วันแรก

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

18.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ K
สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้ าที่ทางบริษัทฯ คอยให้ก ารต้อนรับดูแลด้า น
เอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ SQ 981

21.10 น.

วันที่สอง

สิงคโปร์ (สนามบินชางฮี ) – สนามบินคันไซ – เกี ยวโต – อาราชิยาม่ า
สะพานโทเก็ทสึ เคียว –ป่ าไผ่ – วัดเท็นริวจิ (ชมสวน) – นาบานาโนะ
ซาโตะ (TULIP + ILLUMINATION) – นาโกย่า

00.25 น.
01.25 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อนําท่านแวะเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิ นสิ ง คโปร์แ อร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ SQ 618
เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า นํ าท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ อาราชิ ยาม่า เพื่อชม สะพานโทเก็ทสึ เคี ยว
เป็ นสะพานที่สวยงามและถูกเลื่องลือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่ง
ชาวญี่ปนุ่ ชืน่ นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ และต่อด้วยชม ป่ าไผ่ ตัง้ อยู่ในย่านอาราชิยาม่า
แห่ ง เมืองเก่ า เกีย วโต เป็ น จุด ถ่ า ยภาพแนะนํ า สํ า หรับ ผู้ท่ีเ ดิน ทางมาเที่ย วเกีย วโต
หลังจากนัน้ เที่ยวชม วัดเท็นริ วจิ ( ชมสวน ) เป็ น 1 ใน 5 วัดที่มีความสวยงามและ
ชือ่ เสียงทีส่ ุดของเมืองเกียวโต

09.05 น.

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ เป็ นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ท่ปี ลูกดอกไม้
หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล เริม่ จากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และ
มีดอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้ แต่ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไป
จนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลียและดอกคอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง เป็ นทัศนียภาพงดงาม
ทีต่ ดิ ตาตรึงใจ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีการจัดงานประดับ
ไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทธ่ี มี เปลีย่ นไปทุกปี

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัย ภายในสวนนาบานาโนะ ซาโตะ
(คืนเงิ น 2,000 เยน / ท่าน)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า
https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/
** หมายเหตุ : กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระแยกในกระเป๋าเล็ก สําหรับพักในวันถัดไป
เนื่องจากโรงแรมเป็นสไตล์รสี อร์ท ซึ่งไม่มลี ฟิ ท์บริการ **

วันที่สาม

นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึ ตะ – อิสึ – สวนสตรอเบอร์รี่ **ขึ้นอยู่กบั สภาพ
อากาศ ** – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ เป็ นศาลเจ้าแบบชินโตที่สําคัญของเมืองนาโกย่า
ถูกพบในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รบั การบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 เป็นศาลเจ้าทีไ่ ด้รบั ความ
เคารพอย่างมากของชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ จิงงู และทีแ่ ห่งนี้เป็ นที่เก็บ
รักษา ดาบแห่งคุซานางิ อันเป็ นสิง่ สําคัญ 1 ในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 3 ชิน้ ที่แสดงถึง
อํานาจแห่งองค์จกั รพรรดิญ่ปี นุ่ มาตัง้ แต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิน้ ได้แก่ กระจก ทําจาก
หินขัดมัน อยู่ทศ่ี าลเจ้าอิเสะ จิงงู กับ “สร้อยประดับพระศอ” ที่ทํามาจากหินสีและอยู่ท่ี
พระราชวังอิมพีเรียล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อนั ้
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอิ สึ เพื่อไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
เก็บและลิม้ รสสตรอเบอร์รส่ี ดๆ จากต้น และเดินทางสู่ สะพานมิ ชิม่า สกายวอร์ค เป็ น
สะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดแห่งใหม่ ตัง้ อยู่บริเวณเมืองมิชมิ ะ จังหวัดชิสโึ อกะ มีความยาว
ถึง 400 เมตร และสูงจากพืน้ ดิน 70.6 เมตร ทําให้กลายเป็ นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งใหม่
สามารถชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา
นําท่านเข้าสู่ที่พกั LAFOREST SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม **เซ็ตญี่ปนุ่ +บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์**
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อ ผ่อ นคลายความเมื่อ ยล้า การอาบนํ้ า แร่ จ ะทํ า ให้เ ลือ ดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

เที่ยง

บ่าย

คํา่

วันที่สี่

อิ สึ – หุบ เขาโอวาคุดานิ (รถบัส ) – ล่ อ งเรื อ ทะเลสาบอาชิ – โตเกี ย ว
ย่านชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ทีย่ งั ครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกํามะถัน
เดือดอยู่ตลอดเวลา ชาวญี่ปนุ่ มีความเชือ่ ว่าหากได้ทานไข่ดําหนึ่งฟองจะสามารถทําให้
อายุ ยืน ยาวขึ้น อีก ประมาณ 7 ปี จากนัน้ ล่อ งเรือ โจรสลัด ชม ทะเลสาบอาชิ หรือ
ทะเลสาบฮาโกเน่ เป็ นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมทิ ศั น์สวยงาม เพราะรายล้อมไป
ด้วยภูเขาและปา่ ไม้อนั อุดมสมบูรณ์ ตัง้ อยู่ในเมืองฮาโกเน่ มีลกั ษณะเป็นทะเลสาบปล่อง
ภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งภู เขาไฟรูปกระจาดฮาโกเน่ ซึ่ง
ทะสาบแห่งนี้เป็นสถานทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีม่ กั จะมาล่องเรือทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
เรือ โจรสลัด เพื่อ ชมทิว ทัศ น์ ข องภู เ ขาไฟฟู จิท่ีง ดงามในระยะไกล ซึ่ง จุ ด ที่ส ามารถ
มองเห็นได้ชดั เจนที่สุดคือจุดที่อยู่บริ เวณใกล้ๆ กับประตูศาลเจ้าฮาโกเน่ สีแดงสดที่
ตัง้ อยู่บนพืน้ นํ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อช้อปปิ้ งที่ ย่านชิ นจูก ุ ซึ่งเป็ น ย่านช้อปปิ้ งที่มชี ่อื
ของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน
สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสือ้ ผ้านํ าสมัย กระเป๋า รองเท้า
วัยรุ่นอย่ างโอนิ ทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสํา อางค์ย อดนิยมอย่าง SHISEIDO
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เ ศษ! ให้ ท่ า นได้ ท านบุ ฟ เฟ่ ต์ ช าบู ชาบู ลิ้ ม รสเนื้ อ คุ ณ ภาพดี ร ะดั บ พรี เ มี่ ย ม
พิเศษเนื้อวากิวและซอฟดริ้งไม่อนั ้
นําท่านเข้าสู่ที่พกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.dh-ryogoku.com/

เที่ยง
บ่าย

คํา่

วันที่ห้า

โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว
ดิสนี ย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ ชําระเพิ่มท่ า นละ 3,000 บาท,
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี ชําระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ ( ผูใ้ หญ่ชําระเพิม่ 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
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.dh-ryogoku.com/

เที่ยง
บ่าย
คํา่

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก ) – ช้อปปิ้งฮาราจูก ุ
โอไดบะ – DRIVER CITY – สนามบินฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม วัดอาซะกุสะ เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร จากนัน้ ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี
(ด้านนอก) เป็ นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มคี วามสูง 634
เมตร สามารถทําลายสถิตคิ วามสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600
เมตร และหอซีเ อ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา มีค วามสูง 553 เมตร
พร้อมทัง้ ให้ทุกคนชมเมืองโตเกียวสกายทรีทร่ี ะดับความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร

เที่ยง
บ่าย

คํา่
22.55 น.

ห
ลั
ง
จ
า
กนัน้ นําท่านสู่ ย่านฮาราจูก ุ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงั ร้านเครปญี่ปุ่นขึน้ ชื่อและ
คาเฟ่เก๋ๆ มากมาย ไฮไลท์ท่หี ลายคนอยากมาสัมผัสซักครัง้ ก็ค ือการแต่งตัวรวมทัง้
ประชันแฟชันกั
่ นอย่างสนุ กสนานของบรรดาวัยรุ่น หากมาในย่านนี้ต้ องไม่พลาดแวะ
ขอพรทีศ่ าลเจ้าเมจิ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
นํ าท่านเดินทางสู่ โอไดบะ เป็ น แหล่งช้อปปิ้ งชื่อ ดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตัง้ อยู่ริมอ่าว
โตเกียว สามารถมองเห็นสะพานเรนโบว์ท่พี าดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี
หอคอยโตเกียวทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของเมืองตัง้ ตระหง่านอยู่ รวมทัง้ เทพีสนั ติภาพ เวอร์ชนั ่
ญี่ปนุ่ ยืนถือคบเพลิงอยู่รมิ อ่าวโตเกียว และเทีย่ วชม ไดเวอร์ซิตี้ เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง
ที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่น ของห้างนี้ก็ค ือ หุ่น ยนต์ก ันดัม้ ขนาดเท่า ของจริง โดย
บริเวณด้านหน้าห้าง
รับประทานอาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฮาเนดะ
ออกเดิน ทางเพื่อ กลับ สู่ สนามบิ น ชางฮี ประเทศสิง คโปร์ เพื่อ แวะเปลี่ย นเครื่อ ง
สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ 635

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

04.55 น.
07.10 น.
08.35 น.

ถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิ งคโปร์
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ SQ 970
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง :

เมษายน

อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตาํ่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

10 – 16

ราคารวมตั ๋ว
49,900.44,900.39,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
34,500.30,900.27,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์และชําระค่ามัดจํา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิท ธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัว ร์ม ีผู้เดินทางตํ่ า กว่า 10 ท่ า น
โดยจะแจ้งให้ผเู้ 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 แต่ บางโรงแรม
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 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

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนิน การออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋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 เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 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

