 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
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่
ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อจลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบิ นเปลี่ยนแปลงอัตรา
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
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ
- 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 สามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินเจแปนแอร์ไลน์กําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดินทางได้ 2 ใบ นํ้ าหนักไม่เกินใบละ
23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กทีส่ ามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน
10 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 55 ซม. X 40 ซม.) หากท่าน

เดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้ าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับ
เจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ อยู่ในเครือวันเวิลด์ หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ น
แบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ ขึน้ อยู่กบั คลาสนัน้ ๆ เงื่อนไขระหว่างสายการบิน ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิของสายการบิ
น
์
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

