วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.00 น.

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

23.59 น.

วันที่สอง

โอซาก้ า – เกี ย วโต – วัด เบี ย วโดอิ น – อิ งะ – หมู่ บ้ า นนิ นจาอิ งะ
(โชว์นินจา) – มิซูงิ – ออนเซ็น

07.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นํ าท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม วัดเบียวโดอิ น
เป็นแบบอย่างที่โดดเด่นของสถาปตั ยกรรมดินแดนอันบริสุทธิ ์ของพุทธศาสนา (โจโด)
ซึ่ง เบีย วโดอิน ถู กสร้างขึ้น ครัง้ แรกในปี 998 เป็ น บ้า นพัก ตากอากาศในชนบทของ
นักการเมืองทีม่ มี อี ทิ ธิพล ฟูจวิ ะระ โนะ มิชนิ ากะ และปรับปรุงวัดในปี 1053 โดยสร้าง
ห้องโถงฟิ นิซ์ทเ่ี ป็นสัญลักณ์ของเหรียญ 10 เยน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนิ นจาอิ งะ หรือที่รู้จกั กันในชื่อ พิพธิ ภัณฑ์นินจาอิงะ ตัง้ อยู่
เมื อ ง อิ ง ะ จั ง หวั ด มิ เ อะ นั บ เป็ น แห ล่ ง ท่ อง เ ที่ ย วที่ เ อก ลั ก ษ ณ์ ท่ี ไ ม่ มี ท่ี อ่ื น ๆ
นอกเหนือไปจากญี่ปนุ่ ทีเ่ ป็นถิน่ กําเนิดของเหล่านินจา ภายในมีการจัดแสดงที่การแสดง
ทักษะและการฝึกฝนนินจาจริง ซึ่งภายในประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต และในส่วน
ของห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง จะมีการจัดแสดงอาวุธและวัตถุสงิ่ ของต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การเป็นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยุคโบราณ นอกจากนี้ยงั มีโชว์ต่นื ตาตื่นใจให้ดูให้ชม
กันอีกด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิ ซูงิ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า
http://www.misugi.com/

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พัก ผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ ให้ท่านได้อ าบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่จะทําให้เลือดลม
ดีผวิ พรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---

วันที่สาม

มิซูงิ – นาโกย่า – LEGOLAND JAPAN (เต็มวัน) – ช้ อปปิ้งโอเอซิส 21
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สวนสนุก LEGOLAND JAPAN เป็นธีมพาร์คแห่งใหม่ทเ่ี อาใจแฟนตัว
ต่อเลโก้ของเล่ นคลาสสิค สร้างที่เมืองนาโกย่าวันที่ 1 เมษายน 2017 ซึ่งที่น่ีถอื เป็ น
สวนสนุกแห่งแรกของญี่ปนุ่ และแห่งที่ 8 ของโลก สร้างขึน้ บนพืน้ ที่ 93,000 ตารางเมตร
มีเครื่องเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด ทีส่ ามารถเล่นได้ทงั ้ ครอบครัว ซึ่งหนึ่งในไฮไลท์
คือ แบบจําลองปราสาทนาโกย่ า เลโก้แลนด์มี 7 โซนหลักๆ ซึ่งโซนที่ได้รบั ความนิยม
คือ มินิแลนด์ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถูกจําลองตามจุดที่มชี ่อื เสียงในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
สร้างขึน้ ด้วยเลโก้ทน่ี ํามาต่อกันกว่า 25 ล้านชิน้
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้อิสระท่านสนุ กสนานต่อ กับสวนสนุ ก เลโก้แลนด์ และได้เวลาอันสมควรจึงนํ าท่าน
เดินทางไปช้อปปิ้ งต่อที่ โอเอซิ ส 21 ตัง้ อยู่ย่านใจกลางเมืองนาโกย่า โดยอาคารนี้ถูก
สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.2002 ภายในมีสถานที่ชอ้ ปปิ้ ง ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ ซึ่ง
ส่วนมากจะจัดกันทีบ่ ริเวณพืน้ ที่สาธารณะ “Milky Way Square”
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านลิม้ รสสุกย้ี ากีป้ ทู ป่ี รุงแบบพิถพี ถิ นั ของร้านดังในเมืองนาโกย่า
นาท่านเข้าสู่ที่พกั MIELPAQUE NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.mielparque.jp/nagoya/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

นาโกย่ า – ศาลเจ้ าอัตสึ ตะ – โอซาก้ า – อควาเรียม ไคยูคงั – ช้ อ ปปิ้ ง
ชินไซบาชิ – อะมาซากิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึ ตะ เป็ นศาลเจ้าใหญ่ รองจากศาลเจ้าอิเสะ สิ่งสักการะ
ของศาลเจ้าแห่งนี้คอื ดาบคุซานางิ (Kusanagi-no-Tsurugi) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเครื่องราช
กกุธภัณฑ์ศกั ดิสิ์ ทธิประจํ
์ าจักรพรรดิญ่ปี นุ่ และยังมีกําแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะถวาย
ให้ศาลเจ้าตามที่เคยได้อธิษฐานขอพรให้ได้รบั ชัยชนะในปี ค.ศ 1560 ในพิพธิ ภัณฑ์วดั
อัตสึตะ มีการจัดแสดงสิง่ ของซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมาราว 6,000 ชิน้ ในทุกปี จะมีผมู้ า
สักการะประมาณ 6,500,000 คน นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เพื่อชม อควาเรียม ไคยูคงั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ํ าที่ใหญ่
ทีส่ ุดของญี่ปนุ่ และใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีสตั ว์น้ําจัดแสดงให้ได้ชมกันมากกว่า
580 ชนิด ถึง 30,000 ตัว โดยเฉพาะปลาฉลามวาฬที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก มีความยาวกว่า
4 เมตร ภายในแท้งก์ใต้มหาสมุทรแปซิฟิก จากนัน้ ให้อสิ ระท่าน ช้อปปิ้ งชิ นไซบาชิ คือ
ถนนคนเดินเส้นยาว อีกทัง้ ยังเป็ นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วย
ร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสนิ ค้าหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะ
เป็ นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสําอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นแหล่งบันเทิงชัน้ นํ าแห่งหนึ่ง
ของเมือง รวมทัง้ มีรา้ นอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลาง
ของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็ นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นันก็
่ คอื ตึกที่มสี ญ
ั ลักษณ์
คนวิง่ ชูมอื อันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ จากนัน้ นําท่านเดินสู่เมือง อะมาซากิ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านเต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู
ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ค์ไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่ห้า

อะมะกะซากิ – อิสระช้ อปปิ้งใจกลางเมื องโอซาก้ า หรือซื้ อทัวร์เสริม
ยูนิ เวอร์แซล สตูดิโ อ เดิน ทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ ช าระเพิ่ม ท่ านละ
3,000 บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี ชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย
คา่

ให้ท่า นได้เ ลือกอิส ระช้อปปิ้ ง ใจกลางเมือ งโอซาก้า หรือ ซื้อ ทัวร์เสริม ยู นิเ วอร์แ ซล
สตูดโิ อ เดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ชําระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
ชําระเพิม่ ท่านละ 2,400 บาท ) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ ห์แห่ง
ตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด
ตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”
ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค ” นัง่ เรือเพื่อพบกับความน่ า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้าน
เยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้
ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทัง้ พบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์
ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ ารักชื่อ ดังของญี่ปุ่น Hello Kitty,
Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry
Potter ที่ส ร้างเพื่อ เอาใจเหล่า สาวกของแฮร์ร่พี อตเตอร์ ให้ท่า นได้เ ข้า ไปสัม ผัส
บรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์
เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์ม้ดี ร้านขายของแปลก
ประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทัง้ หลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์
เครื่องดื่มทีไ่ ด้รบั ความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มแี อลกอฮอล์) และที่
พลาดไม่ได้คอื ในโซนนี้ ที่ถอื ว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดที ่สี ุดของโลก คือโซน Harry
Potter and the Forbidden Journey ที่มกี ารสร้างด้วยเทคโนโลยีท่ที นั สมัยในการ
ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวท
มนตร์ไปกับแฮร์รพ่ี อตเตอร์เลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในยูนิเวอร์แซล สตูดโิ อ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่หก

อะมะกะซากิ – ตลาดคุโรมง – อิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็ นตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มี
ประวัตมิ าตัง้ แต่สมัยเอโดะตอนปลาย โดยสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก
ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัว
ร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดบิ ไปประกอบอาหาร
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่ านอิสระกับ ย่านช้อ ปปิ้ ง ณ ห้ างอิ ออน ซึ่งเป็ นห้างสรรพสิน ค้าที่ใหญ่ โตใกล้
สนามบินคันไซเพียง 15 นาที ภายในห้างแห่งนี้ได้รวมร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า
ร้านอาหารอีกมากมาย รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ทเ่ี พียบพร้อมไปด้วยสินค้า
หลากหลายให้ท่านได้เลือ กซื้อของฝากจากญี่ปุ่นได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร
เดินทางสู่ สนามบิ นโอซาก้า
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 673
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.35 น.
21.35 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

11 – 16

ราคารวมตั ๋ว
57,900.51,900.46,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
40,900.36,900.32,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา

- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ ักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ 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 ทางอาจมีสิ่ งผิด 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 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 ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
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

- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ใ นความดูแลของท่านนํ้ 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)

