วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เ ตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้า หน้ าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ ดูแ ล
ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่อทะเลเดือด และ บ่อสี เลือด)
เบปปุ – ออนเซ็น

01.00 น.
08.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 648
ถึง สนามบิ นฟุคโุ อกะ นํ าท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร หลังจากนัน้
นํ าท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็ นศาลเจ้าชินโตซึ่งเป็ นศาลเจ้าหลักของศาล
เจ้าเท็มมังงุทงั ้ หมด ซึ่งบูชาเทพเจ้าสึกะวะระ โนะ มิจสิ ะเนะ ซึ่งรู้จกั กันดีในนามของ
"เทพเจ้าทางการศึกษา" ถูกสร้างขึน้ มาเมื่อปี พ.ศ.2134 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แด่มชิ ซิ าเนะ
ั ้ วเทพ
ซึงะวาระ นักปราชญ์และกวีเอกของญี่ป่นุ ในสมัยเฮอัน ทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
เจ้านอนอยู่ใ นสภาพที่ถูก ลู บจนมัน วับ โดยชาวญี่ปุ่นมีค วามเชื่อ กันว่า หากได้ลูบ ไล้
บริเ วณหัว และเขาของวัว จะทํ า ให้ ห ายจากอาการเจ็ บ ป่ ว ย จะมีแ ต่ โ ชคดีเ ข้า มา
และประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียน ระหว่างทางเดินสู่ศาลเจ้าดาไซฟุ ท่านจะได้พ บ
กับร้านขายอาหารและร้านของทีร่ ะลึกมากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ จิ โกกุ เมกุริ หรือขุมนรกทัง้ แปด คือ บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติท่เี กิดขึน้
จากการระเบิด ของภู เ ขาไฟ ประกอบด้วยแร่ ธาตุ ท่ีเข้ม ข้น มีล ักษณะแตกต่ างที่ก ัน
มีทงั ้ หมด 8 บ่อ ยูมิ จิโกกุ หรือ “บ่อทะเลเดือด” เป็ นบ่อ น้ าร้อ นสีฟ้าเหมือ นน้ าทะเล
โอนิอชิ โิ บสุ จิโกกุ หรือ “บ่อโคลนเดือด” มีลกั ษณะคล้ายโคลนสีเทาเดือด ยามะ จิโกกุ
หรือ “หุบเขานรก” คามาโดะ จิโกกุ หรือ “นรกกระทะทองแดง” โอนิยามะ จิโกกุ หรือ
“หุบเขาปี ศาจ” ชิราอิเกะ จิโกกุ หรือ “นรกสีขาว” เป็ นบ่อน้ าพุร้อนสีขาวคล้ายน้ านม
ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ “บ่อสีเลือด” ทัตสึมากิ จิโกกุ หรือ น้ าพุนรก โดยทุก 20-30 นาที
จะมีน้ าพุรอ้ นพุ่งขึน้ มาจากใต้พภิ พอย่างรุนแรง แต่ละครัง้ ใช้เวลาพ่นน้ านาน 5 นาที
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเข้าสู่ เมืองเบปปุ

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.daiwaresort.jp/beppu/index.html
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ป่นุ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สาม

เบปปุ – โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – มิยาซากิ – ช่ องเขาทาคาชิโฮ (ทัวร์
เสริมล่องเรือ) – ศาลเจ้าทาคาชิโฮะ – คุมาโมโต้ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่า นชม หมู่ บ้ านยูฟุอิน เป็ น หมู่บ้านจาลองสไตล์ยุโ รป มีกลิ่น อายยุ โรปโบราณ
บ้านอิฐ ที่แ สนคลาสสิค เรียงรายอยู่บ นถนนสายเล็กๆ ประดับ ประดาไปด้วยดอกไม้
หลายชนิด ถือเป็ นไฮไลท์หนึ่ งประจาเมืองยูฟุอิน เหมาะแก่การเดินเล่น และถ่ายรูป
ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม, ร้านอาหาร, ร้ายขายของที่ระลึก , งานประดิษฐ์
ที่เป็ นเอกลักษณ์ , ของเล่น และของสะสมทัง้ ญี่ปุ่นทัง้ ต่ างประเทศ แต่ละร้า นตกแต่ ง
ภายในได้ดูดดี งึ ดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ยาซากิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ช่องเขาทาคาชิ โฮ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติท่มี ชี ่อื เสียงของจังหวัด
มิยาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ าโกคาเซะ ตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็ นหินสูงชัน
เหมือ นหน้ า ผาที่เ กิด จากการระเบิด ของภู เ ขาไฟจนมีรู ป ร่ า งคดเคี้ย วเหมือ นมัง กร
ซึ่งจะมีน้ าตกมินาอิโนทาคิ ทีส่ ูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้ (สาหรับลูกค้าที่อยากนังเรื
่ อ
ชมธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม) จากนัน้ นาท่านสู่ ศาลเจ้าทาคาชิ โฮะ ตัง้ อยู่ใน
เมืองเล็กๆ อย่างทาคาชิโฮที่อยู่ ภ ายในจังหวัดมิยาซากิ นับว่าเป็ นอีกศาลเจ้าหนึ่งที่มี
ความงดงามทางธรรมชาติอยู่มากทีเดียว หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL SEKAI RESORT & SPA หรือเทียบเท่า
https://www.sekiahills.co.jp/

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

คุมาโมโต้ – นัง่ เรือเฟอร์รี่ (คุมาโมโต้ – ชิมาบาระ) – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ
โกลฟเวอร์แมนชัน่ – สวนสันติภาพนางาซากิ – นัง่ กระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิว
บนยอดเขาอินาเสะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ จากท่าคุมาโมโต้ สู่ท่าเรือ ชิมาบาระ (ใช้เวลาโดยประมาณ
30 นาที) ระหว่างนัน้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ การให้อาหารนกนางนวลระหว่า ง
การล่องเรือ
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต
ด้านบนของตัวศาลเจ้าก็เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ดอกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนเป็ นสีส้มแดง นอกจากนี้
สวนหน้ า ศาลเจ้าจะมีส ะพานสีแดงคู่ก ับแม่น้ า สายเล็กๆ เป็ นจุดถ่า ยภาพที่สวยงาม
อีกจุดหนึ่ง ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิ ์สิทธิ ์ที่ประชาชนต่างนิยมไป
สักการะขอพรเกีย่ วกับการเก็บเกีย่ วความสาเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ!! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ต์ป้ิ งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูช,ิ เท็มปุระ, เนื้อหมู,
เนื้อไก่, เนื้อวัว, ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ค์ไม่อนั ้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เป็ นเมืองเก่าแก่อนั ทรงคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์
เมื่อครัง้ อดีตเมืองนี้ถอื เป็ นเมืองท่าที่มกี ารติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆ
กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โกลฟเวอร์
แมนชัน่ เพื่อ ชมสวนดอกไม้ข องโกเวอร์ ถูก ดัดแปลงมาจากที่อยู่ อาศัยของพ่อ ค้า
ชาวตะวันตกเก่า โดยจัดทาขึน้ มาเป็ นรูปแบบของสวนกึ่งพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่แบบเปิ ด
หลัง จากนั น้ น าท่ า นชม สวนสัน ติ ภาพ ที่ส ร้ า งขึ้น เพื่อ เป็ น ที่ร ะลึก ถึง เหตุ ก ารณ์
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 หรือ เรีย กว่า สงครามมหาเอเชีย บู ร พา ภายในมีอ นุ ส าวรีย์
ที่ส ร้า งขึ้น เพื่อระลึก ถึง ความโหดร้า ยของสงครามที่ผ่า นมา และการมองให้เ ห็น ถึง
สันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นทีม่ าแห่งความสงบร่มรื่น

เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอิ่มกับ เนื้อหมู เนื้อวัว ที่คดั สรรมา
อย่างดีลวก พร้อมผักสดใหม่ และเต้าหู้แสนอร่อยทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
นํ้าจิม้ รสเด็ดและซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
หลัง จากนั ้น นํ า ท่ า น นั ง่ กระเช้ า ขึ้ น สู่ จุ ด ชมวิ วนยอดเขาอิ นาเสะ (Mt.Inasa
Ropeway) จุดชม วิวบนยอดเขาอินาเสะ (Inasa lookout and park) ซึ่งตัง้ อยู่ทค่ี วามสูง
333 เมตร มองเห็นเมืองนางาซากิทงั ้ เมืองโดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณท่าเรือและอ่านนา
งาซากิ บ้านเรือนตัง้ เรียงรายลดหลันกั
่ นไปบนภูมปิ ระเทศซึ่งเป็นภูเขา
นาท่านเข้าสู่ที่พกั LUKE PLAZA NAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.lukeplaza.co.jp/

วันที่ห้า

นางาซากิ – เฮาส์เทนบอช (ครึ่งวัน) – ฟุคโุ อกะ – ช้อปปิ้งเท็นจิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเข้า ชม เฮาส์ เ ทนบอช เป็ น หมู่ บ้ า นฮอลแลนด์ ข องประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ร วม
สถาปตั ยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์ไว้ดว้ ยกัน โดย
ทุกท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่วา่ จะเป็นกังหันแบบ
ฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ เช่น ทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทังล่
่ องเรือ
ชมบรรยากาศของเฮาส์เ ทนบอชได้อ ย่ า งสบายใจ หรือ ท่ า นที่ช อบความตื่น เต้น ก็
สามารถชมโรงภาพยนตร์และสวนสนุ กแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE
ชมการแสดงฉากนํ้าท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าทีท่ ําได้เหมือนจริงอย่างน่าทึง่ พร้อมชมทิวทัศน์อนั
สวยงามของเมืองนี้ได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย เฮ้าส์เทนบอช
(คูปองเงิ นสด1500 เยน)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ ช้อปปิ้งย่านการค้าทีม่ ชี อ่ื เสียง เท็นจิ น เพลิดเพลินกับ
การจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชนั ้ นํานานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า
เครื่องสําอาง ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

ฟุคโุ อกะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฟุคโุ อกะ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 649
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

11.35 น.
14.55 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

กันยายน 24 – 29

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
54,900.38,900.49,500.34,900.43,900.31,500.10,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อน หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ

- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ ร ับผิด ชอบต่ อ การถู ก ปฏิเสธหรือ ห้า มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเ สธการเข้า
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 5000,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 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 แต่ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั ้น โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- 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
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

