วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาโกย่า – ศาลเจ้าอัตสึตะ – กุโจ – ทาอาหารจาลอง – ออนเซ็น

00.05 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบิ นชุบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอัตสึตะ เป็นศาลเจ้าใหญ่รองจาก
ศาลเจ้าอิเสะ ในทุกปีจะมีผมู้ าสักการะประมาณ 6,500,000 คน โดยสิง่ สักการะของศาล
เจ้าแห่งนี้ คือ ดาบคุซานางิ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสามเครื่อ งราชกกุธภัณฑ์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ประจํา
จักรพรรดิญ่ปี ุ่น และยังมีกําแพงที่โชกุนโอดะ โนบุนางะ ถวายให้ศาลเจ้าตามที่เคยได้
อธิษฐานขอพรให้ได้รบั ชัยชนะในปี ค.ศ. 1560 พิพธิ ภัณฑ์ในศาลเจ้า มีการจัดแสดง
สิง่ ของซึ่งมีประวัตคิ วามเป็นมาประมาณ 6,000 ชิน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมือ งกุโจ ซึ่งเป็ น ศูนย์กลางการผลิตอาหารจําลองมานานหลาย
ทศวรรษ ปจั จุบนั ผลิตจํานวนมากถึงกว่าครึ่งของตลาดอาหารจําลองญี่ป่นุ และให้ท่าน
ได้ทดลองทําอาหารจําลอง โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญคอยให้คําแนะนํ าพร้อมรับอาหารจําลองที่
ทําเป็นทีร่ ะลึก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.chitora.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

กุโ จ – ฮิ รุก ะโนะโคเก็น (ชมทุ่ ง โคเคี ย ) – ทาคายาม่ า – หมู่ บ้า น
ชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ทานามิ
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ฮิ รุกะโนะโคเก็น ที่ถูกแปลงโฉมให้เป็ นสวนโคเคียในช่วงหน้าร้อน
ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวทีส่ วนอันสดใสรายล้อมไปด้วยสีเขียวขจีจากต้นโคเคียและ
เปลี่ย นผัน เป็ น สีแ ดงสวยงามในช่ ว งฤดู ใ บไม้ ร่ ว ง จากนั น้ นํ า ท่ า นไปยัง หมู่ บ้ า น
ชิ ราคาวาโกะ (จุดชมวิ วชิ โรยามะ) ซึ่งยังคงอนุ รกั ษ์บ้านสไตล์ญ่ปี ่นุ ขนานแท้ดงั ้ เดิม
และยังได้รบั เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคมปี 1995 ซึ่งบ้าน
ในสไตล์กสั โซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้าง
ของบ้า นสามารถรองรับ หิมะที่ต กหนัก ในช่ว งฤดู ห นาวได้ดีแ ละรู ป ร่ า งของหลัง คา
เหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ นสไตล์น้ีวา่ “กัสโซ่”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านลิม้ รสอาหารพืน้ เมืองสุดพิเศษทีห่ ารับประทานภูมภิ าคอื่นไม่ได้ “โฮบะมิ
โซะ” หมูหรือเนื้อย่างบนใบแมกโนเลียแห้งสีน้ําตาลบนเตาเล็กทานคู่กบั ปลาอายุ เครื่อง
เคียง นํ้าซุปและข้าวสวยร้อนๆ
นํ าท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ ที่ยงั คงอนุ รกั ษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม
สมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี โดยท่านจะได้ชมการดําเนินชีวติ แบบดัง้ เดิมพร้อมเลือกซื้อ
สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญ่ปี ่นุ แท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ
อันเก่าแก่แสนคลาสสิก จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองทานามิ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั TONAMI ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.daiwaresort.jp/tonami/index.html/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ

เที่ยง

บ่าย

คา่

วันที่สี่

โทนามิ – โทยาม่า – เส้ นทางสายอัลไฟน์ ทาเตยาม่า คุโรเบะ (ชมใบไม้
เปลี่ยนสี ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยาม่า - คุโรเบะ เป็ นเส้นทางธรรมชาติท่ี
ตัง้ อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ พาดผ่านวิวทิวทัศน์ ท่ี
สลับ ซับ ซ้อ นของเทือ กเขาแอลป์ห รือ ที่ห ลายๆ คนนิ ยมเรีย กกันติด ปากว่า เจแปน
แอลป์

เที่ยง
บ่าย

โดยนําท่านนัง่ เคเบิ ลคาร์ทาเตยามะ (ที่สถานีทาเตยามะ-ราบบิโจไดระ) เป็ นทางวิง่
เส้นทางเดียวที่ม ีค วามสู งระดับ 500 เมตร จากนัน้ นัง่
Highland Bus (ที่ราบบิโจไดระ - มูโรโด) ท่านจะได้พบ
กับทัศนียภาพจากทิวเขาสู ง ถึง 1500 เมตร โดยมีต้นไม้
ขนาดใหญ่ในป่าที่ราบสูง กําแพงหิมะและแนวทิวเขาทุกที่
ของทีน่ ่ลี ว้ นเป็นเส้นทางมีชอ่ื ด้านภูมปิ ระเทศทัง้ สิน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นนัง่ รถบัส รางไฟฟ้ าลอดอุโ มงค์ (มู โ รโด สถานีไดกันโบะ) ด้วยระดับความสูง 2450 เมตร รถบัส
นี้จะวิ่งลอดในอุ โมงค์ของเขาทาเตยามะ (ความสู ง
3015 เมตร) โดยใช้พลังกระแสไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อน
ดัง นัน้ จึง ปราศจากควัน และปลอดภัย จากนัน้ นํ า ทุ ก
ท่าน นั ง่ กระเช้าไฟฟ้ าทาเตยามะ (สถานีไดกันโบะ – ที่ราบ คุโรเบะไดระ) โดยนัง่
กระเช้าข้ามหุบเขาเป็ นระยะทาง 1,700 เมตร เส้นทางนี้จะได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆ
พร้อมกับความตื่นเต้นของการขึน้ กระเช้า เพราะเป็ นกระเช้าที่เป็ นลวดสลิงต้นทางถึง
ปลายทาง โดยไม่ มี เ สาคํ้ า หรื อ คั น่ กลาง จนได้ ฉ ายา
ว่า “กระเช้าพาโนราม่า ” และเปลี่ยนมานัง่ เคเบิ ลคาร์ใต้
ดิ น(สถานีทร่ี าบคุโรเบะไดระ – ทะเลสาบคุโระบะ) เที่ยวชม
เขื่อนคุโรเบะ ที่มคี วามสูง 1,500 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล

คา่

ตัวเขือ่ นมีความสูง 186 เมตร เป็นเขือ่ นคอนกรีตแบบโค้งที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น หลังจากนัน้
เดินทางสู่ สถานี โอกิ ซาว่า เพื่อ นัง่ รถบัสรางไฟฟ้ าลอดอุโมงค์คนั เด็น (เขือ่ นคุโรเบะ
- สถานีโองิซาวะ) ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ ยามานาคาโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ุ่น ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิตน้ ตํารับ หรือจะเป็ นเทมปุระ
ยักษ์, ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงั มี ซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกระหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใส มีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก เป็นจุดท่องเทีย่ วทีส่ ร้างเป็นหมู่บา้ นเล็กๆ จุด
ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชา
เขียว, ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อนํ้ าแร่
ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิม่ กับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คดั สรรมา
อย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อยทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
นํ้าจิม้ รสเด็ด และซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมือ งโตเกีย ว เพื่อ เข้าสู่ ย่ านชิ นจูก ุ เป็ น ย่ านช้อปปิ้ ง ที่มีช่อื ของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน, สินค้า
แบรนด์เนม, อุปกรณ์, อิเล็กทรอนิกส์, ซานริโอช็อป, เสื้อผ้านํ าสมัย, กระเป๋า, รองเท้า
วัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะไทเกอร์และเครื่องสําอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO, KANEBO,
KOSE, SK-II ฯลฯ

เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าทุ ก ท่ า นชม วัด อาซะกุซ่ า เป็ น วัด ที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุ ด ใน
โตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคาที่ ชาว
ญี่ปุ่น นิ ย มมาสัก การะบู ช าและพากัน มาเที่ย วชมความ
ยิง่ ใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้ งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างอิ ออน
เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสือ้ ผ้าแฟชัน่ นาสมัย
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอางค์ ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 677
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง
บ่าย

17.25 น.
21.55 น.

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

ตุลาคม

09 – 14

ราคารวมตั ๋ว
62,900.56,900.50,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
44,900.40,500.35,900.10,500.-

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 กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่า ย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อการถู กปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และ
อุบตั 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 ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ ทางบริษัทฯได้ดําเนินการออกตั ๋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 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)

