วันแรก

กรุงเทพฯ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแล
ด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ซาเซโบะ – เฮ้าส์เทนบอช (ครึ่งวัน)

00.50 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดย สายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 648
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟุคุโอกะ เมืองฟุคโุ อกะ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าชินโต ซึ่ง
เป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าเท็มมังงุทงั ้ หมด โดยบูชาเทพเจ้า สึกะวะระ โนะ มิจสิ ะเนะ
หรือรูจ้ กั กันในนามของ "เทพเจ้าทางการศึกษา" ถูกสร้างขึน้ มาเมื่อปี พ.ศ. 2134 เพื่อ
เป็ น อนุ ส รณ์แ ด่ มิช ิซ าเนะ ซึง ะวาระ นัก ปราชญ์ แ ละกวีเ อกของญี่ปุ่น ในสมัยเฮอัน
ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่ถูกลูบจนมันวับ โดยชาวญี่ป่นุ มี
ทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
ความเชือ่ กันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทําให้หายจากอาการเจ็บปว่ ย มี
แต่โชคดีเข้ามาและประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียน ระหว่างทางเดินสู่ศาลเจ้าดาไซ
ฟุท่านจะได้พบกับร้านขายอาหารและร้านของทีร่ ะลึกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าชม เฮ้าส์เทนบอช เป็ นหมู่บ้านฮอลแลนด์ของประเทศญี่ป่นุ ที่รวม
สถาปตั ยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์ และดัชท์ ไว้ด้วยกัน
โดยทุกท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็ นกังหัน
แบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ เช่น ทุ่งดอกทิวลิป , ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทัง่
ล่องเรือชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านทีช่ อบความตื่นเต้นก็
สามารถชมโรงภาพยนตร์ และสวนสนุ กแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE
ชมการแสดงฉากนํ้าท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าทีท่ ําได้เหมือนจริงอย่างน่าทึง่ พร้อมชมทิวทัศน์อนั
สวยงามของเมืองนี้ได้อกี ด้วย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั WATERMARK HOTEL NAGASAKI HUIS TEN BOSH หรือ
เทียบเท่า
https://watermarkhotelnagasaki.com/ja/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

ซาเซโบะ – นางาซากิ – สวนสัน ติภาพนางาซากิ – สวนโกลฟเวอร์
นัง่ เรือเฟอร์รี่ (ชิมาบาระ – คุมาโมโต้) – คิริชิมะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสันติ ภาพนางาซากิ สร้างขึน้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นสวน
ั ้ ่เรียกร้องความสงบสุข
อันกว้างใหญ่และเงียบสงบที่บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยรูปปนที
และรําลึกถึงเหล่าผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.1945
และอนุ สาวรีย์แห่งสันติภาพ โดยแขนขวาชีข้ น้ึ ฟ้าเป็ นสัญลักษณ์แสดงถึงการเตือนภัย
จากระเบิด และแขนซ้ายทีเ่ หยียดตรงข้างลําตัวแสดงถึงการเรียกร้องสันติภาพ จากนัน้
เทีย่ วชม สวนโกลฟเวอร์ เป็นจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองนางาซากิ สร้าง
โดย Thomas Blake Glover พ่อค้าชาวสกอตแลนด์ ซึ่งได้เดินทางมาที่เมืองนางาซากิ
แห่งนี้และสร้างคฤหาสน์ ณ ทางตอนใต้ของภูเขาหรือสวนโคลฟเวอร์ ในช่วงยุคที่ญ่ปี ่นุ
ปิ ดประเทศมีเ พีย งเมืองนางาซากิเท่ านัน้ ที่ไ ด้ร ับอนุ ญาตให้ทํ าการค้าขายติดต่ อกับ
ชาวต่างชาติได้ ปจั จุบนั คฤหาสน์แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมของทัง้ ชาว
ญี่ป่นุ เองและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในสวนยังปลูกดอกไฮเดรน
เยียร์ซ่งึ เป็นสัญลักษณ์ของสวนโกลฟเวอร์อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ จากท่าเรือชิ มาบาระ สู่ ท่าเรือคุมาโมโต้ (ใช้เดินทางเวลา
ประมาณ 30 นาที) ระหว่างการล่องเรือนัน้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนก
นางนวล จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคิ ชิมะ
ท่านเข้าสู่ที่พกั ACTIVE RESORT KIRISHIMA หรือเทียบเท่า
https://www.daiwaresort.jp/kirishima/index.html/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

คิริชิ มะ – คาโกชิม่ า – สวนสาธารณะชิโ ระยะมะ (ชมวิ วภูเขาภูเขาไฟ
ซากุระจิม่า) – พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าคาโกชิม่า – สวนเซนกาเนน – อิบุสุกิ
อาบทรายร้อน ซารากุ – ออนซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคาโกชิ ม่า เพื่อชม สวนสาธารณะชิ โระยะมะ ซึ่งตัง้ อยู่ภายใน
ตัวเมืองของจังหวัดคะโงะชิมะ บนเนินภูเขาชิโระยะมะ เป็นทีต่ งั ้ ของจุดชมวิวชิโระยะมะ
มีความสูง 107 เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองคะโงะชิมะทะเล
อ่ า วคิ ง โค และภู เ ขาไฟซากุ ร ะจิ ม ะที่ ไ ด้ อ ย่ า งชัด เจน จากนั ้น นํ า ท่ า นเดิ น ทาง
สู่ พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้าคาโกชิ ม่า เป็นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํ าที่ดที ่สี ุดบนเกาะคิวชูท่รี วบรวม
เอาพันธุส์ ตั ว์น้ํ าที่อาศัยอยู่ในกระแสนํ้ าอุ่นกุโรชิโอมาแสดง ซึ่งที่น่ีมกี ารแบ่งโซนแสดง
พันธุ์อย่างชัดเจน จุดไฮไลท์ท่นี ่ าสนใจของที่น่ี คือ แท้งค์ของฉลามวาฬ ซึ่งเป็ นปลา
ทะเลทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดและแท้งค์ปลาพิรารุคู ซึ่งเป็นปลานํ้าจืดที่ใหญ่ท่สี ุด โดยท่านจะ
ได้ชมโชว์โลมาแสนรู้ ซึ่งมีเปิดให้ชมโชว์ได้ทุกวัน เริม่ ต้นรอบแรกที่ 10.30 น. รวมไปถึง
โชว์อ่นื ๆ เช่น โชว์การให้อ าหารปลาพิรารุคู การแสดงของปลาไหลไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กบั
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
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 IWASAKI IBUSUKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://ibusuki.iwasakihotels.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

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

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่าน นัง่ รถไฟชิ นคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชอ่ื ว่า เป็ นรถไฟที่มคี วามเร็วสูง
ติด อัน ดับ โลก โดยมีค วามเร็ว ถึง 240 ก.ม./ชัวโมง
่
จากสถานี คาโกชิ ม่ า ชูโ อะ สู่
สถานนี ฮากาตะ แบบระบุทน่ี งใช้
ั ่ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านเท็นจิ น ซึ่งย่านนี้มสี นิ ค้าหลากหลายให้ท่านเดินเลือกกันไม่
ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม หนังสือ เครื่องสําอางค์
ั่
ต่างๆ ทีเ่ รียงรายอยู่เต็มสองข้างฝงถนน,
ถนนคนเดินไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกัน
อยู่มากมาย
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
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 649
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

11.35 น.
14.55 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ตุลาคม

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

18 – 23

ราคารวมตั ๋ว
65,900.59,500.52,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
48,900.43,900.38,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน

-

-

-

สิทธิใ์ นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
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 รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ 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
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ์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 500,000 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
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
- 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 ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ 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
- สายการบิน ไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนักและจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ 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)

