วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาโกย่ า – หมู่ บ้ า นมรดกโลกชิ ราคาวาโกะ (จุด ชมวิ ว ชิ โ รยามะ) –
ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชูบุ เซ็นแทร์ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เทีย่ วบินที่ TG 644
เดินทางถึง เมืองนาโกย่า หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมื อ งและศุ ล กากรเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นํ า ทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่
หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุ รกั ษ์
บ้านสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแท้ดงั ้ เดิม และได้รบั เลือกจากองค์กร
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคมค.ศ.1995 บ้านใน
สไตล์กสั โซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความ
กว้าง 10 เมตร โดยโครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่
ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เพื่อเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิ ชูจิ ที่ยงั คง
อนุรกั ษ์บา้ นเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะไว้
ได้เป็ นอย่างดี ชมการดําเนินชีวติ แบบดัง้ เดิมที่ท่าน
จะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้ อสินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ ร ะลึ ก ในสไตล์ ญ่ี ปุ่ น แท้ ๆ เพลิ ด เพลิ น กั บ
บรรยากาศอันเก่าแก่ (ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ร้านค้า
บางร้านมีโอกาสทีจ่ ะปิด)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิ เศษ! ลิ้มรสเมนู ไคเซกิ ที่เสิร์ฟท่านด้วยอาหารเลิศรสปรุงแบบพิถพี ถิ นั และลิ้มรส
เนื้อฮิดะ เนื้อดัง 1 ใน 3 ของญี่ป่นุ (หมายเหตุ : ท่านใดไม่ทานเนื้อวัว กรุณาแจ้งก่อน
เดินทาง)

07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ลานสกีบนเนินเขาฮิรกุ ะโนะ (Snow Rafting+Snow Sled)
แจ๊สดรีม เอ้ าท์เล็ต – นาบานาโนะ ซาโตะ (เบโกเนี ย + iIlumination) –
นาโกย่า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กบั การเล่นสกีหมิ ะ ณ ลานสกีบนเนิ นเขาฮิ รุกะโนะ
(Snow Rafting+Snow Sled) เมืองทาคายาม่าและเมืองกุโจ ซึ่งเป็ นเมืองที่มภี ูเขาอยู่
เป็ น จํานวนมากในบริเวณทางตอนเหนือ แม้จะอยู่ใจกลางเมืองกิฟุก็ตามตัง้ แต่ปลาย
เดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคมเป็ นต้นไป ซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการ
เล่นหิมะได้ (ราคาทัวร์น้ไี ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ไม่อนั ้
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งกันที่ แจ๊สดรีม เอ้ าท์เล็ต ซึ่งเป็ นเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ และเป็ นที่
นิยมทีม่ รี า้ นค้าและร้านอาหารมากกว่า 1,200 ร้าน
โดยภายในมีสนิ ค้ามากมาย รวมทัง้ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ร้า นขายเสื้อ ผ้า มือ สองร้า นอาหารและคาเฟ่ ให้
ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนัน้ นํ าทุกท่าน
เดินทางสู่ สวนนาบานาโนะซาโตะ (เบโกเนี ย +
iIlumination พร้อมชมการประดับไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ สําหรับทีน่ ่ถี อื เป็นสถานทีท่ ่ องเทีย่ ว
ยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ
ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์
กับความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจะมี
การจัดงานประดับไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200

บ่าย

เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับ
นักท่องเทีย่ วอีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน (คืนคูปองมูลค่า 1,000 เยน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั DAIWA ROYAL HOTEL D-CITY หรือเทียบเท่า
https://www.daiwaroyalhotel.jp/nayabashi/

วันที่สี่

นาโกย่า – วัดนิตไตจิ – นาโกย่าอควาเรียม – โกเบ – โกเบ พอร์ท
ทาวเวอร์ (ด้านนอก) – อะมางาซากิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม วัดนิ ตไตจิ วัดไทย-ญี่ปนุ่ ทีส่ ร้างขึน้ ในปีค.ศ. 1904 เพื่อประดิษฐานพระ
บรมสารีรกิ ธาตุและพระพุทธรูปทีไ่ ด้รบั พระราชทานจากพระมหากษัตริย์แห่งสยามในปี
ค.ศ.1900 วัดนิตไตจิเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในญี่ปนุ่ ทีไ่ ม่ได้เป็นของพุทธศาสนานิกายใด
นิกายหนึ่ง แต่ทุกนิกายผลัดเปลีย่ นกันดูแล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ นาโกย่าอควาเรียม เป็นอควาเรียมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและดีทส่ี ุดแห่งหนึ่งใน
ญี่ป่นุ เหมาะสําหรับการมาทัศนศึกษา ซึ่งภายในประกอบด้วย 2 อาคาร อาคารหนึ่ง
แสดงสัตว์น้ําขนาดใหญ่จําพวกวาฬออก้า วาฬเบลูก้า และการแสดงโชว์โลมา ส่วนอีก
อาคารหนึ่งแสดงสัตว์น้ํ าขนาดเล็ก ไฮไลท์กค็ อื การแสดงโชว์ทอร์นาโดปลาซาดีน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยปลาซาดีนหลายร้อยตัวว่ายเป็ นวงลอยสูงขึ้นไปอย่างพร้อมเพียงกัน
จากนัน้ นําท่านถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกกับ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
โกเบ และเป็นอาคารชมวิวสีแดงตัง้ ริมอ่าวโกเบ มีสถาปตั ยกรรมเลียนแบบรูปกลองของ
ญี่ปนุ่ มีความสูง 108 เมตร
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ลิ้มรสเมนู สเต็กเนื้อโกเบ หรือ เนื้อของวัวทาจิมะคุณภาพดี มีค วามนุ่ ม อร่อย
ละลายในปากเป็นร้านยอดนิยมของโกเบ

เที่ยง
บ่าย

คา่

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองอะมางาซากิ เพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่ห้า

อะมางาซากิ – โอซาก้า – อิสระช้ อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้ อ
ทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่าย
เพิ่มท่ านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี จ่ ายเพิ่มท่ านละ 2,400
บาท)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระช้ อปปิ้ งใจกลางเมืองโอซาก้า (ไม่มีรถบัสบริการ) ท่านสามารถนังรถไฟเพื
่
่อ
เดินทางเทีย่ วในแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดัง อาทิ
– ปราสาทโอซาก้า เป็ นปราสาทโบราณ 7 ชัน้ ที่ตงั ้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมือง ซึ่งเป็ น
ปราสาทเก่ าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตัง้ แต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเ ดโยชิ เจ้า เมืองผู้
ยิง่ ใหญ่และมีบทบาทสําคัญกับการเมืองของญี่ปนุ่
– โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ําในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่
มีขนาดใหญ่ท่หี าชมได้ยาก แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ท่มี ขี นาดตัวใหญ่
ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชวี ิตใต้น้ํ านานาชนิดจากทัวทุ
่ กมุมโลก อาทิ
ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น
– วัดชิ เทนโนจิ วัดที่มอี ายุเก่าแก่ท่สี ุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็ น
พุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุ ดเด่น อยู่ท่ีเ จดีย์ 5 ชัน้ อันวิจิตรสร้างตามแบบ
สถาปตั ยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
หรือซื้อทัวร์เสริ มยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วย
เสน่ ห์แ ห่ ง ตํ า นานและจิน ตนาการของการผจญภัย ร่ วมสนุ ก ท้า ทายกับ เครื่อ งเล่ น
หลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังทีท่ ่านชืน่ ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง
“แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค ” นังเรื
่ อเพื่อพบ
กับความน่ าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า
1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุ กสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์
แมน” ทีร่ อให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทัง้ พบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็ นโซน
สวนสนุ กสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ ารักชื่อดังของญี่ปุ่น

เที่ยง
บ่าย

คา่

Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุ กสนานกับโซนใหม่ The Wizarding
World of Harry Potter ทีส่ ร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รพ่ี อตเตอร์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่หก

โอซาก้ า – ตลาดคุโ รมง – ช้ อ ปปิ้ งชิ น ไซบาชิ – สนามบิน โอซาก้ า –
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดทีม่ ชี อ่ื เสียงและเก่าแก่มากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของ
เมืองโอซาก้า จนได้รบั สมญานามว่าเป็น “ครัวของโอซาก้า” ทีน่ ่มี บี รรยากาศภายในเป็น
ทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ กว่า
160 ร้านค้า ขายทัง้ ของสดและแบบพร้อมทาน อีกทัง้ มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมือง
มากมายหลายชนิดให้ได้ชมิ กัน
0

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
ให้ทุกท่านช้อปปิ้ งจุใ จที่ ย่านชิ นไซบาชิ เป็ น ถนนสายช้อปปิ้ ง ที่มีค วามยาวมากถึง
600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชันชั
่ น้ นํ า รวมไปถึง
ร้านอาหารและร้านขนมด้วย สําหรับตรงกลางถนนจะมีสะพานข้ามคลอง ซึ่งถือเป็ นจุด
ถ่ายรูปยอดนิยม คือตึกที่มสี ญ
ั ลักษณ์คนวิง่ ชูมอื อันเป็ นเครื่องหมายการค้าของกูลโิ กะ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นโอซาก้า

17.25 น.
22.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 673
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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

ธันวาคม 29 - 03 ม.ค. 63
ราคารวมตั ๋ว
70,900.63,900.56,900.10,500.-

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

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 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
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 หากสายการบิ นเปลี่ยนแปลงอัตรา
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 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 น ชัน้ 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 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
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)

