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วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – ศาลเจ้าอาสึตะ – เกะโระออนเซ็น –
หมู่บา้ นกัสโชเกโระออนเซ็น – วัดออนเซ็นจิ – ออนเซ็น

00.05 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบิ นชูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านเข้าชม ศาลเจ้าอาสึตะ ศาลเจ้าทีถ่ ูกพบในช่วง
ศตวรรษที่ 2 และได้รบั การบูรณะเมื่อปี ค .ศ.
1935 เป็ น ศาลเจ้าที่ได้รบั ความเคารพอย่าง
มากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับ ศาลเจ้า
อิเสะ และทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีเ่ ก็บรักษา “ ดาบแห่ง
คุซานางิ ” อันเป็ น 1 ในเครื่องราชกุธภัณ ฑ์
3 ชิ้น ที่แ สดงถึงอ านาจแห่ ง องค์จ ัก รพรรดิ
ญี่ป่ นุ มาตัง้ แต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิน้ ได้แก่ “กระจก” ทาจากหินขัดมันอยู่ทศ่ี าลเจ้า
อิเสะ และ “สร้อยประดับพระศอ” ทีท่ ามาจากหินสีอยู่ทพ่ี ระราชวังอิมพีเรียล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกะโร เมืองออนเซ็นชื่อดังของญี่ปนุ่ จากนัน้ นาท่านเที่ยวชม
หมู่ บ้ านกัสโชเกโระออนเซ็น หมู่ บ้านเล็ก ๆ รายล้อ มด้ว ยธรรมชาติและทิวทัศ น์ ท่ี
สวยงาม ทุ ฤดู ก าลตั ้ง อ ยู่ ใ น เมื อ งเก โระ
ออนเซ็น ที่น่มี บี า้ นทรงกัสโชซึคุรถิ งึ 10 หลัง
ซึ่ ง บ้ า นเหล่ า นี้ ถู ก รื้อ ถอนมาจากหมู่ บ้ า น
ชิราคาวาโกะ และนามาสร้างใหม่เอาไว้ท่ีน่ี
ภายในห มู่ บ้ า นมี ก ารจั ด แสดงข้ า วของ
เครื่องใช้ทงั ้ ทางการเกษตรและครัวเรือนของ
ชาวบ้าน รวมถึงมีการแสดงต่างๆ มากมายทีเ่ ป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีอนั เก่าแก่ของ
ชาวบ้านทีส่ บื ทอดกันมา และยังมีรา้ นอาหาร ร้านค้าและกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุก
อย่างการเพ้นท์ลวดลายบนเครื่องปั ้นดินเผา การย้อ มสีผ้า เป็ น ต้น จากนัน้ น าท่ าน
เดินทางสู่ วัดออนเซ็นจิ วัดที่บูชา Yakushi Nyorai เทพเจ้าแห่งการรักษา ฟื้ นฟูการ
ไหลของน้ าพุรอ้ น เมื่อเดินขึน้ บันไดจะเห็นวิวทีส่ วยงามของเมืองเกะโระ

เที่ยง
บ่าย

2

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Kusakabe Armeria Hotel Gero Onsen หรือเทียบเท่า
https://www.armeria.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ ต์ **
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

เกโระออนเซ็ น – สวนสตรอเบอร์รี่ – ถนนนะกะเซ็ น โด – ปราสาท
มัตสึโมโต้ (ด้านใน) – โอมาจิ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่จี าก
ต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัย และพิเศษสุดอิม่ อร่อยไม่อนั ้ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ต่อมานา
ท่านเยือน ถนนนะกะเซ็นโด (MAGOME) อดีตเป็ นสถานที่ท่มี ีความสาคัญ ต่อเมือง
เอโดะ (โตเกียวในปั จจุบนั ) และเมืองเกียวโต ด้วยความทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของเส้นทางสาย
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ โ ท ไ ค โด ถ น น เส้ น นี้ จึ ง
เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผูท้ ่สี ญ
ั จรผ่าน
ด้วยร้านค้าและที่พ ัก ละลานตาตลอดสองข้า ง
ทาง ปั จจุบนั ถนนเส้นนี้ยงั คงหยุดเวลาให้อยู่กบั
ที่ และยัง คงด าเนิ น ต่อ ไป เช่น อดีต ที่ผ่านมา
ร้านค้ายังคงทาหน้าทีเ่ ฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน
แต่วา่ เหลือเพียงไม่กแ่ี ห่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความยิง่ ใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) ซึ่งเป็ น
จุดแวะชมที่สาคัญของเมือ งและเป็ น 1 ใน 3 ปราสาทที่มคี วามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
ถู ก สร้ า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1504 ระหว่ า งช่ ว ง
โกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกาแพง
หิน และคู น้ า รอบปราสาทยัง คงสภาพเดิ ม
เหมือนในอดีต เป็ นปราสาทดัง้ เดิมทีส่ ามารถ
รอดพ้นจากการถูกทาลายด้วยเพลิงสงคราม
มาได้จนถึงปั จจุบนั บางครัง้ ปราสาทหลังนี้กถ็ ูกเรียกว่า ปราสาทอีกา หรือปราสาทดา
เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีด าเป็ น สีห ลัก ในการก่ อสร้างนัน่ เอง ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอมาจิ

เที่ยง
บ่าย
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คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Kurobe Kanko Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.kurokan.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ ต์ + ขาปูยกั ษ์
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

โอมาจิ – เส้ น ทางสายอัล ไฟน์ ท าเตยาม่ า คุ โ รเบะ (เขื่ อ นคุ โรเบะ –
กระเช้าทาเตยาม่า – กาแพงหิมะ) – อาวาระออนเซ็น – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัสใกล้ชดิ กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกบั เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเต
ยาม่ า - คุ โรเบะ (ขึ้น อยู่ ก ับ สภาพอากาศ) ซึ่ง เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของเจแปนแอลป์ เป็ น
เส้น ทางธรรมชาติท่ีต งั ้ อยู่ระหว่างรอยต่อ ของจังหวัด โทยามะและจัง หวัด นากาโนะ
ประเทศญี่ป่ นุ พาดผ่านวิวทิวทัศน์ท่สี ลับซับซ้อนของเทือกเขาแอลป์ หรือที่หลายๆ คน
นิยมเรียกกันติดปากว่า เจแปนแอลป์ นาท่านเดินทางสู่ สถานี โอกิ ซาว่า เพื่อโดยสาร
พาหนะของอุทยาน นัง่ รถบัสรางไฟฟ้ าลอดอุโมงอุโมงค์คนั เด็น (สถานีโองิซาวะ -

เขื่อนคุโรเบะ) นาท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ที่มีความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ าทะเล
,ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร เป็ นเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง(Arch dam) ที่สูงทีส่ ุดในญี่ปนุ่
จากนัน้ นาท่านนัง่ เคเบิ ลคาร์ใต้ดิน จากสถานี ทะเลสาบคุโระบะ – สถานีท่รี าบสูงคุโร
เบะไดระเพื่อ นั ง่ กระเช้าไฟฟ้ าทาเตยามะ (ที่ราบคุโรเบะไดระ-สถานีไดกันโบะ) นั ง่
กระเช้ า ข้ า มหุ บ เขา เป็ นระยะทาง 1,700
เมตร เส้น ทางนี้ จ ะได้ช มวิว ธรรมชาติส วยๆ
พร้ อ มกั บ ความตื่ น เต้ น นิ ด ๆ ของการขึ้ น
กระเช้า เพราะเป็ น กระเช้าที่เป็ นลวดสลิงต้น
ทางถึงปลายทาง โดยไม่มเี สาค้าหรือคันกลาง
่
จนได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า จากนัน้ นา
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เที่ยง
บ่าย

คา่

ท่านนัง่ รถบัสไฟฟ้ า (รถราง) ลอดอุโมงค์ (สถานีไดกันโบะ – มูโรโด) ด้วยระดับความ
สูง 2450 เมตร รถบัสนี้จะวิง่ ลอดในอุโมงค์ท่เี ย็นจับขัวหั
้ วใจของเขาทาเตยามะ (ความ
สูง 3015 เมตร) โดยใช้พลังกระแสไฟฟ้ าเป็ นแรงขับเคลื่อนดังนัน้ จึงปราศจากควันและ
ปลอดมลภาวะ นาท่านเคเบิลคาร์ทาเตยามะ (สถานี ทาเตยามะ – ทีร่ าบบิโจไดระ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านชม ก าแพงหิ ม ะ ยุ คิ โน ะโอท านิ (Yuki-no-Otani Snow Wall) ตั ้ง แ ต่
กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิ ถนุ ายน นักท่องเทีย่ วจะสามารถเดินเล่นระหว่าง
กองหิม ะที่ท ับ ถมกัน สู งจนกลายเป็ น ก าแพงสองฝั ง่ ซึ่ งมีค วามสู งเกือ บ 20 เมตรได้
จากนัน้ นาท่านนัง่ Highland Bus (มูโรโด –
ที่ร าบบิ โ จไดระ) คุ ณ จะต้ อ งประทับ ใจและ
หลงใหลในทัศ นีย ภาพจากการเดิน ทางต่า ง
ระดับ โดยผ่านกาแพงหิม ะ ทิวเขาสูง 1500
เมตร ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่ าทีร่ าบสูง และแนว
ทิวเขาทุกทีข่ องทีน่ ่ีล้วนเป็ นเส้นทางมีชอ่ื ด้าน
ภูมปิ ระเทศทัง้ สิ้น นาท่านนัง่ เคเบิ ลคาร์ทาเตยามะ (ที่ราบบิโจไดระ - สถานีทาเตยา
มะ) เป็ นทางวิง่ เส้นทางเดียวที่ค วามสูงระดับ 500 เมตร ความลาดชันโดยเฉลี่ย 24
องศา และข้างทางมีก องหิน ลัก ษณะพิเศษชื่อ “ไซโมคุ -อิช ิ” (ไม้ก ลายเป็ น หิน ) จะ
มองเห็นได้จากในเคเบิลคาร์ จากนัน้ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาวาระ
ออนเซ็น
** หมายเหตุ : หากโปรแกรมวันที่ขน้ึ กระเช้าหรือเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโร
เบะ ไม่สามารถขึน้ ได้อนั นื่องมาจากสภาพอากาศไม่เหมะสม ทางบริษทั ฯขอปรับเปลีย่ น
โปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนเงินค่าเส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะแทน
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Awara Onsen Mimatsu Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.mimatu.net/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** เซ็ทอาหารญี่ปนุ่
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญีป่ นุ่ แท้ๆ แบบส่วนตัวภายในห้องพักของท่าน ให้ท่าน
ได้อาบน้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----
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วันที่ห้า

อาวาระออนเซ็น – หน้ าผาหินโทจินโบ – เกียวโต – วัดเบียวโดอิน –
โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หน้ าผาหิ นโทจิ นโบ ตัง้ อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเอจิเซ็นคางะ (EchizenKaga Quasi-National Park) บริ เ วณ สุ ด
ทะเลญี่ปุ่ น ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ น
สมบัติท างธรรมชาติข องประเทศ กลุ่ ม
ก้อนหินรูปทรงแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ มี
ความสู ง กว่ า 20 เมตร เรีย งตัว กัน เป็ น
ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตรตามแนว
ชายฝั ง่ ทะเล ซึ่งเป็ นหน้าผาหินลาวาที่ถูก
น้ าทะเลและคลื่น ลมกัดเซาะตามธรรมชาติ โดยเราจะได้ชมหิน หน้ าตารูปทรงแปลก
ประหลาดน่ าทึ่ง อาทิ Lion Rock และ Candle Rock เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั สามารถนัง่
เรือเพื่อเทีย่ วชมความงามจากท้องทะเลได้อกี ด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองเกียวโต
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเที่ยวชม วัด เบี ย วโดอิ น สร้างขึ้น ตัง้ แต่ สมัย เฮอัน ในปี ค .ศ. 1052 หรือราวๆ
1,000 ปี มาแล้ ว และเป็ น วัด ที่ ไ ด้ ร ั บ
คัด เลื อ กจากยู เ นสโกให้ เ ป็ นหนึ่ ง ใน
มรดกโลกของญี่ป่ นุ ไฮไลท์ของวัดเบียว
โดอินคือ Amida-do Hall หรือ Phoenix
Hall วิหารไม้สแี ดงสดตัง้ อยู่ตรงใจกลาง
วัด ซึ่ ง ตัว วิห ารเป็ นโครงสร้า งดัง้ เดิ ม
ตัง้ แต่อดีต ด้านบนตรงมุมสันหลังคามี
รูปปั ้นนกฟี นิกซ์สองตัวยืนอยู่ ล้อมรอบด้วยบึงน้ าใสที่เต็มไปด้วยปลาคาร์ปตัวใหญ่ ทา
ให้รู้สกึ เสมือนว่าวิหารกาลังลอยน้ า วิหารนี้กค็ อื วิหารทีป่ รากฎอยู่บนเหรียญสิบเยนของ
ญี่ป่ นุ นัน่ เอง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า และอิสระ ช้อปปิ้ งย่านชิ นไซบาชิ
คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทัง้ ยังเป็ นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วย
ร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ ว่าจะ
เป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า เครื่องสาอางค์ ฯลฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งบันเทิงชัน้ นาแห่งหนึ่ง
ของเมือง รวมทัง้ มีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมายใน
ราคาไม่ แ พงมากนัก ส่ ว นตรงกลางของถนนจะมี
สะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็ นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นันก็
่
คือตึกที่มีสญ
ั ลักษณ์ ค นวิง่ ชูมืออันเป็ นเครื่องหมาย
การค้าของกูลโิ กะ

เที่ยง
บ่าย
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
**พิเศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมีย่ ม เต็มอิม่ กับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คดั สรรมา
อย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
น้ าจิม้ รสเด็ด และซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้ **
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hanshin Osaka Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hs/hanshin/

วันที่หก

โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดที่มชี อ่ื เสียงและเก่าแก่มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของ
เมือ งโอซาก้า จนได้ รบั สมญานามว่าเป็ น
“ครัวของโอซาก้า” ที่น่ีมีบรรยากาศภายใน
เป็ น ทางเดิน เล็ก ๆ ทอดยาวประมาณ 600
เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ
กว่า 160 ร้า นค้ า ขายทัง้ ของสดและแบบ
พร้อมทาน อีก ทัง้ มีของกิน เล่น และอาหาร
พืน้ เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชมิ กัน
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้ งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้ างอิ ออน แหล่งใหญ่ รวบรวม
สินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ
เสื้ อ ผ้ า แฟ ชั น่ น าสมั ย ก ระเป๋ า รองเท้ า
เครื่อ งส าอางค์ ของที่ร ะลึก เครื่อ งใช้ไฟฟ้ า
อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ให้ท่านอิสระ
ในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียง
ของญี่ ปุ่ นก่ อ นกลับ กรุ ง เทพฯ ได้ เวลาอัน
สมควร เดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 673
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.35 น.
21.25 น.

***************************************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง : เมษายน 12 – 17 ** สงกรานต์ **
อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
66,900.60,500.53,500.10,500.-

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

ราคาไม่รวมตั ๋ว
44,500.39,900.35,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิท ธิในการเลื
่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดินทางต่ ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปนุ่
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่ อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อ การถู กปฏิเสธหรือ ห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
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อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
- 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 จากัด
- หัวหน้ าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
- บริการน้ าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
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- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดิน ทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดาเนิ นการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชัน้ ที่นงจากชั
ั่
นประหยั
้
ดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดาเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่ สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ย นตัวผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- สายการบินไทยสามารถสารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นงตรงนี
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
- สายการบินไทยกาหนดให้น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กที่
สามารถนาขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องน้ าหนักและจานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือสายการบิน อื่น
น้ าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่ อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)
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