วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.00 น.

23.59 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ฮามามัตสึ

07.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นคันไซ เมืองโอซาก้า นํ าท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อชม วัดคิ นคะคุจิ
หรือวัดทอง เป็ นวัดเก่าแก่ท่ตี งั ้ อยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งใน
อดีต ที่น่ี ไ ม่ ใ ช่ว ดั หากแต่ เ ป็ น บ้ า นพัก ตากอากาศของ
ไซออนจิ คิซเึ นะ ต่อมาในปี ค.ศ.1397 จึงได้ขายบ้านหลัง
นี้ ใ ห้ ก ับ โชกุ น อาชิค างะ ซึ่ ง เป็ น โชกุ น คนเดีย วกับ ใน
การ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พํานัก จนกระทังท่
่ านโชกุนเสียชีวติ จึงได้เปลี่ยนเป็ น
วัดเซนโดยผูเ้ ป็นลูกชาย แต่วดั ทีเ่ ห็นในปจั จุบนั นี้เป็นแค่แบบจําลองจากของเก่าที่ถูกไฟ
ั้
ไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชัน้ ตัวเรือ นเป็ น สีทองจากทองคํา เปลว มีรูปปนนก
ฟี นิกซ์บนยอดและมีลําธาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเทีย่ วชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ
(ซุ้มประตูสสี ม้ ) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็ นแถวยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ท่มี คี วามงดงาม
นอกจากนี้ ท่ี น่ี ย ัง เป็ น ศาลเจ้ า ที่ มี ผู้ ค นจํ า นวน
ั ้ น ัข
มากมายสักการะขอพร และเชื่อ กันว่ารูปปนสุ
จิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กบั เทพเจ้า
แห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนํ ามาเป็ นฉากหนึ่งของภาพยนตร์ช่อื ดังเรื่อง “เดอะ เมม
มัวร์ ออฟ เกอิชา” (Memoirs of a Geisha) จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮามามัตสึ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! ให้ท่านได้ลม้ิ รสบุฟเฟ่ตช์ าบูชาบู เต็มอิม่ กับเนื้อหมู เนื้อวัว ทีค่ ดั สรรมาอย่างดี
ลวกพร้อมผักสดใหม่ ทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิรฟ์ พร้อมนํ้าจิม้ รสเด็ด
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.act-okura.co.jp/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

ฮามามัตสึ – นัง่ รถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – สะพานแขวน
มิชิม่า สกายวอล์ค – สวนสตรอเบอร์รี่ – ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ (Sled)
ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน นัง่ รถไฟชิ นคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ได้ชอ่ื ว่าเป็นรถไฟที่มคี วามเร็วสูงติด
อันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม./ชัวโมง
่
จากสถานีฮ ามามัตสึ – สถานีชซิ ึโอกะ
เพื่อ ชม สะพานแขวนมิ ชิม่า สกายวอล์ค (รวมค่าเข้าชมสะพาน) เป็ นสะพานแขวน
สําหรับคนเดินทีย่ าวทีส่ ุดในประเทศญี่ป่นุ ที่มคี วามยาว
ถึ ง 400 เมตร มี ค วามสู ง จากพื้ น ดิ น 70.6 เมตร
สามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามาได้รอบทิศทาง 360
องศา ทีใ่ ช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี และเปิดตัวเมื่อวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ. 2015 ทุก ท่านจะสามารถมองเห็น
ภูเขาไฟฟูจแิ ละอ่าวสึรุงะได้อย่างทัวถึ
่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่จี าก
ต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัยแบบไม่อนั ้ จากนัน้ นํ าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบั การเล่น
สกีหมิ ะ ณ ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ เป็ นลานสกีท่เี ปิ ดเร็วที่สุดในญี่ปุ่น ตัง้ อยู่ท่เี มือง
ชิซึโ อกะ บริเวณภู เขาไฟฟู จิช นั ้ 2 จุ ด เด่ น คือ
สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจไิ ด้จากลานสกี สนุ ก
กับการเล่นสโนว์บอร์ด หรือท่านทีอ่ ยากทดลองเล่น
สกีแบบระดับโปรก็มใี ห้เช่าอุปกรณ์การเล่นอีกด้วย
(ราคาทัวร์น้ไี ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุด
เล่นสกี) ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.tominoko.net/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ – โตเกียว – ช้ อปปิ้ง
ชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านสัมผัสประสบการณ์อนั ตื่นเต้นเร้าใจ ณ
สวนสนุ กฟูจิคิ วไฮแลนด์ เป็ น สวนสนุ กที่มี
ขนาดใหญ่ได้รบั ความนิยมในกลุ่มวัยรุ่นของชาว
ญี่ปนุ่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ตี ้อง
ความแปลกใหม่ เพราะเป็นศูนย์รวมเครื่องเล่นที่
มีความหวาดเสียว สนุ ก ตื่นเต้น และเร้าใจเริ่ม
จาก "KING OF ROLLER COASTER FUJIYAMA" รถไฟเหาะที่มคี วามยาวถึง 79
เมตร เคยเป็ นหนึ่งในรถไฟเหาะที่สูงที่สุด และวิง่ เร็วที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้เลือก
เล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย
หมายเหตุ ถ้าหากท่านใดสนใจเล่นเครื่องเล่น สามารถซื้อได้หน้างานตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่ านเดินทางสู่ เมือ งโตเกีย ว เพื่อ เข้าสู่ ย่ านชิ นจูก ุ เป็ นย่ านช้อปปิ้ ง ที่มีช่อื ของ
กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม
อุปกรณ์ อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ซานริโอช็อ ป เสื้อผ้านํ า
สมัย กระเป๋า รองเท้า วัยรุ่น อย่า งโอนิ ทสึก ะ ไท
เกอร์ ร วมไปถึ ง เครื่ อ งสํ า อางยอดนิ ย มอย่ า ง
SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ** ROKKAZEN **
ให้ทานบุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างระดับพรีเมีย่ ม เต็มอิม่ กับเมนูมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขาปูยกั ษ์ กุ้ง
หอยเซลล์ ปลาปกั เป้า เมนู พเิ ศษสุด เนื้อ WAGYU เสิร์ฟท่านพร้อมเครื่องเคียง และ
ซอฟ์ทดริง้ เสิรฟ์ แบบไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า

โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียว
ดิสนี ย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ ช าระเพิ่มท่ า นละ 3,000 บาท,
เด็กตา่ กว่า 12 ปี ชาระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท ) – โตเกียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผูใ้ หญ่ ชําระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท, เด็กชําระตํ่ากว่า 12 ปี
เพิม่ ท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่หแ์ ห่งตํานาน
และจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล
ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศ
ไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้น
กับ SPLASH MOUNTAIN, นั ่งเรือผจญภัยในปา่ กับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมี
พูห,์ ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS และเข้าไปอยู่ใน
โลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

17.30 น.

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ห้างอิ ออน – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านชม วัดอาซากุสะ เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคาทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชาและพากันมาเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ทม่ี 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 โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677

22.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

ธันวาคม 31 – 05 ม.ค. 63

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
67,900.61,500.54,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
45,900.41,500.36,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเลื่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 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 ร ับผิด ชอบต่อ การถู กปฏิเสธหรือ 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 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
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ํ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
- สายการบินไทยสามารถสํารองที่นงั ่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นงตรงนี
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 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 เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ 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)

