วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

ฟุคุโ อกะ – ศาลเจ้ าดาไซฟุ – โออิ ตะ – หมู่ บ้านยูฟุอิน – จิโ กกุ เมกุริ
(บ่อทะเลเดือด และ บ่อสีเลือด) – เบปปุ – ออนเซ็น

00.50 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 648
ถึง ท่ า อากาศยานฟุคุ โ อกะ นํ า ท่ า นผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ ง และศุล กากร
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็ นศาลเจ้าชินโต ซึ่งเป็ นศาลเจ้า
หลักของศาลเจ้าเท็มมังงุทงั ้ หมด โดยบูชาเทพเจ้า สึกะวะระ โนะ มิจสิ ะเนะ หรือรู้จกั กัน
ในนามของ "เทพเจ้าทางการศึกษา" ถูกสร้างขึน้ มาเมื่อปี พ.ศ. 2134 เพื่อเป็ นอนุ สรณ์
แด่ มิชซิ าเนะ ซึงะวาระ นักปราชญ์และกวีเอกของญี่ป่นุ ในสมัยเฮอัน ทางเข้าศาลเจ้ามี
ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพทีถ่ ูกลูบจนมันวับ โดยชาวญี่ป่นุ มีความเชื่อกันว่าหาก
รูปปนวั
ได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทําให้หายจากอาการเจ็บป่วย มีแต่โชคดีเข้ามาและ
ประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียน ระหว่างทางเดิน สู่ศาลเจ้าดาไซฟุท่านจะได้พบกับ
ร้านขายอาหารและร้านของทีร่ ะลึกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม หมู่บ้านยูฟอุ ิ น เป็นหมู่บา้ นจําลองสไตล์ยุโรป มีกลิน่ อายยุโรปโบราณ บ้าน
อิฐทีแ่ สนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ นานาชนิด
ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจําเมืองยูฟุอนิ เหมาะแก่การเดินเล่นและถ่ายรูป ภายในบริเวณ
ประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ท่เี ป็ นเอกลักษณ์
ของเล่น ของสะสมทัง้ ญี่ปนุ่ และต่างประเทศ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ จิ โกกุ เมกุริ หรือ
ขุ ม นรกทัง้ แปด คือ บ่ อ นํ้ า พุ ร้ อ นธรรมชาติท่ีเ กิด ขึ้น จากการระเบิด ของภู เ ขาไฟ
ประกอบด้วยแร่ธาตุท่เี ข้มข้น มีลกั ษณะแตกต่างที่กนั มีทงั ้ หมด 8 บ่อ ได้แก่ ยูมิ จิโกกุ
หรือ "บ่อทะเลเดือด" เป็ นบ่อนํ้ าร้อนสีฟ้าเหมือนนํ้ าทะเล, โอนิอชิ โิ บสุ จิโกกุ หรือ "บ่อ
โคลนเดือด มีลกั ษณะคล้ายโคลนสีเทา, ยามะ จิโกกุ หรือ "หุบเขานรก", คามาโดะ จิโก
กุ หรือ "นรกกระทะทองแดง", โอนิยามะ จิโกกุ หรือ "หุบเขาปี ศาจ", ชิราอิเกะ จิโกกุ
หรือ "นรกสีขาว" เป็นบ่อนํ้าพุรอ้ นสีขาวคล้ายนํ้านม, ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ "บ่อสีเลือด",
ทัตสึมากิ จิโกกุ หรือ “นํ้ าพุนรก” ทุก 20-30 นาทีจะมีน้ํ าพุร้อนพุ่งขึน้ มาจากใต้ พ้นื ดิน
แต่ละครัง้ ใช้เวลาพ่นนํ้านาน 5 นาที ได้เวลาอันสมควรนําท่านเข้าสู่ เมืองเบปปุ

เที่ยง
บ่าย

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 – มิยาซากิ – ช่ องเขาทาคาชิโฮ (ทัวร์เสริม ล่องเรือ) – ศาลเจ้ า
อาโอชิมะ – คิริชิม่า – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมือ งมิ ย าซากิ เที่ยวชม ช่ องเขาทาคาชิ โ ฮ แหล่งท่ องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทม่ี ชี อ่ื เสียงของจังหวัดมิยาซากิ ซึ่งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ํ าโกคา
เซะผ่าน 2 ข้าง มีลกั ษณะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ
จนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร อีกทัง้ ยังมีน้ํ าตกมินาอิโนทาคิท่สี ูงถึง 17 เมตรอยู่ใน
ช่องเขานี้อกี ด้วย (สาหรับลูกค้าที่อยากนัง่ เรือชมธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติ ม)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิน ทางสู่ เกาะอาโอชิ ม ะ เป็ น เกาะขนาดเล็ก ที่มีค วามยาวล้ อ มรอบเกาะเพีย ง
1.5 กิโลเมตร แต่มคี วามหลากหลายของพันธุ์พชื เขตร้อน เช่น ต้นหมาก ต้นปาล์มจีนฯ
โดยรอบๆ เกาะมีการกัดกร่อนจากคลื่นซึ่งทําให้เกิดเนินหินลักษณะเป็ นคลื่นที่เรียกว่า
“โอนิโนะเซ็นตะคุอติ ะ” (กระดานซักผ้าของยักษ์) นอกจากนี้ทางตอนใต้ของเกาะยังมี
ศาลเจ้าอาโอชิ มะ ทีม่ สี สี นั สวยงามตัง้ อยู่ โดยศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างเพื่ออุทศิ แด่เทพเจ้า
สามองค์กค็ อื ฮิโกโฮโฮดมิโนะ มิโกโต, โตโยตามาฮิเม โนะไมโกโต และชิโอซึซึโนะ โอ
กามิ ซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้เป็ นที่รู้จกั กันสําหรับการให้พรเรื่องการแต่งงาน การคลอดที่
ปลอดภัย และการเดินทางบนบกและทางทะเลทีป่ ลอดภัย
จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ เมืองคิ ริชิม่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ACTIVE RESORT KAGOSHIMA หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

https://www.daiwaresort.jp/kirishima/index.html/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

คิริชิม่า – คาโกชิม่า – สวนสาธารณะชิโระยะมะ (ชมภูเขาไฟซากุระจิม่า)
พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้าคาโกชิม่า – สวนเซนกาเนน – อิบสุ กุ ิ – อาบทรายร้อน
ซารากุ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ คาโกชิ ม่า เพื่อชม สวนสาธารณะชิ โระยะมะ ซึ่งตัง้ อยู่ภ ายในตัว
เมืองของจังหวัดคาโกะชิมะ บนเนินภูเขาชิโระยะมะ ซึ่งเป็นทีต่ งั ้ ของจุดชมวิวชิโระยะมะ
มีความสูงถึง 107 เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองคาโกะชิม่า
ทะเลอ่าวคิงโค และภูเขาไฟซากุระจิมะทีอ่ ยู่เบือ้ งหน้าได้อย่างชัดเจน จากนัน้ นําทุกท่าน
เที่ยวชม พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ าคาโกชิ ม่า เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํ าที่ดที ่สี ุดบนเกาะคิวชูท่ี
รวบรวมเอาพันธุส์ ตั ว์น้ําที่อาศัยอยู่ในกระแสนํ้าอุ่นกุโรชิโอมาแสดง ซึ่งทีน่ ่มี แี บ่งโซนการ
แสดงพันธุ์สตั ว์น้ํ าอย่างชัดเจน โดยจุดไฮไลท์ท่นี ่ าสนใจของที่น่ี ก็คอื แท้งค์ของฉลาม
วาฬ ซึ่งเป็นปลาทะเลทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลกและแท้งค์ปลาพิรารุคู ปลานํ้ าจืด ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก อีกทัง้ ให้ท่านได้ชมโชว์โลมาแสนรู้ โดยมีเปิ ด ให้ชมโชว์ได้ทุกวัน รอบ
แรกเริม่ เวลา 10.30 น. รวมไปถึงโชว์อ่นื ๆ เช่น โชว์การให้อาหารปลาพิรารุคู การแสดง
ของปลาไหลไฟฟ้า (ขึน้ อยู่กบั รอบเวลาในแต่ละวันซึ่งอาจไม่ตรงกับเวลาของคณะ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านไปยัง สวนเซนกาเนน หรือ สวนไอโซเทเอน เป็ นจุ ดหนึ่ง ที่ววิ สวย เพราะ
สามารถมองเห็นอ่าวคาโกชิม่ากับภูเขาไฟซากุระจิมะ ซึ่งนับว่าเป็ นสัญลักษณ์สุดฮอต
ของเมืองก็วา่ ได้ สวนแห่งนี้นนั ้ ถูกสร้างมาตัง้ แต่สมัยเอโดะ มีการออกแบบตกแต่งสไตล์
ญี่ปุ่นแบบดัง้ เดิม แท้ๆ โดยเฉพาะและมีต้นไม้หลากหลายสายพันธ์ภายในสวน ทําให้
สวนเซนกาเนนมีบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู ทัง้ ซากุระที่บานเร็ว

เที่ยง
บ่าย

คา่

ตัง้ แต่ช่วงปลายเดือนมกราคม ซากุระที่บานช่วงกลางเดือนเมษายน และดอกไม้อีก
หลากหลายพันธ์ท่จี ะสลับกันบานในแต่ละฤดู จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอิ บุสุกิ
เพื่อ อาบทรายร้อนซารากุ ที่เกาะคาโกชิม่า เรียกได้ว่าเป็ นอบทรายร้อนที่เดียวของ
โลกที่เป็ นธรรมชาติบําบัด ซึ่งมีมาตัง้ แต่ 300 ปี ก่อน เนื่องจากความร้อนที่ได้รบั จาก
ภูเขาไฟกับความบริสุทธิจากทรายทั
บถมจะทําให้เหงื่อออกและรูส้ กึ ผ่อนคลาย จนทําให้
์
รูส้ กึ สดชืน่ หลังจากออกมาจากบ่อทราย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั PHOENIX IBUSUKI หรือเทียบเท่า
https://phoenixhotel.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ป่นุ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

อิบุสุกิ – คาโกชิม่า – นั ง่ รถไฟชินคันเซ็น (คาโกชิม่า ชูโอะ – ฮากาตะ)
ช้อปปิ้งเท็นจิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นเดิน ทางสู่ส ถานี ร ถไฟเพื่อ นั ง่ รถไฟชิ น คัน เซ็น สู่ (สถานี ค าโกชิม่ า ชูโ อะ –
สถานนีฮากาตะ) แบบระบุทน่ี งใช้
ั ่ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้ งเท็นจิ น เพลิดเพลินกับการเลือกเดินซื้อสินค้ามากมายกันแบบจุใจ
ั่
ไม่วา่ จะเป็นร้านค้าต่างๆ ทีเ่ รียงรายอยู่เต็มสองข้างฝงถนนคนเดิ
น ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ
ซึ่งทีแ่ ห่งนี้ได้รวบรวมสินค้าไว้หลากหลายชนิด ตัง้ แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า แบรนเนม
หนังสือ เครื่องสําอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/en/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

ฟุคโุ อกะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฟุคโุ อกะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG649
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

11.35 น.
14.35 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

กันยายน

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

05 – 10

ราคารวมตั ๋ว ราคาไม่รวมตั ๋ว
58,900.42,900.52,900.38,500.47,500.34,500.10,500.10,500.-

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 ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 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 ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน เท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
อันเนื่อ งมาจากอุ บตั ิ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 า หนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 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 ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯ ส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไป และขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน )

