วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 622

23.30 น.

วันที่สอง

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า
ฮามามัตสึ

07.00 น.

ถึง ท่ าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นํ าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บ
ภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้ ม ประตู สีส้ม ) นั บ หมื่น ที่เ รีย งรายกัน เป็ น แถวยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ท่มี ีความงดงาม และที่น่ียงั เป็ นศาลเจ้าที่มีผู้ค น
ั ้ นัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็ น
จํานวนมากมาสักการะขอพร ซึ่งมีความเชื่อว่ารูปปนสุ
ผูส้ ่งสารให้กบั เทพเจ้าแห่งการเก็บเกีย่ ว และยังเคยถูกนํามาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์
ชือ่ ดังเรื่อง “เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านขอพร วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดนํ้ าใส ซึ่งประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์และ
สักการะศาลเจ้าแห่งความรัก โดยตัววัดตัง้ อยู่บริเวณเนินเขาจะมีน้ํ าศักดิส์ ทิ ธิ ์ 3 สาย
ซึ่ ง นํ้ า แต่ ล ะสายมีค วามหมายต่ า งกัน และไม่ ลื ม แวะช้อ ปปิ้ ง ที่ถ นนสายกานํ้ า ชา
*** หมายเหตุ : อาคารหลักของวัดคิโยมิสึ ปิ ดเพื่อทําการซ่ อมแซมครัง้ ใหญ่ ในรอบ 50
ปี ตัง้ แต่ปี 2017-2020 *** ต่อมานําท่านเข้าสู่ ย่านฮิ กาชิ ยาม่า ได้ช่อื ว่าเป็ นย่านการค้า
ทีฮ่ อตฮิตมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต เต็มไปด้วยร้านค้าจํานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ น
ร้านอาหาร ร้านของกินเล่น ร้านขายสินค้าต่างๆ และร้านขนมพื้นเมือง และสิง่ ที่ทําให้
ย่านนี้มเี สน่หม์ ากทีส่ ุดก็คอื รูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าทีย่ งั คงความเก่าแก่เป็ นสไตล์
โบราณ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.act-okura.co.jp/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

ฮามามัตสึ – นั ง่ รถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – ไร่ ชาเชี ย ว
(ทดลองเก็บชาเขียว) – สวนผลไม้ (เก็บผลไม้ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอ
ชิโนะฮักไก – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่าน นั ง่ รถไฟชิ นคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนได้ ช่อื ว่าเป็ นรถไฟที่มคี วามเร็วสูง
ติดอันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม./ชัวโมง
่
จากนัน้ เดินทางสู่ ไร่ชาเขียว สัมผัส
ประสบการณ์ เ ป็ น ชาวไร่ ช า เรีย นรู้เ รื่อ งชาเริ่ม ตัง้ แต่ ก ารปลู ก ชา วิธีเ ก็บ ใบชาสดๆ
จากต้น และชมบรรยากาศอันงดงามของไร่ชา นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อชา
คุณภาพดีจากไร่เป็นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม สวนผลไม้ สัมผัสประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล
มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดูกาลของสตรอเบอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
มิถุนายน – ต้นกรกฎาคม เป็นฤดูกาลของเชอร์ร่ี (เก็บแบบไม่อนั ้ )
กรกฎาคม – สิงหาคม เป็นฤดูกาลของพีช (เก็บแบบจํากัดจํานวนผลไม้)
กลางสิงหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดูกาลขององุ่น (เก็บแบบไม่อนั ้ )
ตุลาคม – กลางพฤศจิกายน เป็นฤดูกาลของแอปเปิ้ล สาลี่ และลูกพลับ (เก็บแบบจํากัด
จํานวนผลไม้) จากนัน้ เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก จุดท่องเทีย่ วทีส่ ร้างเป็นหมู่บา้ น
เล็กๆ ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมี
บ่อนํ้าแร่ธรรมชาติให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ุ่น ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติด้วยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ น
ยักษ์, ซูช ิ และข้าวปนหน้
เทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทานที่เสิร์ ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงั มีซารุโซบะ
เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกะหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ (โดยรถบัส) –
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ เพื่อชม หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) ซึ่ง
เป็ นหุบเขาที่มรี ะดับความสูง 1,040 เมตร ตัง้ อยู่
ในอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ที่เกิดจากการระเบิด
ของภู เ ขาไฟเมื่อ ประมาณ 3,000 ปี ก่ อ น โดย
ด้านบนของหุบเขาจะมีค วันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนัน้ ด้านบนยังมีบ่อนํ้ า ร้อนแร่
กํามะถันที่มคี วามร้อนถึง 80 องศาเซลเซียส ซึ่ง
สามารถต้มไข่ให้สุกได้และไข่ทต่ี ม้ นัน้ เมื่อสุกแล้วนํามาแกะเปลือกออกจะกลายเป็ นไข่สี
ดํา ซึ่งเชือ่ กันว่าหากใครได้กนิ ไข่ดํา 1 ฟอง จะมีอายุยนื ขึน้ ไปอีก 7 ปี
จากนัน้ นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบอันเงียบสงบอันมีภูมทิ ศั น์ ท่สี วยงาม
เพราะรายล้อ มไปด้วยภู เขาแลป่าไม้อุดมสมบูรณ์
ตัง้ อยู่ ใ นเมือ งฮาโกเนะ มีล ัก ษณะเป็ น ทะเลสาบ
ปล่องภูเขาไฟที่ทอดตัวไปในแนวตะวันตกเฉียงใต้
ของแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเลสาบ
แห่งนี้เป็นสถานทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ วทีม่ กั จะ
มาล่ องเรือที่มีลกั ษณะคล้า ยเรือโจรสลัดเพื่อชมทิวทัศน์ ข องภู เขาไฟฟู จิท่งี ดงามใน
ระยะไกล และจุดที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนที่สุด ก็คอื จุดที่อยู่บริเวณใกล้ๆ กับประตู
ศาลเจ้าฮาโกเนะสีแดงสดทีจ่ มนํ้าอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งโตเกี ย ว เพื่อ เข้า สู่ ย่ า นชิ นจู ก ุ ย่ า นช้ อ ปปิ้ ง ที่ มีช่ือ ของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้ อยเยน, สินค้า
แบรนด์เนม, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสื้อผ้านํ าสมัย, กระเป๋า, รองเท้า
วัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ และรวมไปถึงเครื่องสําอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO,
KANEBO, KOSE และSK-II ฯลฯ

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ: สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด***

วันที่ห้า

โตเกียว – อิสระช้ อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนี ยแ์ ลนด์เดินทาง
โดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ ชาระเพิ่มท่ านละ 3,000 บาท, เด็กชาระเพิ่มท่ านละ
2,400 บาท )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ ง ใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียว
ดิส นี ย์ แ ลนด์ รวมค่ า เดิน ทางโดยรถไฟ (ผู้ใ หญ่ ช าระเพิ่ ม ท่ า นละ 3,000 บาท,
เด็กชาระเพิ่ มท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์
แห่ ง ตํ า นานและจิน ตนาการของการผจญภัย ใช้ทุ น ในการก่ อ สร้า ง 600 ล้ า นเยน
โดยการถมทะเลออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์
เหมือ นอยู่ ใ นอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึก ขวัญ กับ HAUNTED
MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่ เรือผจญภัยในป่ากับ
JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S
ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่ า นเพลิด เพลิน กับการช้อปปิ้ ง หรือ สนุ ก สนานกั นอย่ า งต่อ เนื่ อ งกับ เครื่อ งเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
***หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด***

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ท่สี ุดในโตเกียว
ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคํา ที่ ช าวญี่ปุ่น
นิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเทีย่ วชมความยิง่ ใหญ่
ของโคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้ งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อย่าง ห้างอิ ออน
แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกซื้อ เช่น เสือ้ ผ้าแฟชั ่นนําสมัย กระเป๋า
รองเท้า เครื่องสําอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ได้
เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.25 น.
21.55 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

กันยายน 10 – 15

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

ราคารวมตั ๋ว ราคาไม่รวมตั ๋ว
54,900.38,500.49,500.34,500.43,500.30,900.10,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์ และชาระค่ามัดจา

- การเดิน ทางในแต่ ล ะครัง้ ต้อ งมีจํ า นวนผู้ร่ว มเดิน ทางตัง้ แต่ 10 ท่ า นขึ้น ไป บริษัท ฯขอ
สงวนสิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน
์
โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้ อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบิน และโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม และต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ 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
และเส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน เท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
อันเนื่อ งมาจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
จํากัด

- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นัง่ ของกรุ๊ ป เป็ น ไปโดยสายการบิน เป็ น ผู้กํ า หนด ซึ่ ง ทางบริษัท ฯ ไม่ ส ามารถเขาไป
แทรกแซงได้
- ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯ ได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ
ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดย
ใช้ค ะแนนจากบัต รสะสมไมล์ จะดํ า เนิ น ได้ภ ายหลัง จากออกตั ๋วกรุ๊ ป แล้ว เท่ า นัน้ โดย
ผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการ ทุกขันตอนด้
้
วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯ จะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ 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
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูงไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนัก และจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก
่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯ ส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไป และขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้

