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วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร๎ อ มกั น ที่ ทํ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ อาคารผู๎ โ ดยสารขาออกระหวํ า งประเทศ ชั้ น 4
เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับดูแลด๎านเอกสาร และ
สัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – กุโจ – ทาอาหารจาลอง – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
(จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น

00.05 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสูํ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร
นาทํานเดินทางตํอ เมืองกุโจ ศูนย์กลางการผลิตอาหาร
จาลองมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบันผลิตจานวนมากถึง
กวํ า ครึ่ ง ของตลาดอาหารจ าลองญี่ ปุ่ น และให๎ ทํ า นได๎
ทดลองท าอาหารจ าลอง โดยมี ผู๎ เ ชี่ ย วชาญคอยให๎
คาแนะนา พร๎อมรับอาหารจาลองที่ทาเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูํ เมืองชิราคาวาโกะ เพื่อนาทํานชม หมู่บ้านชิ
ราคาวาโกะ ซึ่ ง ยั งคงอนุ รั กษ์ บ๎ านสไตล์ ญี่ ปุ่น ขนานแท๎
ดั้งเดิม และยังได๎รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให๎เป็นมรดก
โลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ๎านในสไตล์ บ๎านในสไตล์
กัสโซ่ – สึคุ ริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กว๎าง 10 เมตร โครงสร๎างของบ๎านสามารถรองรับหิมะที่
ตกหนักในชํ วงฤดูหนาวได๎ดี และ รูปรํ างของหลัง คาเหมื อนกั บสองมื อของพระเจ๎า จึง เรีย ก
หมูํบ๎านสไตล์นี้วํา “กัสโซํ” ได๎เวลาอันสมควรนาทํานสูํ ทาคายาม่า
นาท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

ค่า

2

---- พักผํอนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท๎ๆ ให๎ทํานได๎อาบน้าแรํ หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ออน
เซ็น (Onsen) เพื่อผํอนคลายความเมื่อยล๎า การอาบน้าแรํจะทาให๎เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ามี
นวลและยังชํวยในระบบการเผาผลาญของรํางกายให๎ดีขึ้น ---

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – ไร่วาซาบิ (ลิ้มรสซอฟครีมวาซาบิ) – มัตสึโมโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทํานชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู๎คนในยามเช๎า อากาศ
เย็นสบาย และความเรียบงํายของเมืองแหํงนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่นําศึกษา และเรียนรู๎
ซึ่งเต็มไปด๎วยร๎านค๎าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม๎ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไรํสดๆ ของชาวบ๎านแถบนั้น
จากนั้นนาทํานชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคง
อนุรักษ์บ๎านเรือนและสภาพแวดล๎อมสมัยเอโดะไว๎ได๎
เป็ น อยํ า งดี ชมการด าเนิ น ชี วิ ต แบบดั้ ง เดิ ม ที่ ทํ า น
จะต๎องประทับใจ พร๎อมเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมือง และ
ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท๎ๆ ให๎ทํานได๎เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศอันเกําแกํแสนคลาสสิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทํานเดินทางสูํ เมืองมัตสึโมโต้ เพื่อนาทํานขึ้น นั่ง
กระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ เดินทางสูํจุดพักชมวิวที่ทุก
ทํา นสามารถอิ่ม เอมไปกั บ ทัศ นีย ภาพแหํ ง เทือ กเขา
แอลป์แหํงญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได๎ **หากสภาพอากาศที่
ไมํเหมาะสมกระเช๎าปิด ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม หรือคืนเงินคํากระเช๎า
แทน** และนาทํานเข๎าชม ไร่ว าซาบิ ซึ่ง วาซาบิจ ะ
เติบโตได๎ในที่ที่น้าบริสุทธิ์และสะอาดเทํานั้น และอะซู
มิโนํเป็นเมืองอุดมไปน้าพุธรรมชาติที่สะอาด จากหิมะ
ที่ละลายจากเทือกเขาแอลป์ ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ
ใช๎ ค วามเอื้ อ อ านวยของธรรมชาติ ป ลู ก วาซาบิ ที่
คุณภาพดีที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีสินค๎ามากมาย
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ค่า

ทาขึ้ น จากวาซาบิ รวมไปถึ ง ไอศครีม รสวาซาบิ และยั ง มี ชั้ น เรีย นท าอาหารที่ใ ช๎ ว าซาบิ เ ป็ น
สํวนประกอบให๎ทํานได๎ลองฝีมืออีกด๎วย ทางเลือกหนึ่งที่ได๎รับความนิยมคือการลํองเรือท๎องใสชม
กระแสน้าอันเยือกเย็นและธรรมชาติรอบๆ ฟาร์ม ในบริเวณใกล๎เคียงจะมีกังหันน้าโรแมนติค ที่
สร๎างชื่อเสียงให๎กับผู๎กากับ คุโรซาวํา อะคิระ จากหนังเรื่อง ” ดรีม ได๎เวลาอันสมควรนาทํานเข๎า
สูํ มัตสึโมโต้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !! เต็มอิ่มไมํอั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งยําง อาหารสดใหมํ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไกํ วัว ขนม
หวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไมํอั้น
นาท่านเข้าสู่ทพี่ ัก BUENA VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.buena-vista.co.jp/th/

วันที่สี่

มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโต้ – โตเกียว – สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล)
โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทํานเดินทางสูํ ปราสาทมัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญํ และ
เป็นจุดแวะชมที่สาคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มี
ความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1504
ระหวํางชํวงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกาแพงหิน
และคูน้ารอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็น
ปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ๎นจากการถูกทาลายด๎วยเพลิงสงครามมาได๎จนถึงปัจจุบัน บางครั้ง
ปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกวําปราสาทอีกา หรือปราสาทดา นั่นก็เพราะด๎านนอกของปราสาทได๎ใช๎สี
ดาเป็นสีหลักในการกํอสร๎างนั่นเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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ค่า

นาทํานเดินทางสูํ สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม๎ตามฤดูกาล
มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์รี่ (เก็บแบบไมํอั้น)
มิถุนายน – ต๎นกรกฏาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์รี่ (เก็บแบบไมํอั้น)
กรกฏาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจากัดจานวนผลไม๎)
กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุํน (เก็บแบบไมํอั้น)
ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจากัดจานวน
ผลไม๎) จากนั้นนาทํานเดินทางสูํ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต แหลํงรวมสินค๎านาเข๎าและสินค๎าแบรนด์
ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ๎าใหมํลําสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN,
ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห๎อดังได๎ที่ร๎าน BALLY, PRADA,
GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอยําง TAG
HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท๎าแฟชั่น HUSH PUPPIES,
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ ได๎เวลาอันสมควรนาทํานสูํ ทะเลสาบยามานา
คะโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผํอนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท๎ๆ ให๎ทํานได๎อาบน้าแรํ หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ออน
เซ็น (Onsen) เพื่อผํอนคลายความเมื่อยล๎า การอาบน้าแรํจะทาให๎เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ามี
นวลและยังชํวยในระบบการเผาผลาญของรํางกายให๎ดีขึ้น ---

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทํานเดินทางสูํ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai)
เป็นจุดทํองเที่ยวที่สร๎างเป็นหมูํบ๎านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟ
ฟูจิ และแหลํงรวบรวมของฝากพื้นเมือง เชํน ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากชาเขียว ผลไม๎อบแห๎ง และอื่นๆอีกมากมาย
ภายในหมูํบ๎านแหํงนี้ และยังมีบํอน้าแรํธรรมชาติ ให๎ทําน
ได๎ลองดื่มกันอีก
5
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทํานเดินทางสูํ เมืองโตเกียว เพื่อเข๎าสูํ ย่านชินจูกุ ยํานช๎อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให๎ทําน
ได๎เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค๎านานาชนิด ร๎านร๎อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ซานริ โ อช็ อ ป เสื้ อ ผ๎ า น าสมั ย กระเป๋ า รองเท๎ า วั ย รุํ น อยํ า งโอนิ ท สึ ก ะ ไทเกอร์ !!! รวมไปถึ ง
เครื่องสาอางยอดนิยมอยําง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ทพี่ ัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่หก

โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า– ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เกําแกํที่สุดในโตเกียว ภายใน
ประดิ ษ ฐานเจ๎ า แมํ ก วนอิ ม ทองค าที่ ชาวญี่ ปุ่ น นิ ย มมา
สักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญํของโคม
ไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ให๎ทํานอิสระกับยํานช๎อปปิ้ง ของเมืองนาริตะที่ ห๎างสรรพสินค๎า ชื่อดัง ห้างอิอ อน แหลํง ใหญํ
รวบรวมสินค๎าหลากหลายชนิดรอให๎ทํานเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ๎าแฟชั่น นาสมัย กระเป๋า รองเท๎า
เครื่องสาอาง ของที่ระลึก เครื่องใช๎ไ ฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น ให๎ทํานอิสระในการ
เลือกซื้อของฝาก และสินค๎าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นกํอนกลับกรุงเทพฯ ได๎เวลาอันสมควร เดินทางสูํ
สนามบินนาริตะ
ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.25 น.
21.55 น.
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง สิงหาคม
ท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

02 – 07, 20 - 25
ราคารวมตั๋ว
56,900.51,500.45,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั๋ว
40,900.36,900.32,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้ําดื่มบริการ (ประเทศญี่ปนุ่ สามารถหานํ้าดื่มได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ ราคาตั ๋ว
เครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญี่ปนุ่ ส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต่ อ้ งการห้องพัก
แบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทางทุกครัง้ )
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- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศ
ของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่ง ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถู กต้อง, ภัย
ธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่า ภาษีส นามบิน และภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ย นแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความ
เป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับ
พร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สงั ่
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
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- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความ
เป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั ่
ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯว่า
สามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชัน้ ที่นัง่ จากชัน้ ประหยัดเป็ น ชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้อง
ดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง
ในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทน
ได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยนตั ๋ว ลูกค้าจะต้อง
เป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นงั ่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี งตรงนี
ั่
้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จง
เหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กทีส่ ามารถ
นําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่อง
นํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
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- ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น นํ้ าหนัก
กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสาย
การบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณี
- ท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
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