วันแรก
19.30 น.

22.10 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริ ตะ
คณะพร้อมกันทีท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ชัน 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และ
สัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญีปุ่น สนามบินนาริ ตะ โดยสายการบินประจําชาติ สายการบินไทย
เทียวบินที TG 640

วันที สอง

นาริ ต ะ – โตเกี ย ว – วัด อาซากุส ะ – สวนสตรอเบอรี ( ขึ นอยู่ กั บ สภาพอากาศ ) –
โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น

06.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นนาริ ตะ จังหวัดชิบะ หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกี ยว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่น ตังอยูใ่ นภูมภิ าคคันโต มี
ประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่อง
จํา นวนไม่น้ อยทีต้อ งการเดิน ทางมายังจุ ด ศูน ย์กลางของ
ดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี โตเกียวได้ชอว่
ื าเป็ นมหานครที
ผสมผสานความหลากหลายของวัฒ นธรรมอัน เฉพาะตัว
ดินแดนทีรวมแฟชันชันแนวหน้าและเทคโนโลยีอนั ทันสมัย
นํ าท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ วัดทีเก่า แก่ทีสุดในโตเกียว
ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคําที ชาวญีปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเทียวชม
ความยิงใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ทมีี ความสูงถึง . เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญีปุ่ น )
เดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี เพลิดเพลินกับการเก็บและลิมรสสตรอเบอร์รจากต้
ี
นสดๆได้ตาม
อัธยาศัยพิเศษสุดอิมอร่อยไม่อนั ( ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ )
หลังจากนันเยือน โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต ทีมีสนิ ค้าแบรนด์เนมทังจากในประเทศและ
ต่างประเทศมากมาย กว่า
แบรนด์ ด้วยพืนทีอันกว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟู จิ
มากนัก หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างสวยงามและชัดเจน..
อิสระให้ท่า นได้เ พลิดเพลิน กับการจับจ่ ายสิน ค้าทีถูกใจไปพร้อมกับ อิมเอมกับ บรรยากาศทีดู
เหมือนกับอยูใ่ นอเมริกาเหนือ

เที ยง
บ่าย

สมควรแก่เวลานําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก
HOTEL FUJINOBOU KAEN หรือเที ยบเท่า
http://www.mihanagroup.jp/

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อิมหนําสําราญกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็ นขา
ปูยกั ษ์ ซูชิ ข้าวปันหน้ าต่าง ๆ พร้อมเพิ มรสชาติ ด้วยวาซาบิ ต้นตํารับ หรือจะเป็ น
เทมปุระทีทอดจนกรอบน่ ารับประทาน นอกจากนี ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนี ยวนุ่ม
รสชาติ เยียม, ข้าวราดแกงกระหรี, ข้าวผัดญีปุ่ น, ไข่ต๋นุ และมิ โซะซุป ***

** หลังรับประทานอาหารคํา ขอเชิ ญท่านสัมผัสกับการแช่นําแร่สไตล์ญีปุ่ น หรือทีเรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือยล้าจากการ เดิ นทาง และชาว
ญีปุ่ นยังเชือกันว่าการอาบนําแร่นันจะทําให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **
วันที สาม
เช้า

ยามานาชิ – โอชิ โนะฮักไก – ภูเขาไฟฟูจิ ชัน ( ขึนอยู่กบั สภาพอากาศ ) – สวนโอคาซากิ
โตโยต้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮักไก ซึงเป็ นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจทิ ี
สวยงามทีสุด อีกจุด หนึ ง ซึงเป็ นทีได้ร บั ความนิ ยมจาก
นักท่องเทียวชาวญีปุ่นเป็ นอย่างมาก และทีนียังมีบ่อนํ า
ศัก ดิ สิ ท ธิอัน แสนบริ สุ ท ธิ ซึ งเกิ ด จากนํ าฝนไหลผ่ า น
ด้านบนภูเ ขาไฟฟู จิและผ่านเข้า มาภายใน และสุดท้า ย
ไหลลงสู่ดา้ นล่างซึงใช้เวลายาวนานถึง - ปี ซึงนําใน
บ่อนีชาวบ้านเชือกันว่า ถ้านํ ามาดืมนอกจากจะได้ความ
สดชืนจากการลิมรสนําอันบริสทุ ธิ ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอกี ด้วย
จากนันนํ า ท่านเดินทางไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชัน ( ขึ นอยู่กบั สภาพอากาศ) สัญลักษณ์ ของ
ประเทศญีปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิสิทธิ และ
สวยงามจนได้ร ับ การยกย่อ งว่ า เป็ นภู เ ขาไฟทีสวย
ทีสุด ในโลกขนาดไม่มลี ูกใดมาเทียบเคียงได้ และมี
ความสูง ประมาณ , เมตร ( , ฟุ ต ) ได้
รับ รองจากองค์ก ร UNESCO
ให้ เ ป็ นสถานที
ท่ อ งเที ยวมรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม เมื อเดื อ น
มิถนุ ายน พ.ศ.
ซึงนับว่าเป็ นมรดกแห่งที ของประเทศญีปุ่น

เที ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญีปุ่ น )
เดินทางสู่ สวนโอคาซากิ ให้ท่านเพลิดเพลินถ่ายภาพประทับใจตามอัธยาศัยกับสถานทีชม
ซากุระชือดังทีได้รบั เลือกให้เป็ น หนึงในร้อยสถานที
ชมซากุร ะในประเทศญีปุ่น มีต้น ซากุระโซเมะโยชิ
โนะราว , ต้น บานสะพรังอยู่ทเขื
ี อนกันแม่นําอิ
กะเป็ นแนวยาว ทีเทศกาลซากุ ระจะมีร้า นค้า กว่ า
ร้านเรียงอยู่อย่างมากมาย ทําให้มผี คู้ นจํานวน
มากมาทีนีในทุกๆปี

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิงย่าง )
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที ไม่ว่าจะเป็ นเนือสันใน เนือ
สัน นอก เนื อหมูสไลด์ เนื อไก่หมักเครืองเทศ และผักสด
นานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพือมาย่างบน
กะทะร้อน พร้อมทังนํ าจิมสูตรพิเ ศษ นอกจากนี ยังมีซู ชิ
นานาชนิ ด อุ ด้ ง ร้อ น พร้อ มทังของหวานมากมาย เค๊ ก
ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสูเ่ มืองโตโยต้าเพือเข้าสูท่ พั
ี ก
HOTEL TOYOTA CASTLE หรือเที ยบเท่า
http://www.t-castle.co.jp/

วันที สี
เช้า

โตโยต้า – นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – เกียวโต – วัดคิ โยมิ สึ – ย่านฮิ กาชิ ยาม่า – โอซาก้า
– ช้อปปิ งชิ นไซบาชิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เข้าชม ศาลเจ้าอัตสึตะ ศาลเจ้าทีได้รบั การยกย่องและจัดอันดับว่า
เป็ นศาลเจ้าอันศักดิสิทธิทีน่ าเคารพนับถือ
อันดับทีสองแห่งศาสนาชินโตทีรองจากศาล
เจ้าใหญ่แห่งอิเสะ ทีนีเป็ นศาสนสถานใน
ศาสนาชินโตทีมีประวัตยิ าวนานมากกว่า
, ปี ถูกสันนิษฐานว่าสร้างขึนในยุคสมัย
ของพระจักรพรรดิเคโกะ อันเป็ นพระ
จักรพรรดิองค์ที ของญีปุ่น ซึงครองราช
สมบัตใิ นราวช่วง ค.ศ. - ค.ศ. ศาลเจ้าแห่งนีเป็ นทีประดิษฐานของเทพเจ้าอมะเตราสึ
ซึงเชือกันว่าเป็ นบุตรีแห่งพระอาทิตย์

เที ยง
บ่าย

จากนันเดินทางสู่ จังหวัดเกี ยวโต จังหวัดหนึงในภูมภิ าคคันไซ(Kansai) ซึงเคยเป็ นเมืองหลวง
ของประเทศญีปุ่นมายาวนานทีสุด คือตังแต่ปีค.ศ.
จนุถงึ
ร่วมๆ
ปี เลย จังหวัด
เกียวโตจึงเป็ นเมืองสําคัญทีเต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของญีปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญีปุ่ น )
จากนันนําท่านเข้าชม วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนําใส เป็ นหนึงในวัดทีมีชอเสี
ื ยงโด่งดังทีสุดของญีปุ่น
ถูกสร้างขึนในปี ค.ศ.
มีนําทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติจากนําตกโอโตวะ (Otowa Waterfall)
ไหลผ่านทําให้เป็ นทีมาของชือ วัดนําใส และทางยูเนสโกได้บนั ทึกให้วดั แห่งนี ขึนเป็ นมรดกโลก
(UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารทีมีชอเสี
ื ยงของวัดแห่งนีก็คอื อาคารไม้ขนาด
ใหญ่ เสาของอาคารมีความสูงถึง เมตรจากพืนดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยนออกไป
ื
ภายนอกทําให้บริเวณนีเป็ นจุดชมวิวทีสวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตา่ งๆ และเป็ นจุดชม
ซากุระและชมใบไม้แดงทีขึนชือของเกียวโตอีกด้วย
*** ตังแต่เดือน มกราคม
จะมีการปิ ดซ่อมแซมในส่วนของอาคารหลัก จนถึงปี
*
และให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านฮิ กาชิ ยาม่า แหล่งเดินเล่นช้อปปิ ง สองข้างทางเต็มไปด้วย
ร้านค้า ร้านขนมมากมาย เสน่หข์ องย่านนีก็คอื รูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าทียังคงความ
เก่าแก่ เป็ นถนนทางเดินทีสองข้างทางจะมีอาคารไม้ทรงโบราณแบบญีปุ่นดังเดิม ให้ความรูส้ กึ
ถึงเมืองเก่าทียังคงมีความเป็ นเอกลักษ์ของเกียวโตในสมัยก่อน

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ โอซาก้า จังหวัดทีมีความสําคัญเป็ นอันดับสองและขนาดใหญ่
เป็ นอัน ดับ สามของญีปุ่ น เป็ นเมือ งเศษฐกิจ ทีสํา คัญ ของภู ม ิภ าคคัน ไซ อีก ทังยัง มีส ถานที
ท่องเทียวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย ให้ทุกท่านช้อปปิ งจุใจที ย่านชิ นไซบาชิ ถนน
สายช้อปปิ งทีมีความยาวมากถึง
เมตร เต็มไปด้วยร้านค้า ปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสือผ้า
แฟชันชันนํา รวมถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย

คํา

รับประทานอาหารคําอิ สระตามอัธยาศัย

นําท่านเข้าสู่ทีพัก HOTEL VISCHIO AMAGASAKI หรือเที ยบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/
วันที ห้า

เช้า

เที ยง
บ่าย
คํา

อามากาซากิ – ***อิ สระช้อปปิ งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือซื อทัวร์เสริ มสวนสนุก ยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ เดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ มท่ านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุตาํ
กว่า ปี จ่ายเพิ มท่านละ 2,400 บาท) ****
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ งในโอซาก้า หรือ ซือทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ สวนสนุกทีสร้างความ
บันเทิงให้กบั คนแถบภูมภิ าคคันไซมาหลายปี โดยการทุ่มทุนสร้างของบริษัทสร้างภาพยนตร์
HOLLYWOOD ชือดัง นันคือ UNIVERSAL STUDIO ซึงภายในได้จําลองสตูดโิ อจากภาพยนตร์
เรืองดังๆ ทีผ่านมาของทางบริษทั ไว้มากมาย โดยเริมจากภาพยนตร์เรืองแรกทีสร้างชือเสียง
ให้กบั สตีเว่น สปรีลเบิรก์ คือ E.T. ซึงเป็ นการนังจักรยานไปพร้อมกับ อีที และเดินทางข้าม
จักรวาลเพือกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนันไปยังสตูดโิ อของ TERMINATOR ภาพยนตร์คนเหล็ก
ทีสร้างชือให้กบั ดาราดัง อาร์โนล์ ชวาสเซเน็ กเกอร์ ท่า นจะได้ดูภาพยนตร์ทีไม่ได้ฉายตาม
โรงหนังแต่เป็ นภาคพิเศษแบบดิจิตอล มิติ และ มิติ รวมกระทังได้สมั ผัส กับบรรยากาศ
เสมือ นจริง กับ ตัว ละครทีออกมาโชว์ กัน นอกจอเลยทีเ ดีย ว จากนั น ไปต่ อยัง สตูดิโ อ NEW
AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN K D" สไปเดอร์แมนหรือไอ้แมงมุมผูโ้ ด่งดัง
เมือได้มาดูแบบการฉายภาพสามมิตเิ ทคนิคพิเศษ KHD× D แล้ว ทําให้เหมือนกับตัวละครมา
อยู่ตรงหน้าเราจริงๆ ยิงตืนตาตืนใจกว่าเดิมหลายเท่า ต่อด้วยเครืองเล่นทีสร้างขึนเพือทดสอบ
ความกล้า นันคือ HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มีการนําเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค
หรือ J-POP มาใช้เ ป็ น BGM ขณะเครืองเล่น ทะยานขึนฟ้ า พร้อมทังพบกับ โซนใหม่
UNIVERSAL WONDERLAND เป็ นโซนสวนสนุ กสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัว
การ์ตนู สุดน่ารักชือดังของญีปุ่นHELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญท่านเพลิดเพลินกับ การช้อปปิ งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือสนุ กสนานกันอย่างต่อเนืองกับ
เครืองเล่นหลากหลายชนิดในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ
รับประทานอาหารคําอิ สระตามอัธยาศัย
ที พัก HOTEL VISCHIO AMAGASAKI หรือเที ยบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที หก
เช้า

เที ยง
บ่าย
17.35 น.
21.35 น.

โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) – อิ ออน มอลล์ – สนามบินคันไซ
– กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม ปราสาทโอซาก้า ( เข้าชมด้านใน ) หนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซาก้า
เป็ นหนึงในจุดท่องเทียวหลักทีใครมาเทียวโอซาก้าก็ตอ้ งเดินทางมาทีนีด้วย หอคอยปราสาทจะมี
อยู่ดว้ ยกันทังหมด ชัน ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกําแพงหินคอนกรีต, คูนํา และสวนนิชโิ น
มารุ
หลังจากนัน นําท่านอิสระช้อปปิ งทีห้างสรรพสินค้าชือดัง ห้างอิ ออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้า
หลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซือ อาทิ เสือผ้าแฟชันนํ าสมัย กระเป๋ า รองเท้า เครืองสําอาง
ของทีระลึก เครืองใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็ นต้น

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินคันไซ
ออกเดินทางเพือกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบิ นที TG 673
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง เมษายน 03 – 08
อัตราค่าบริ การท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ - ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง

เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มเี ตียง

พักห้องเดียว เพิมอีกท่านละ

ราคารวมตัว
59,900.53,900.47,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตัว
34,900.31,900.27,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงือนไขให้ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์และชําระค่ามัดจํา
- การเดินทางในแต่ละครังต้องมีจาํ นวนผูร้ ว่ มเดินทางตังแต่

ท่านขึนไป บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ

เลือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํากว่า ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย

วันก่อนการเดินทาง

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่า งกัน เนื องจาก ตรงกับ วันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทังของไทยและประเทศญีปุ่น ราคาตัว
เครืองบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนืองจากโรงแรมทีพักในประเทศญีปุ่นส่วนใหญ่เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต้องการห้องพักแบบ
เตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บ างโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิมเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่อนการเดินทางทุกครัง)
- เมือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนืองจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่า ช้าการเลือนหรือยกเลิกเทียวบิน และอุบตั ิเหตุทเกิ
ี ดจากความ
ประมาทของนักท่องเทียวเอง
-

อัตรานี รวม
- ค่า ตัวเครืองบิน ไป – กลับ ชันประหยัด (เดินทางไป-กลับ พร้อ มกรุ๊ ป เท่ า นั น) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีระบุไว้เท่านัน
- ค่ า ภาษี ส นามบิ น และภาษี นํ ามัน ณ วัน ออกราคาทัว ร์ หากสายการบิน เปลี ยนแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิมในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการทีระบุไว้เท่านัน
- ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ - ท่านเท่านัน
- ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิน ท่ า นละ ,

,

บาท และค่ า รัก ษาพยาบาลอัน

เนืองมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ , บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อม
ลูกค้า ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ ใบ
- บริการนําดืมบนรถบัสวันละ ขวด

อัตรานี ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่า ใช้จ่ า ยส่ว นตัว นอกเหนื อในรายการเช่น ค่าโทรศัพ ท์, ค่า ซักรีด , ค่า เครืองดืม และอาหารทีสัง
เพิมเติมนอกเหนือจากทีบริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนดคือ กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง

ตัวเครืองบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลือนวัน
เดินทางกลับท่า นจะต้องชําระค่า ใช้จ่ายส่ว นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการออกตัวไปแล้วนัน ผูเ้ ดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบริษทั ฯว่าสามารถคืน
ค่าโดยสารได้หรือไม่

- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตัวกรุ๊ปแล้วเท่านัน โดยผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการทุก
ขันตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณี ทออกตั
ี
วเครืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลียนตัวผูเ้ ดินทางใน
กรณีนี ทางบริษัทฯจะเช็คกับ ทางสายการบิน ก่อนว่า สามารถเปลียนชือผู้โดยสารท่านอืนแทนได้
หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลียนได้จะมีค่า ใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในการเปลียนตัว ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนีเองทังหมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีนัง (LONG LEG) ลูกค้าทีประสงค์ทนัี งตรงนี ทางลูกค้าต้องชีแจงเหตุผล
หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีสนามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้นําหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีสามารถนํ า
ขึนเครืองได้อยู่ในความดูแลของท่านนําหนักไม่เกิน ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (
ซม. X

ซม. X

ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอืน ต้องตรวจสอบเรืองนํ าหนักและ

จํานวน สัมภาระอีกครังกับเจ้าหน้าที
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตวโดยสารเป็
ั
นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
%
ส่วนสายการบินอืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึนอยู่กบั เงือนไขระหว่างสายการบินนันๆกับการ
บินไทย ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขขึนอยูก่ บั สิทธิของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ทีต้องเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือสายการบิน อืน นํ าหนั ก
กระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตาหรื
ํ อสูงกว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการ
บิน ซึงผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทกุ ครังทีกรอกรายละเอียดการจองทัวร์ททางบริ
ี
ษทั ฯส่งให้เพือประโยชน์
ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทังขาไปและขากลับไว้เพือตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รบั
ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพือยืนยันกับทางสายการบินได้)

